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П Р О Т О К О Л 
 

№ 190 

 
София, 06.11.2019 година 

 

 

Днес, 06.11.2019 г. от 10:05 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията), в пълен състав, ръководено от 

председателя доц. д-р Иван Н. Иванов.  
 

 На заседанието присъстваха членовете на Комисията Александър Йорданов, Владко 

Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, Димитър Кочков и главният секретар 

Росица Тоткова (без право на глас).  

  

 На заседанието присъстваха П. Младеновски – директор на дирекция 

„Електроенергетика и топлоенергетика“ 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. Проект на решение относно продължаване срока на лицензия № Л-329-15 от 

21.06.2010 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“ на „Енел Глобал 

Трейдинг“ С.П.А. 

Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова,  

Милен Трифонов, Юлиан Стоянов, Ваня Караджова,  

Кристина Костадинова, Радостина Методиева, Светослава Маринова 

 

2. Проект на решение относно прекратяване на лицензия № Л-427-15 от 29.10.2014 

г. издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“  на „Водни и енергийни 

спестявания“ ООД. 

Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова,  

Милен Трифонов, Юлиан Стоянов, Кристина Костадинова, 

 Радостина Методиева, Светослава Маринова 

 

3. Доклад с вх. № Е-Дк-711 от 01.11.2019 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-53 

от 08.07.2019 г., подадено от „Енско Трейдинг“ ООД, за издаване на лицензия за 

дейността „търговия с електрическа енергия“. 

Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова,  
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Милен Трифонов, Юлиан Стоянов, Кристина Костадинова,  

Ваня Караджова, Радостина Методиева, Светослава Маринова 

 

4. Доклад с вх. № Е-Дк-710 от 01.11.2019 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-64 

от 20.09.2019 г., подадено от „Интелект енергийни и емисионни консултанти“ ЕООД, за 

издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и 

задължения на „координатор на стандартна балансираща група“. 

Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова,  

Милен Трифонов, Юлиан Стоянов, Кристина Костадинова,  

Петя Андонова, Радостина Методиева, Светослава Маринова 

 

5. Доклад с вх. № Е-Дк-712 от 01.11.2019 г. относно съгласуване на Тръжни 

правила за разпределяне и предоставяне на преносна способност за 2020 г. 

Докладват: Пламен Младеновски, Милен Трифонов 
 

 

По т.1. Комисията, като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-683 от 18.10.2019 г. относно 

заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-23 от 18.06.2019 г. на „Енел Глобал Трейдинг“ С.П.А. за 

продължаване срока на лицензия № Л-329-15 от 21.06.2010 г., издадена за дейността 

„търговия с електрическа енергия“, и събраните данни от проведеното на 31.10.2019 г. 

открито заседание по преписката, установи следното: 

 

Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-23 от 

18.06.2019 г. на „Енел Глобал Трейдинг“ С.П.А. за продължаване срока на лицензия № Л-

329-15 от 21.06.2010 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“, на 

основание чл. 56, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 67, ал. 1 от Наредба № 3 от 

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

обстоятелствата в заявлението и приложенията към него е сформирана работна група със 

заповед № З-E-126 от 25.06.2019 г. на председателя на КЕВР. 

Резултатите от извършения анализ на заявлението и приложенията към него са 

отразени в доклад с вх. № Е-Дк-683 от 18.10.2019 г., който е приет от КЕВР с решение по 

Протокол № 177 от 23.10.2019 г., т. 3. В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от 

ЗЕ, на 31.10.2019 г. е проведено открито заседание, на което е присъствал представител на 

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

отразени в приетия доклад. 

 

След проучване на обстоятелствата по образуваната преписка, Комисията 

приема за установено следното: 

„Енел Глобал Трейдинг“ С.П.А. притежава лицензия № Л-329-15 от 21.06.2010 г., 

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

В срока по чл. 42, ал. 2 от ЗЕ, „Енел Глобал Трейдинг“ С.П.А. е подало на 

основание чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗЕ заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-23 от 18.06.2019 г., с което 

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

лицензия.  

В тази връзка, при продължаване срока на лицензията, по аргумент от чл. 69, ал. 1 

от НЛДЕ, Комисията следва да прецени изпълнението на изискванията и задълженията по 

действащата лицензия и дали заявителят ще продължи да отговаря на условията за 

упражняване на лицензията, а именно дали притежава технически и финансови 

възможности, материални и човешки ресурси и организационна структура за изпълнение 

на нормативните изисквания за осъществяване на дейността по лицензията. 

Видно от предоставеното извлечение от 30.05.2019 г. от Търговската, 

индустриална, занаятчийска и земеделска камара на Рим, се удостоверява, че „Енел 

Глобал Трейдинг“ С.П.А. е еднолично акционерно дружество, регистрирано в Република 
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Италия, с рег. № 05918271007, със седалище и адрес на управление: Република Италия, гр. 

Рим, 00198, ул. „Реджина Маргерита“ № 125. 

„Енел Глобал Трейдинг“ С.П.А. се представлява еднолично от Клаудио Мачети. 

„Енел Глобал Трейдинг“ С.П.А. е с предмет на дейност: продажба на едро на 

твърди, течни и газообразни горива и свързани продукти. 

Капиталът на дружеството е в размер на 90 885 000,00 евро и е изцяло внесен. 

Предвид горното, „Енел Глобал Трейдинг“ С.П.А. е лице с еквивалентна на тази по 

Търговския закон регистрация по законодателството на държава-членка на Европейския 

съюз, следователно отговаря на условията на чл. 40, ал. 7 от ЗЕ. 

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

б. „г“ от НЛДЕ декларации от представляващия „Енел Глобал Трейдинг“ С.П.А. се 

установява, че същият не е лишен от правото да упражнява търговска дейност и не е 

осъждан с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против 

стопанството, както и че заявителят не е в производство по несъстоятелност, не е обявен в 

несъстоятелност, не е в ликвидация и не му е отнемана лицензия за дейността „търговия с 

електрическа енергия“. Следователно не е налице противоречие с разпоредбите на чл. 40, 

ал. 4, т. 1, 2 и 3 от ЗЕ. 

Вещни права 

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

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

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

неприложими в настоящата хипотеза, тъй като при осъществяването на дейността 

„търговия с електрическа енергия“ липсва енергиен обект 

Срок на лицензията 

Заявителят е поискал продължаване с 10 (десет) години на срока на издадената 

лицензия. Исканият срок е обоснован с намерението дружеството да бъде активен 

участник на българския пазар и да завърши търговската си мрежа в Югоизточна Европа за 

дейности в енергийния сектор.  

Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване на 

дейността „търговия с електрическа енергия“: 

Видно от регистъра на търговските участници, който независимият преносен 

оператор „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД поддържа на интернет страницата 

си, „Енел Глобал Трейдинг“ С.П.А. е регистрирано като търговец на електрическа енергия 

с EIC код „11XENEL-H------S“ и към момента е със статус „Активен“. 

За осъществяване на дейността си заявителят използва офис, намиращ се в гр. Рим, 
ул. „Реджина Маргерита“ № 125. Дружеството посочва, че офисът е предаден в завършен 

вид, съгласно техническа спецификация и стандартно оборудване. 

„Енел Глобал Трейдинг“ С.П.А. заявява, че информационното и комуникационното 

осигуряване на търговската дейност се обезпечава чрез използване на следните средства: 

 Операционна система – Windows 7+Windows 10; 

 Работна програма версия на Microsoft Office 365; 

 Работна програма версия Trayport Joule; 

 Работна програма Reuters, Bloomber, SAS, XDM, Allegro; 

 Версия на клиента за електронна поща – Microsoft Outlook 2013, 2016, 365; 

 Антивирусна защита – Symantech EndPoint; 

 Сървър за електронна поща: 

 Операционна система – Windows 2012 R2 

 

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

че „Енел Глобал Трейдинг“ С.П.А. притежава технически възможности и материални 

ресурси и отговаря на условията да продължи да осъществява дейността „търговия с 

електрическа енергия“. 
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Относно наличието на човешки ресурси и опит за осъществяване на дейността 

„търговия с електрическа енергия“: 

Едноличен собственик на капитала на дружеството е „Енел“ С.П.А. Структурните 

звена от организационната структура на дружеството, които обслужват дейността по 

лицензията за търговия с електрическа енергия, са едноличен директор и международен 

енергиен отдел (част от отдел „Международен фронт офис“). Ръководството се състои от 

едноличен директор, г-н Клаудио Мачети. В международния енергиен отдел на 

„Международен фронт офис“ работи екип от петима служители.  

Дейностите по счетоводство, правно обслужване, данъчни, ИТ и фасилити 

мениджмънт и човешки ресурси се управляват от компании от корпоративната група на 

Енел, които разполагат със съответния опит за всяка от посочените дейности.  

Представено е актуално състояние на действащите трудови договори и 

автобиографии на някои от служителите. 

Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството 

доказателства се установи, че „Енел Глобал Трейдинг“ С.П.А. притежава човешки ресурси 

и опит и отговаря на условията да продължи да изпълнява дейността „търговия с 

електрическа енергия“. 

Относно наличието на финансови възможности на „Енел Глобал Трейдинг“ С.П.А. 

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

финансови гаранции и обезпечения за сключване на сделки за търговия с електрическа 

енергия съгласно Правилата за условията и реда за предоставяне на достъп до 

електропреносната и електроразпределителните мрежи (Правилата). 

В изпълнение на изискванията на чл. 68, ал. 2, т. 5 от НЛДЕ, „Енел Глобал 

Трейдинг“ С.П.А. е представило бизнес план за управление и развитие на дейността 

„търговия с електрическа енергия“, който обхваща периода 2019 г. – 2023 г.  с прогнозни 

годишни финансови отчети. 

От представените за периода 2016 г. – 2018 г. годишни финансови отчети на 

заявителя е видно, че дружеството отчита печалба за първата година от разглеждания 

период и загуба за останалия период, като за 2016 г. печалбата е в размер на 177 679 хил. 

евро, за 2017 г. загуба в размер на -131 077 хил. евро и съответно за 2018 г.  е -220 161 хил. 

евро, като след извършения анализ на финансовото състояние на база обща балансова 

структура, общото финансово състояние на дружеството за периода 2016 г. – 2018 г. се 

определя като добро. Дружеството разполага със свободен оборотен капитал за 

обслужване на краткосрочните си задължения и има свободен собствен капитал за 

инвестиране в нови дълготрайни активи. 

Прогнозните цени и количества за покупко-продажба, по които дружеството ще 

търгува електрическа енергия, са показани в следващата таблица:  

 
Показател Мярка 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

Средна покупна цена лева/MWh 55,4 57 56,7 57,6 58,7 

Средна продажна цена  лева/MWh 110,7 113,9 113,4 115,1 117,3 

Количество търгувана ел. 

енергия общо 
MWh 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 

 

Дружеството е представило прогнозен финансов отчет за периода 2019 г. – 2023 г., 

като прогнозните приходи и разходи са представени в таблицата по-долу: 

 

Показатели в хил. лева 
Прогноза 

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

Приходи  11 900 48 900 53 600 59 800 67 000 

Разходи 11 800 48 700 53 300 59 500 66 700 
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Съгласно представения прогнозен отчет за приходите и разходите, дружеството 

предвижда общите приходи да нарастват през всяка година от бизнес плана и от 11 900 

хил. лева за 2019 г. да достигнат до 67 000 хил. лева през 2023 г. 

Със същия темп е прогнозирано да нарастват и разходите и от 11 800 хил. лева за 

2019 г. да достигнат 66 700 хил. лева през 2024 г. 

В маркетинговия анализ на „Енел Глобал Трейдинг“ С.П.А. са посочени както 

вътрешни и външни силни страни на дружеството, така и слабите страни и възможните 

заплахи пред него. 

Дружеството е представило писмено потвърждение с изх. № 17787 от 17.06.2019 г. 

от „Ситибанк Юръп“ ПЛС, действащо чрез „Ситибанк Европа“ АД, клон България, в 

уверение на това, че „Енел Глобал Трейдинг“ С.П.А. е клиент на същата банка и има 

открита сметка съгласно чл. 19 от Правилата, с наличност към 17.06.2019 г. в размер на 84 

000 евро, като при поискване от страна на КЕВР банката ще предоставя информация на 

Комисията относно оборотите и салдото по сметката. Размерът на наличната сума е в 

съответствие с минимално изискуемия размер на обезпечението съгласно чл. 19, ал. 2 и ал. 

3 от Правилата, видно от стойността на оборота от търговия с електрическа енергия на 

територията на Република България за последната година от лицензионната дейност 

съгласно представения на Комисията годишен финансов отчет за 2018 г. 

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

заложените в бизнес плана параметри, „Енел Глобал Трейдинг“ С.П.А. ще притежава 

финансови възможности да продължи да извършва дейността „търговия с електрическа 

енергия“. 

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. 

 

Изказвания по т.1.: 

Докладва П. Младеновски. По цитираното производство работната група е 

изготвила доклад, който е приет от Комисията и обсъден със заинтересованите страни на 

проведено открито заседание, след което няма настъпили нови факти и обстоятелства, 

които да променят първоначално изложените в доклада изводи. 

Във връзка с това, на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 56, ал. 1, т. 1 и чл. 

38в, ал. 3 от Закона за енергетиката и чл. 69, ал. 2, т. 1 и ал. 3 и чл. 13, ал. 5 от Наредбата 

за лицензиране на дейностите в енергетиката, работната група предлага на Комисията да 

вземе следното решение: 

1. Да продължи срока на лицензия № Л-329-15 от 21.06.2010 г. за дейността 

„търговия с електрическа енергия“, издадена на „Енел Глобал Трейдинг“ С.П.А., със 

седалище и адрес на управление: Република Италия, гр. Рим 00198, с 10 (десет) години, 

считано от датата на изтичане срока на лицензията – 21.06.2020 г.; 

2. Да определи същите условия за осъществяване на лицензионната дейност за 

новия срок, така както последните са регламентирани в лицензия № Л-329-15 от 

21.06.2010 г.;  

3. Да одобри на „Енел Глобал Трейдинг“ С.П.А. бизнес план за периода 2019 г. – 

2023 г., приложение към това решение и приложение към издадената лицензия; 

4. Да одобри на „Енел Глобал Трейдинг“ С.П.А. правила за работа с потребители на 

енергийни услуги, приложение към това решение и приложение към издадената лицензия. 

И. Н. Иванов допълни, че по време на откритото заседание заявителят е изразил 

пълно съгласие с изготвения доклад от работната група и не е имало никакви забележки от 

негова страна. 

И. Н. Иванов установи, че няма изказвани и подложи на гласуване проекта на 
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решение. 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 56, ал. 1, 

т. 1 и чл. 38в, ал. 3 от Закона за енергетиката и чл. 69, ал. 2, т. 1 и ал. 3 и чл. 13, ал. 5 от 

Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, 

 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Продължава срока на лицензия № Л-329-15 от 21.06.2010 г. за дейността 

„търговия с електрическа енергия“, издадена на „Енел Глобал Трейдинг“ С.П.А., с рег. № 

05918271007, със седалище и адрес на управление: Република Италия, гр. Рим 00198, ул. 

„Реджина Маргерита“ № 125, с 10 (десет) години, считано от датата на изтичане срока на 

лицензията – 21.06.2020 г.; 

2. Определя същите условия за осъществяване на лицензионната дейност за новия 

срок, така както последните са регламентирани в лицензия № Л-329-15 от 21.06.2010 г., 

издадена на „Енел Глобал Трейдинг“ С.П.А. за дейността „търговия с електрическа 

енергия“;  

3. Одобрява на „Енел Глобал Трейдинг“ С.П.А. бизнес план за периода 2019 г. – 

2023 г., приложение към това решение и приложение към издадената лицензия; 

4. Одобрява на „Енел Глобал Трейдинг“ С.П.А. правила за работа с потребители на 

енергийни услуги, приложение към това решение и приложение към издадената лицензия. 

 

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

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

Харитонова, Димитър Кочков. 

 

Решението е взето с шест гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Александър Йорданов - 

за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова – за, Димитър Кочков 

– за), от които четири гласа (Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, 

Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката. 
 
 

По т.2. Комисията, като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-682 от 18.10.2019 г. относно 

заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПР-66 от 25.09.2019 г. на „Водни и енергийни спестявания“ 

ООД за прекратяване на лицензия № Л-427-15 от 29.10.2014 г. за дейността „търговия с 

електрическа енергия“ и събраните данни от проведеното на 31.10.2019 г. открито 

заседание по преписката, установи следното: 

 

Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПР-66 от 

25.09.2019 г. на „Водни и енергийни спестявания“ ООД за прекратяване на лицензия № Л-

427-15 от 29.10.2014 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“ на основание чл. 

55, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ) във връзка с чл. 70, ал. 2, предл. второ от 

Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ). 

За проучване на данните и документите, съдържащи се в подаденото заявление, е 

сформирана работна група със заповед № З-Е-203 от 11.10.2019 г. на председателя на 

КЕВР. Резултатите от извършения анализ на заявлението и приложенията към него са 

отразени в доклад с вх. № Е-Дк-682 от 18.10.2019 г., който е приет от КЕВР с решение по 

Протокол № 177 от 23.10.2019 г., т. 2. В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 

от ЗЕ, на 31.10.2019 г. е проведено открито заседание, на което е присъствал представител 
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на заявителя. Същият не е направил възражения по фактите, обстоятелствата и изводите, 

отразени в приетия доклад. 

 

При извършеното проучване на обстоятелствата по образуваната преписка, 

Комисията приема за установено следното: 

 

„Водни и енергийни спестявания“ ООД е титуляр на лицензия № Л-427-15 от 

29.10.2014 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“ за срок от 10 (десет) години.  

Видно от  служебно извършена справка на  интернет страницата на Търговския 

регистър  към  Агенцията  по  вписванията, правно-организационната форма на „Водни и 

енергийни спестявания“ ООД е дружество с ограничена отговорност, с ЕИК № 202727993, 

със седалище и адрес на управление: гр. Враца 3000, ул. „Бузлуджа“ № 9, ет. 2.  

Заявителят е обосновал искането си за прекратяване на лицензията с липсата на 

финансови ресурси за продължаване на дейността „търговия с електрическа енергия“. 

Във връзка с подаденото заявление и на основание чл. 74, ал. 1 от НЛДЕ Комисията 

служебно следва да провери дали прекратяването на лицензионната дейност може да 

доведе до нарушаване сигурността на снабдяването на клиентите с електрическа енергия 

или може да възникне опасност за националната сигурност и обществения ред. 

От направената служебна справка в регистъра на търговските участници на пазара 

на електрическа енергия, който независимият преносен оператор „Електроенергиен 

системен оператор“ ЕАД (ЕСО ЕАД) поддържа на интернет страницата си на основание 

Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) 

(http://www.eso.bg/?did=26#%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8A%D1%86%D0%

B8%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0

%B8), e видно, че „Водни и енергийни спестявания“ ООД е вписано като търговски 

участник със статус „Отстранен“.  

По отношение прекратяването на издадена лицензия за дейността „търговия с 

електрическа енергия“ следва също така да се отчете обстоятелството, че дейността на 

търговците на електрическа енергия не е монополна, а се осъществява в условията на 

свободна конкуренция, т.е. прекратяването на лицензионната дейност не би застрашило 

сигурността на снабдяването и не би довело до възникване на опасност за националната 

сигурност и обществения ред. Този извод се подкрепя и от факта, че в случаите когато 

основният доставчик по силата на договор за покупко-продажба не е в състояние да 

продължи да извършва доставка поради обявяване в несъстоятелност, ликвидация, 

отнемане на лицензия или всякакво друго събитие, довело до временно или трайно 

преустановяване на доставката на електрическа енергия до крайни клиенти, снабдяването 

с електрическа енергия се осъществява от доставчик от последна инстанция (чл. 95а, ал. 1 

от ЗЕ и чл. 104, ал. 1 от ПТЕЕ). 

Гореизложеното обосновава извода, че не са налице обстоятелства, вследствие на 

които прекратяването на лицензионната дейност би могло да доведе до нарушаване 

сигурността на снабдяването на клиентите с електрическа енергия или до възникване на 

опасност за националната сигурност и обществения ред. В тази връзка и на основание чл. 

55, ал. 1, т. 1 от ЗЕ и чл. 70, ал.  2, предл. 2 и чл. 71, ал. 1, т. 1 от НЛДЕ не са налице 

пречки лицензия № Л-427-15 от 29.10.2014 г. за дейността „търговия с електрическа 

енергия“ да бъде прекратена. 

 

Изказвания по т.2.: 

Докладва П. Младеновски. По цитираното административно производство 

работната група е изготвила доклад. Проведено е открито заседание, след което няма 

настъпили нови факти и обстоятелства, които да променят първоначално изложените в 

доклада изводи. 

Предвид гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 

1 от Закона за енергетиката и чл. 70, ал. 1 във връзка с чл. 71, ал. 1, т. 2 от Наредба № 3 от 

http://www.eso.bg/?did=26%23%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8A%D1%86%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8
http://www.eso.bg/?did=26%23%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8A%D1%86%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8
http://www.eso.bg/?did=26%23%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8A%D1%86%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8
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21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, работната група предлага на 

Комисията да вземе следното решение: 

Да прекрати лицензия № Л-427-15 от 29.10.2014 г. за дейността „търговия с 

електрическа енергия“, издадена на „Водни и енергийни спестявания“ ООД. 

И. Н. Иванов установи, че няма изказвани и подложи на гласуване проекта на 

решение. 

 

Предвид гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 55, ал. 1, 

т. 1 от Закона за енергетиката и чл. 70, ал. 1 във връзка с чл. 71, ал. 1, т. 2 от Наредба № 3 

от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

Прекратява лицензия № Л-427-15 от 29.10.2014 г. за дейността „търговия с 

електрическа енергия“, издадена на „Водни и енергийни спестявания“ ООД, с ЕИК № 

202727993, със седалище и адрес на управление: гр. Враца 3000, ул. „Бузлуджа“ № 9, ет. 

2. 

 

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

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

Харитонова, Димитър Кочков. 

 

Решението е взето с шест гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Александър Йорданов - 

за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова – за, Димитър Кочков 

– за), от които четири гласа (Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, 

Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката. 

 

 

По т.3. Комисията разгледа доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-53 от 

08.07.2019 г., подадено от „Енско Трейдинг“ ООД, за издаване на лицензия за дейността 

„търговия с електрическа енергия“.  

 
Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-53 от 

08.07.2019 г., подадено от „Енско Трейдинг“ ООД, 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-137 

от 15.07.2019 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 
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Видно от представено удостоверение за актуално състояние № 392075 от 

07.05.2019 г., издадено от Министерство на енергетиката, търговията и промишлеността 

на Република Кипър, правно-организационната форма на „Енско Трейдинг“ ООД e 

дружество с ограничена отговорност с № 548323, със седалище и адрес на управление гр. 

Егкоми, Никозия, Република Кипър, ул. „Ерехтийо“ № 11. 

В съответствие с устава на Дружеството и писменото решение на Съвета на 

директорите, юридическото представителство на „Енско Трейдинг“ ООД се осъществява 

от Илиас Каридогианис, председател и управляващ директор и Панайотис Деризиотис, 

директор.   

Размерът на капитала на дружеството е 1000 евро. 

Предвид горното, „Енско Трейдинг“ ООД е лице, с еквивалентна на Търговския 

закон регистрация по законодателството на друга държава-членка на Европейския съюз, 

следователно отговаря на условията на чл. 40, ал. 7 от ЗЕ и чл. 10, ал. 1 от НЛДЕ. 

Въз основа на представените от 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 „Енско Трейдинг“ ООД няма да е в противоречие с 

чл. 40, ал. 4, т. 1, 2 и 3 от ЗЕ.. 

Вещни права 

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

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

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

неприложими в настоящата хипотеза, тъй като при осъществяването на дейността 

„търговия с електрическа енергия“ липсва енергиен обект. 

 

II. Срок на исканата лицензия 

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

Дружеството обосновава искания срок с основната му цел за развитие на търговската си 

мрежа в централна и източна Европа и утвърждаване на търговската си дейност в 

енергийния сектор. 

 

III. Технически аспекти 

1. Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване 

на дейността „търговия с електрическа енергия“: 

За осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“, „Енско 

Трейдинг“ ООД ще използва офис, находящ се на ул. „Пилеос“ № 1 и бул. „Пантелис“ № 

3 във Врилиссиа Атика. 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 документ с изпълнение на техническите изисквания на 

офис оборудване със следната техника: 

 Принтери – 2 бр.  Xeror Phaser 6500 и HP Officejet Pro K800; 

 Мултифункционални принтери - 3 бр. 

 Скенер – Epson Perfection V33 

 Лаптоп HP Pavilion 17 Notebook PC 
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 Настолни компютри – 10 бр.  

 Licensed Software – 9 бр. Windows 10 Pro 

Дружеството е представило договори с телекомуникационни компании за абонаментни 

услуги за мобилни и интернет доставки. Видно от договор за възлагане на работа, става 

ясно, че дружеството има абонамент за инсталиране и поддръжка на лицензиран софтуер. 

Дружеството е представило договор за лизинг на ИТ продукти и услуги, изтичащ през 

2021 г. Доставчикът на услугите, по време на договора, ще осигури следните услуги: 

 Подготовка на бизнес план за следващите 5 години; 

 Счетоводство, бюджетиране, кредитиране, фактуриране; 

 Управление на риска; 

 Консултиране по въпроси за енергетиката, включително и пазарни анализи; 

 Оптимизиране на енергийната ефективност; 

 Управление на качеството. 

  

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-

5207≠1 от 21.06.2019 г. ЕСО ЕАД декларира, че „Енско Трейдинг“ ООД е изпълнило 

изискванията за комуникационно и компютърно оборудване за електронен обмен на 

данни. Декларираните от дружеството технически средства (информационна мрежа, 

програмно осигуряване и комуникационна инфраструктура), необходими за сключване на 

сделки с електрическа енергия по свободно договорени цени (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 „Енско Трейдинг“ ООД 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“: 

Предоставени са данни за управленската и организационна структура на „Енско 

Трейдинг“ ООД. 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 са два главни отдела: Управление на операции и Подкрепящ отдел. Представени са 

подотдели:  

 Отдел „Търговия и управление на риска“, отдел ИТ операции и поддръжка, 

отдел „Планиране“,  които са възложени на външни изпълнители според представен 

договор; 

 Отдел „Финанси“, възложен на външни изпълнители и отдел „Правен“. 

Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството 

доказателства може да се приеме, че „Енско Трейдинг“ ООД 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“. 

 

 IV. Икономически аспекти 

Относно наличието на финансови възможности на заявителя за 

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

„Енско Трейдинг“ ООД е представило бизнес план за периода 2020 г. – 2024 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 270 000 МWh през 2020 г. до 561 600 МWh 

през 2024 г.  

Прогнозните цени, по които дружеството ще купува и продава електрическа 

енергия  през периода на бизнес плана, са: 

 

Дружеството очаква да увеличава търгуваните обеми електрическа енергия. За 

разглеждания период, дружеството очаква увеличение на печалбата от 26 хил. евро за 

2020 г., до 79 хил. евро за 2024 г. 

Сравнителна таблица на прогнозните приходи и разходи за периода 2020 г. – 2024 

г. е представена по-долу: 

 

Показатели в  хил. евро 
Прогноза  

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

Приходи  11 610 18 338 19 554 21 332 23 110 

Разходи 11 580 18 275 19 488 21 252 23 019 

Счетоводна печалба 30 63 66 80 91 

Финансов резултат    26 55 58 70 79 

 

Към бизнес плана „Енско Трейдинг“ ООД 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 от 16.10.2019 г. от Хипоферайсбанк, 

член на УниКредит, според което „Енско Трейдинг“ ООД има открита и поддържа в 

„УниКредит Банк АГ“, Германия специална сметка според изискванията на чл. 19 от 

Правилата, наличността, по която към 16.10.2019 г. е 80 730,66 евро. Сумата по 

специалната сметка е в размер, съответстващ на изискванията на чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от 

Правилата, видно от предоставения от дружеството бизнес план. Според удостоверението, 

с писменото съгласие на дружеството банката ще предоставя по искане на КЕВР 

информация за движението и салдото по тази сметка. 

 

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

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

„Енско Трейдинг“ ООД ще притежава финансови възможности за извършване на 

дейността „търговия с електрическа енергия“. 

 

Изказвания по т.3.:  

Докладва П. Младеновски. Административното производство е образувано по 

постъпило в Комисията заявление от 08.07.2019 г. от „Енско Трейдинг“ ООД за издаване 

Показател Мярка 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

Средна покупна цена евро/MWh 33,45 34,30 33,30 33,30 33,30 

Средна продажна цена  евро/MWh 43,00 42,45 41,15 41,15 41,15 

Количество търгувана ел. 

енергия общо 
MWh 270 000 432 000 475 200 518 400 561 600 



 12 

на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия. 

Работната група е извършила анализ на заявлението, въз основа на което са 

направени следните изводи: Дружеството 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“. Притежава 

технически възможности и материални ресурси за заявената лицензионна дейност. 

Направен е извод, че ако спази заложените в бизнес плана параметри и представените в 

пазарния анализ данни, „Енско Трейдинг“ ООД ще притежава финансови възможности за 

извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“. 

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, работната група предлага Комисията да вземе 

следните решения: 

1. Да приеме доклада на работната група; 

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 „Енско 

Трейдинг“ ООД, 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. 

И. Н. Иванов установи, че няма изказвани и насрочи провеждане на открито 

заседание на 14.11.2019 г. от 10:00 часа в зала ІV  на КЕВР.  

И. Н. Иванов подложи на гласуване проекта на решение с направеното допълнение. 

 

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 

 

Р Е ШИ: 

 

1. Приема доклада относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-53 от 08.07.2019 г., подадено 

от „Енско Трейдинг“ ООД, за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа 

енергия“; 

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

доклада по т.1 на 14.11.2019 г. от 10:00 ч.; 

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

„Енско Трейдинг“ ООД, или други, упълномощени от тях представители на дружеството; 

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

интернет страницата на Комисията. 

 

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

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

Харитонова, Димитър Кочков. 

 

Решението е взето с шест гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Александър Йорданов - 

за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова – за, Димитър Кочков 

– за), от които четири гласа (Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, 

Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката. 

 

 

По т.4. Комисията разгледа доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-64 от 

20.09.2019 г., подадено от „Интелект енергийни и емисионни консултанти“ ЕООД, за 
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издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и 

задължения на „координатор на стандартна балансираща група“.  

 

Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-64 от 

20.09.2019 г., подадено от „Интелект енергийни и емисионни консултанти“ ЕООД, 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-223 от 25.10.2019 г. на председателя на КЕВР. С писмо с 

вх. № Е-ЗЛР-Л-64 от 11.10.2019 г. дружеството е предоставило допълнителна информация 

към заявлението. 

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 извършената справка на интернет страницата на Търговския 

регистър към Агенцията по вписванията, правно-организационната форма на „Интелект 

енергийни и емисионни консултанти“ ЕООД e еднолично дружество с ограничена 

отговорност с ЕИК № 202346070, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, 

район Оборище, ул. „11-ти август“ № 17. Едноличен собственик на капитала е Йоаннис 

Псарос, който управлява и представлява дружеството. Размерът на капитала на 

дружеството е 50 лв. и е изцяло внесен. 

„Интелект енергийни и емисионни консултанти“ ЕООД е със следния предмет на 

дейност: консултации в областта на енергийната ефективност и възобновяемите 

енергийни източници, оценка и анализ на енергийните и емисионните пазари, рекламна и 

информационна дейност, маркетинг и мениджмънт, представителство и посредничество 

на местни и чуждестранни физически и юридически лица, търговия с електрическа 

енергия след предоставяне на лиценз от Комисия за енергийно и водно регулиране 

(КЕВР), управление и собственост на недвижими имоти. 

Предвид горното, „Интелект енергийни и емисионни консултанти“ 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 дружеството се установява, че същият не е лишен от правото 

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

против собствеността или против стопанството. След 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 не е налице противоречие с разпоредбите на чл. 40, ал. 4, т. 1, 2 и 3 от ЗЕ. 

Вещни права 

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

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

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

Дружеството счита, че посоченият срок е необходим за да бъдат осъществени основните 

параметри на бизнес плана на дружеството, което е планирало дейността си в рамките на 

този период, с оглед предвижданията за пазара и неговото бъдещо развитие. 

 

III. Технически аспекти 

 

1. Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване 

на дейността „търговия с електрическа енергия“: 

За осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“, „Интелект 

енергийни и емисионни консултанти“ ЕООД ще използва офис, находящ се гр. София 

1000, район Оборище, ул. „11-ти август“ № 17. 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 договор за административни и технически услуги, с 

включено изпълнение на техническите изисквания на офис оборудване със следната 

техника: 

 3 бр. компютри Lenovo ThinkPad T440s със следните характеристика – Intel Core 

i5-43000U I.90GHz.RAM 4GB; SSD 128GB; 

 операционни системи: Windows 10 Professional; 

 версия текстообработващите програми: Offfice 2013 Professional; 

 услуга за облачна поща Office 365; 

 частна клауд услуга за обмен и съхранение на файлове, базирани на софтуер и 

хардуер на Synology. 

„Интелект енергийни и емисионни консултанти“ ЕООД е предоставило и договор 

за софтуерно управление на риска за търговия с енергия от EULER, облачно базирано 

решение, предлага E-intelligence възможността да се справят с транзакции с енергия, газ и 

емисии. 

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-

6372≠1 от 30.07.2019 г. ЕСО ЕАД декларира, че „Интелект енергийни и емисионни 

консултанти“ 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 „Интелект енергийни и емисионни консултанти“ ЕООД притежава 

технически възможности и материални ресурси за осъществяване на дейността 

„търговия с електрическа енергия“. 
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2. Относно наличието на човешки ресурси и опит за осъществяване на 

дейността „търговия с електрическа енергия“: 

Предоставени са данни за управленската и организационна структура на „Интелект 

енергийни и емисионни консултанти“ 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 са два главни отдела: Управление на операции и Подкрепящ отдел. Представени са 

подотдели: 

 главен мениджър; 

 правен консултант адвокатско дружество „Брайков“; 

 счетоводна къща „Симбола“ ЕООД; 

 отдел „Търговия“ – дългосрочни условия, краткосрочни условия, анализиране на 

пазара и ценообразуване, търговия с емисии; 

 бекофис: договори и доклади; 

 ИТ партньори; поддръжка на техника и системи. 

 

Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството 

доказателства може да се приеме, че „Интелект енергийни и емисионни 

консултанти“ 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“. 

 

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“, 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). 

„Интелект енергийни и емисионни консултанти“ ЕООД е представило бизнес план 

за периода 2019 г. – 2023 г. за управление и развитие на дейността „търговия с 

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

балансираща група“, 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 42 060 МWh през 2019 г. до 379 000 МWh 

през 2023 г.  

Прогнозните цени, по които дружеството ще купува и продава електрическа 

енергия  през периода на бизнес плана, са: 

Дружеството очаква да увеличава търгуваните обеми електрическа енергия, както и 

ръст на продажната и покупната цена. За разглеждания период, дружеството очаква 

увеличение на печалбата от 52 хил. евро за 2019 г., до 839 хил. евро за 2023 г. 

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

Средна покупна цена евро/MWh 58 61 63 66 66 

Средна продажна цена  евро/MWh 63 65 68 69 70 

Количество търгувана ел. 

енергия общо 
MWh 21 360 128 160 170 880 213 600 213 600 
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Сравнителна таблица на прогнозните приходи и разходи за периода 2019 г. – 2023 

г. е представена по-долу: 

 

Показатели в  хил. евро 
Прогноза 

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

Приходи в т. ч. 1 346 8 330 12 008 15 243 15 699 

от продажба на електроенергия 1 346 8 330 11 620 14 738 14 952 

Разходи в т.ч. 1 288 7 895 11 268 14 350 14 766 

за покупка на електроенергия 1 241 7 831 10 928 13 991 14 204 

Счетоводна печалба 58 435 740 893 933 

Финансов резултат 52 391 666 804 839 

 

Към бизнес плана „Интелект енергийни и емисионни консултанти“ 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 от 19.09.2019 г. от „Банка Пиреос 

България“ АД, според което „Интелект енергийни и емисионни консултанти“ ЕООД 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 18.09.2019 г. е 150 000 лева. Сумата по специалната сметка е в размер, 

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

предоставения от дружеството бизнес план. В удостоверението е посочено, че банката се 

задължава при поискване от КЕВР да предоставя информация относно оборотите и 

салдото по сметката, съгласно чл. 19, ал. 4 от Правилата. 

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

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

„Интелект енергийни и емисионни консултанти“ ЕООД ще притежава финансови 

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

включени права и задължения на „координатор на стандартна 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. Договор за участие в стандартна балансираща група. 

 

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

ПТЕЕ, „Интелект енергийни и емисионни консултанти“ ЕООД е представило проект на 

„Договор за участие в балансираща група“. След преглед на представения проект на 

договор е установено, че същият има съдържание, съответстващо на изискванията на чл. 

12, ал. 2 от НЛДЕ. Представени са също така и „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. 

 

Изказвания по т.4.:  

Докладва П. Младеновски. След анализ на подаденото на 20.09.2019 г. заявление от 

„Интелект енергийни и емисионни консултанти“ ЕООД за издаване на лицензия за 

дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на 
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„координатор на стандартна балансираща група“, работната група е направила следните 

изводи: Дружеството притежава технически възможности и материални ресурси, както и 

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“. След анализ на бизнес плана е направен извод, че ако 

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

дружеството ще притежава финансови възможности за извършване на лицензионната 

дейност.  

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, работната група предлага Комисията да вземе 

следните решения: 

1. Да приеме доклада на работната група; 

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 „Интелект 

енергийни и емисионни консултанти“ 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. 

И. Н. Иванов установи, че няма изказвани и насрочи провеждане на открито 

заседание на 14.11.2019 г. от 10:00 часа в зала ІV  на КЕВР.  

И. Н. Иванов подложи на гласуване проекта на решение с направеното допълнение. 

 

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 

 

Р Е ШИ: 

 

1. Приема доклада относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-64 от 20.09.2019 г., подадено 

от „Интелект енергийни и емисионни консултанти“ ЕООД, за издаване на лицензия за 

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

„координатор на стандартна 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 14.11.2019 г. от 10:00 ч.; 

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

„Интелект енергийни и емисионни консултанти“ ЕООД, или други, упълномощени от тях 

представители на дружеството; 

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

интернет страницата на Комисията. 

 

В заседанието по точка четвърта участват председателят Иван Н. Иванов и 

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

Евгения Харитонова, Димитър Кочков. 

 

Решението е взето с шест гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Александър Йорданов - 

за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова – за, Димитър Кочков 

– за), от които четири гласа (Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, 

Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката. 
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По т.5. Комисията разгледа доклад относно съгласуване на Тръжни правила за 

разпределяне и предоставяне на преносна способност за 2020 г. 

 

Административното производство е образувано във връзка с постъпило искане от 

„Електроенергиен системен оператор” ЕАД (ЕСО ЕАД) с вх. № Е-13-41-95 от 24.10.2019 

г. относно съгласуване на Тръжни правила за разпределяне и предоставяне на преносна 

способност по междусистемните сечения на ЕСО ЕАД и съседните му контролни зони за 

2020 г. 

Представените проекти на Тръжните правила са разработени и актуализирани в 

съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2019/943 на Европейския парламент и на 

Съвета от 5 юни 2019 година относно вътрешния пазар на електроенергия (Регламент 

2019/943), във връзка с въвеждане на общи правила и процедури за разпределяне и 

предоставяне на разполагаема преносна способност (капацитет) в двете посоки по 

междусистемните сечения на електроенергийната система на Република България и 

съседните електроенергийни системи и във връзка с Регламент (ЕС) 2016/1719 от 26 

септември 2016 г. за установяване на насока относно предварителното разпределяне на 

преносна способност (Регламент 1719/2016) и Регламент (ЕС) 2015/1222 на Комисията от 

24 юли 2015 година за установяване на насоки относно разпределянето на преносната 

способност и управлението на претоварването (Регламент 1222/2015). Целта е осигуряване 

оптимално управление на тесните места на електропреносните мрежи, насърчаване 

развитието на енергийния обмен и координираното разпределение на трансграничния 

капацитет чрез недискриминационни пазарно обусловени решения. 

Искането за одобряване е отправено от ЕСО ЕАД, в качеството му на независим 

преносен оператор, който в изпълнение на чл. 109, ал. 1, т. 3 от Закона за енергетиката е 

длъжен да осигурява осъществяване на съвместната работа на електроенергийната 

система с тези на съседните страни, в съответствие с международните договори. 

Регламент № 943/2019 вменява задължение на националните регулаторни органи да 

осигуряват съответствие с посочения регламент, за установяване на регионално 

сътрудничество между операторите на преносни системи, както и общи процедури и 

координация за разпределяне на капацитет по междусистемните електропроводи. 

Съгласно чл. 10, ал. 1 от Правилата за търговия с електрическа енергия, 

представените проекти за тръжни правила за контролните зони на ЕСО ЕАД и 

операторите на преносни системи (ОПС) на съседните държави за разпределяне на 

междузонови физически права за пренос следва да се съгласуват от КЕВР. В проектите за 

тръжни правила подробно са регламентирани изискванията за регистрация и участие на 

търговските участници, организацията и провеждането на тръжните процедури, 

определянето на резултатите от търговете, правилата за вторичен пазар на физически 

права за пренос, правилата за използване на присъдени физически права, изискванията и 

сроковете за сетълмент и плащане, принципите за намаляване на предлаганите преносни 

способности и др. Като приложения към тръжните правила са добавени всички 

необходими формуляри, които участниците следва да попълват. 

От 1ви октомври 2018 г. влиза в сила Споразумението за сътрудничество между 

ЕСО ЕАД и единната платформа за разпределение съгласно чл. 48 от Регламент 1719/2016, 

в следствие на което разпределянето на дългосрочните права за пренос (годишни и 

месечни) на границите на тръжни зони България – Румъния и България – Гърция ще се 

осъществява от единна тръжна кантора (Joint Allocation Office SA, JAO SA), която е 

избрана от Европейската мрежа на операторите на преносни системи за електроенергия да 

изпълнява ролята на единна платформа за разпределение съгласно изискванията на 

Регламент 1719/2016. 

Съгласно чл. 51, т. 1 от Регламент 1719/2016 ОПС разработват съвместно 

предложение за хармонизирани правила за разпределяне по отношение на дългосрочните 

права за пренос (Хармонизираните правила). С решение № 3/2017 от 02.10.2017 г. 

Агенцията за сътрудничество на регулаторите на енергия (АСРЕ) приема първия вариант 
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на Хармонизираните правила. С Решение № 14/2019 от 29.10.2019 г. на основание чл. 4, т. 

12 от Регламент 1719/2017 и във връзка с чл. 68, т. 5 от Хармонизирани правила АСРЕ 

приема измененото предложение на всички оператори на преносни системи за 

Хармонизирани правила за разпределяне на дългосрочни преносни  права съгласно чл. 4, 

пар. 6, б. „г“ и  чл. 51 от Регламент 1719/2016. 

С решение № 6/2017 АСРЕ приема, че регионалният специфичен анекс за РИПС 

ЮИЕ към Хармонизирани правила за разпределяне на дългосрочни преносни  права в 

съответствие с чл. 51 от Регламент 2016/1719 следва да се прилагат за период на доставка 

от 01.01.2019 г., който остава в сила и за 2020 г. 

С писмо с вх. № Е-13-41-103 от 30.10.2018 г. изпратено от ЕСО ЕАД, КЕВР е 

информирана, че във връзка с прилагането на Хармонизираните правила за разпределение 

на дългосрочни права на границата на тръжни зони България – Сърбия, с период на 

доставка от 01.01.2019 г. е разработен специфичен Анекс, който е в съответствие с чл. 51 

от Регламент 1719/2016. С подписването на този анекс Република Сърбия се съгласява да 

прилага Хармонизирани правила за разпределяне на дългосрочни преносни права съгласно 

чл. 51 от Регламент 1719/2016 и се присъединява към единната платформа за 

разпределение. 

Във връзка с гореизложеното правилата разпределянето на дългосрочните права за 

пренос (годишни и месечни) на границите на тръжни зони България – Румъния, България – 

Гърция и България – Сърбия не следва да се одобряват допълнително от КЕВР. 

 

I. Правила за провеждане на дневни търгове за разпределяне на междузонови 

преносни способности на границата между тръжните зони на „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН 

СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР” ЕАД (ЕСО) и CNTEE TRANSELECTRICA SA 

(TRANSELECTRICA) за 2019 г.; 

На границата на тръжните зони България – Румъния, CNTEE TRANSELECTRICA 

SA организира дневните търгове за разпределение на преносни способности. Основните 

принципи в проекта на правила за провеждане на търговете са в съответствие с целите 

заложени в Регламент 2015/1222. 

 

II. ТРЪЖНИ ПРАВИЛА за разпределяне и предоставяне на преносна 

способност по междусистемните сечения между контролната зона на 

„ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР” ЕАД (ЕСО) и контролната зона 

на TEIAS (Турция) за 2019 г.; 

На границата на тръжните зони България – Турция се запазва настоящата ситуация, 

при която ECO ЕАД и TEIAS (Турция) си разпределят половината от преносната 

способност по българо-турското междусистемно сечение. 

 

III. Правила за експлицитно дневно разпределяне на преносна способност на 

граница на тръжна зона България – Сърбия; 

На границата на тръжните зони България – Сърбия, дневните търгове за 

разпределение на преносни способности ще се извършват от JAO SA, на база на 

споразумение между двата ОПС и единната кантора за разпределение. Основните 

принципи в проекта на правила за провеждане на търгове са в съответствие с целите 

заложени в Регламент 2015/1222, както и Регламент 2019/943. 

 

IV. Правила за разпределение на междузоновия капацитет в сегмента в 

рамките на деня между тръжните зони на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД 

(ЕСО) и EMS AD Beograd („EMS“). 



 20 

Правилата за разпределение на преносни способности в рамките на деня са нови 

правила и са разработени съвместно със сръбския преносен оператор EMS AD Beograd, 

който ще изпълнява роля на тръжна кантора (разпределител на капацитет). Основните 

принципи в проекта на правила за провеждане на търгове са в съответствие с целите 

заложени в Регламент 2015/1222, както и Регламент 2019/943. 

 

V. Правила за дневно разпределяне на преносна способност на граница 

България – Гърция; 

На границата на тръжните зони България – Гърция, по споразумение между двата 

ОПС и единната кантора за разпределение, дневните търгове за разпределение на 

преносни способности ще се извършват от JAO SA. Основните принципи в проекта на 

правила за провеждане на търгове са в съответствие с целите заложени в Регламент 

2015/1222, както и Регламент 2019/943. 

 

VI. Правила за провеждане на дневни търгове за разпределяне на преносни 

способности на границата между тръжните зони на „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН 

СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР” ЕАД (ЕСО) и Македонски преносен системен оператор 

АД (МЕПСО) за 2019 г.; 

На границата на тръжните зони България – Македония, МЕПСО организира 

годишните и месечните търгове за разпределение на преносни способности, като 

вторичният пазар ще се администрира от македонския ОПС. Основните принципи в 

проекта на правила за провеждане на търгове са в съответствие с целите заложени в както 

и Регламент 2019/943, както и Регламент 2019/943.. 

 

VII. Правила за провеждане на годишен и месечни търгове за разпределяне на 

междузонови преносни способности между тръжните зони на Електроенергиен 

Системен Оператор ЕАД (ЕСО) и Македонски електропреносен системен оператор 

АД (МЕПСО) за 2019 г. 

На границата на тръжните зони България – Македония, ЕСО ЕАД организира 

дневните търгове за разпределение на преносни способности. Основните принципи в 

проекта на правила за провеждане на търгове са в синхрон с целите заложени в както и 

Регламент 2019/943. 

 

След преглед на проектите за Тръжните правила за 2020 г. може да се направи 

извод, че предприетите промени, в сравнение със съгласуваните такива за 2019 г., са в 

съответствие с целите заложени в както и Регламент (ЕО) 2019/943.. 

 

Изказвания по т.5.:  

Докладва П. Младеновски. Административното производство е във връзка с 

постъпило искане от „Електроенергиен системен оператор” ЕАД от 24.10.2019 г. относно 

съгласуване на Тръжни правила за разпределяне и предоставяне на преносна способност 

по междусистемните сечения на ЕСО ЕАД и съседните му контролни зони. 

Представените проекти на Тръжните правила са разработени и актуализирани в 

съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2019/943 във връзка с въвеждане на общи 

правила и процедури за разпределяне и предоставяне на разполагаема преносна 

способност (капацитет) в двете посоки по междусистемните сечения на 

електроенергийната система на Република България и във връзка с Регламент (ЕС) 

2016/1719 за установяване на насока относно предварителното разпределяне на преносна 

способност, както и Регламент (ЕС) 2015/1222 за установяване на насоки относно 

разпределянето на преносната способност и управлението на претоварването. Съгласно 
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Регламент № 943/2019 националните регулаторни органи следва да осигурят съответствие 

с посочения регламент за установяване на регионално сътрудничество между операторите 

на преносни системи, както и общи процедури и координация за разпределяне на 

капацитет по междусистемните електропроводи. Съгласно чл. 10, ал. 1 от Правилата за 

търговия с електрическа енергия представените проекти за тръжни правила за 

контролните зони на ЕСО ЕАД и операторите на преносни системи на съседните държави 

за разпределяне на междузонови физически права за пренос следва да се съгласуват от 

КЕВР. В проектите за тръжни правила подробно са регламентирани изискванията за 

регистрация и участие на търговските участници в търговете, правилата за вторичен пазар 

на физически права за пренос, правилата за използване на присъдени физически права, 

изискванията и сроковете за сетълмент и плащане, принципите за намаляване на 

предлаганите преносни способности и др. Като приложения към тръжните правила са 

добавени всички необходими формуляри, които участниците следва да попълват. 

От 1-ви октомври 2018 г. влиза в сила Споразумението за сътрудничество между 

ЕСО ЕАД и единната платформа за разпределяне на дългосрочните права за пренос 

(годишни и месечни) за тръжни зони и границите на България – Румъния и България – 

Гърция, които се осъществяват от единна тръжна кантора (Joint Allocation Office SA, JAO 

SA), която е избрана от Европейската мрежа на операторите на преносни системи да 

изпълнява ролята на единна платформа за разпределение на капацитетите съгласно 

изискванията на Регламент 1719/2016. 

Съгласно решенията на АСРЕ ЕСО ЕАД прилага Хармонизираните правила на 

границите на България – Гърция и България – Румъния. Постигнато е и съгласие да 

прилага Хармонизираните правила за разпределение на дългосрочните права на тръжна 

зона България – Сърбия, с период на доставка от 01.01.2019 г., като разработен 

специфичен Анекс, който е в съответствие с чл. 51 от Регламент 1719/2016. С 

подписването на този анекс Република Сърбия се съгласява да прилага Хармонизирани 

правила за разпределяне на дългосрочни преносни права съгласно чл. 51 от Регламента, 

като сърбите се присъединяват също към единната платформа за разпределение. 

Във връзка с това правилата за разпределянето на дългосрочните права за пренос 

(годишни и месечни) на границите на тръжни зони България – Румъния, България – 

Гърция и България – Сърбия не следва да се одобряват допълнително от КЕВР, тъй като те 

вече са одобрени. 

На границата на тръжните зони България – Румъния, TRANSELECTRICA ще 

организира дневните търгове за разпределение на преносни способности. Основните 

принципи в проекта на правила за провеждане на търговете са в съответствие с целите, 

заложени в Регламент 2015/1222. 

По отношение на в рамките на деня на преносните способности, те ще бъдат 

разпределяни имплицитно от борсите през XB платформата, която се очаква да стартира 

на 19 ноември 2019 г. 

На границата на тръжните зони България – Турция се запазва настоящата ситуация, 

при която ECO ЕАД и TEIAS (Турция) си разпределят половината от преносната 

способност по българо-турското междусистемно сечение. 

На границата на тръжните зони България – Сърбия, дневните търгове за 

разпределение на преносни способности ще се извършват от JAO SA, както и всички 

останали, на база на споразумение между двата ОПС и единната кантора за 

разпределение. Основните принципи в проекта на правила за провеждане на търгове са в 

съответствие със заложени в Регламента цели. 

Правилата за разпределение на преносни способности в рамките на деня са нови 

правила и са разработени съвместно със сръбския преносен оператор EMS AD, който ще 

изпълнява роля на тръжна кантора (разпределител на капацитет). Основните принципи в 

проекта на правила за провеждане на търгове са в съответствие с регламентите. 
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На границата на тръжните зони България – Гърция, по споразумение между двата 

ОПС и единната кантора за разпределение, дневните търгове за разпределение на 

преносни способности ще се извършват от JAO SA.  

На границата на тръжните зони България – Македония, МЕПСО организира 

годишните и месечните търгове за разпределение на преносни способности, като 

вторичният пазар ще се администрира отново от МЕПСО. 

ЕСО ЕАД ще организира на тази граница дневните търгове за разпределение на 

преносните способности. Основните принципи в проекта на правила за провеждане на 

търгове отново са съобразени с двата регламента. 

След преглед на проекта за Тръжните правила за 2020 г. може да се направи извод, 

че предприетите промени, в сравнение със съгласуваните такива за 2019 г., са в 

съответствие с целите, заложени в Регламент (ЕО) 2019/943. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 10, ал. 1 от Правилата за търговия с 

електрическа енергия, работната група предлага Комисията да вземе следните решения: 

1. Да приеме доклада на работната група; 

2. Да съгласува: 

2.1. Правила за провеждане на дневни търгове за разпределяне на междузонови 

преносни способности на границата между тръжните зони на ЕСО ЕАД и 

TRANSELECTRICA за 2019 г.; 

2.2. ТРЪЖНИ ПРАВИЛА за разпределяне и предоставяне на преносна способност 

по междусистемните сечения между контролната зона на ЕСО ЕАД и контролната зона на 

TEIAS (Турция) за 2019 г.; 

2.3. Правила за експлицитно дневно разпределяне на преносна способност на 

граница на тръжна зона България – Сърбия; 

2.4. Правила за разпределение на междузоновия капацитет в сегмента в рамките на 

деня между тръжните зони на ЕСО ЕАД и EMS AD Beograd („EMS“); 

2.5. Правила за дневно разпределяне на преносна способност на граница България – 

Гърция; 

2.6. Правила за провеждане на дневни търгове за разпределяне на преносни 

способности на границата между тръжните зони на ЕСО ЕАД и МЕПСО за 2019 г.; 

2.7. Правила за провеждане на годишен и месечни търгове за разпределяне на 

междузонови преносни способности между тръжните зони на ЕСО ЕАД и МЕПСО за 2019 

г. 

 

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

решение. 

 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 10, ал. 1 от Правилата за търговия с 

електрическа енергия, Комисията  

 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема доклад относно съгласуване на Тръжни правила за разпределяне и 

предоставяне на преносна способност за 2020 г.; 

2. Съгласува: 

2.1. Правила за провеждане на дневни търгове за разпределяне на междузонови 

преносни способности на границата между тръжните зони на „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН 

СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР” ЕАД (ЕСО) и CNTEE TRANSELECTRICA SA 

(TRANSELECTRICA) за 2019 г.; 

2.2. ТРЪЖНИ ПРАВИЛА за разпределяне и предоставяне на преносна 
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способност по междусистемните сечения между контролната зона на 

„ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР” ЕАД (ЕСО) и контролната зона на 

TEIAS (Турция) за 2019 г.; 

2.3. Правила за експлицитно дневно разпределяне на преносна способност на 

граница на тръжна зона България – Сърбия; 

2.4. Правила за разпределение на междузоновия капацитет в сегмента в рамките 

на деня между тръжните зони на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (ЕСО) и 

EMS AD Beograd („EMS“); 

2.5. Правила за дневно разпределяне на преносна способност на граница 

България – Гърция; 

2.6. Правила за провеждане на дневни търгове за разпределяне на преносни 

способности на границата между тръжните зони на „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН 

ОПЕРАТОР” ЕАД (ЕСО) и Македонски преносен системен оператор АД (МЕПСО) за 

2019 г.; 

2.7. Правила за провеждане на годишен и месечни търгове за разпределяне на 

междузонови преносни способности между тръжните зони на Електроенергиен Системен 

Оператор ЕАД (ЕСО) и Македонски електропреносен системен оператор АД (МЕПСО) за 

2019 г. 

 

 

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

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

Харитонова, Димитър Кочков. 

 

Решението е взето с шест гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Александър Йорданов - 

за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова – за, Димитър Кочков 

– за), от които четири гласа (Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, 

Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката. 

 
 

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО: 
 

По т.1. както следва: 

1. Продължава срока на лицензия № Л-329-15 от 21.06.2010 г. за дейността 

„търговия с електрическа енергия“, издадена на „Енел Глобал Трейдинг“ С.П.А., с рег. № 

05918271007, със седалище и адрес на управление: Република Италия, гр. Рим 00198, ул. 

„Реджина Маргерита“ № 125, с 10 (десет) години, считано от датата на изтичане срока на 

лицензията – 21.06.2020 г.; 

2. Определя същите условия за осъществяване на лицензионната дейност за новия 

срок, така както последните са регламентирани в лицензия № Л-329-15 от 21.06.2010 г., 

издадена на „Енел Глобал Трейдинг“ С.П.А. за дейността „търговия с електрическа 

енергия“;  

3. Одобрява на „Енел Глобал Трейдинг“ С.П.А. бизнес план за периода 2019 г. – 

2023 г., приложение към това решение и приложение към издадената лицензия; 

4. Одобрява на „Енел Глобал Трейдинг“ С.П.А. правила за работа с потребители на 

енергийни услуги, приложение към това решение и приложение към издадената лицензия. 

 

По т.2. както следва: 

Прекратява лицензия № Л-427-15 от 29.10.2014 г. за дейността „търговия с 

електрическа енергия“, издадена на „Водни и енергийни спестявания“ ООД, с ЕИК № 

202727993, със седалище и адрес на управление: гр. Враца 3000, ул. „Бузлуджа“ № 9, ет. 2. 

 

По т.3. както следва: 
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1. Приема доклада относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-53 от 08.07.2019 г., подадено 

от „Енско Трейдинг“ ООД, за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа 

енергия“; 

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

доклада по т.1 на 14.11.2019 г. от 10:00 ч.; 

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

„Енско Трейдинг“ ООД, или други, упълномощени от тях представители на дружеството; 

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

интернет страницата на Комисията. 

 

По т.4. както следва: 

1. Приема доклада относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-64 от 20.09.2019 г., 

подадено от „Интелект енергийни и емисионни консултанти“ ЕООД, за издаване на 

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

на „координатор на стандартна 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 14.11.2019 г. от 10:00 ч.; 

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

„Интелект енергийни и емисионни консултанти“ ЕООД, или други, упълномощени от тях 

представители на дружеството; 

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

интернет страницата на Комисията. 

 

По т.5. както следва: 

1. Приема доклад относно съгласуване на Тръжни правила за разпределяне и 

предоставяне на преносна способност за 2020 г.; 

2. Съгласува: 

2.1. Правила за провеждане на дневни търгове за разпределяне на междузонови 

преносни способности на границата между тръжните зони на „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН 

СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР” ЕАД (ЕСО) и CNTEE TRANSELECTRICA SA 

(TRANSELECTRICA) за 2019 г.; 

2.2. ТРЪЖНИ ПРАВИЛА за разпределяне и предоставяне на преносна 

способност по междусистемните сечения между контролната зона на 

„ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР” ЕАД (ЕСО) и контролната зона на 

TEIAS (Турция) за 2019 г.; 

2.3. Правила за експлицитно дневно разпределяне на преносна способност на 

граница на тръжна зона България – Сърбия; 

2.4. Правила за разпределение на междузоновия капацитет в сегмента в рамките 

на деня между тръжните зони на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (ЕСО) и 

EMS AD Beograd („EMS“); 

2.5. Правила за дневно разпределяне на преносна способност на граница 

България – Гърция; 

2.6. Правила за провеждане на дневни търгове за разпределяне на преносни 

способности на границата между тръжните зони на „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН 

ОПЕРАТОР” ЕАД (ЕСО) и Македонски преносен системен оператор АД (МЕПСО) за 

2019 г.; 

2.7. Правила за провеждане на годишен и месечни търгове за разпределяне на 

междузонови преносни способности между тръжните зони на Електроенергиен Системен 

Оператор ЕАД (ЕСО) и Македонски електропреносен системен оператор АД (МЕПСО) за 

2019 г. 

 

Приложения: 

1. Решение на КЕВР № И1-Л-329 от 06.11.2019 г. - продължаване срока на 
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лицензия № Л-329-15 от 21.06.2010 г., издадена за дейността „търговия с електрическа 

енергия“ на „Енел Глобал Трейдинг“ С.П.А.; 

2. Решение на КЕВР № Пр-Л-427 от 06.11.2019 г.  - прекратяване на лицензия № Л-

427-15 от 29.10.2014 г. издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“ на 

„Водни и енергийни спестявания“ ООД; 

3. Доклад с вх. № Е-Дк-711 от 01.11.2019 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-53 

от 08.07.2019 г., подадено от „Енско Трейдинг“ ООД, за издаване на лицензия за 

дейността „търговия с електрическа енергия“; 

4. Доклад с вх. № Е-Дк-710 от 01.11.2019 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-64 

от 20.09.2019 г., подадено от „Интелект енергийни и емисионни консултанти“ ЕООД, за 

издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и 

задължения на „координатор на стандартна балансираща група“; 

5. Доклад с вх. № Е-Дк-712 от 01.11.2019 г. относно съгласуване на Тръжни 

правила за разпределяне и предоставяне на преносна способност за 2020 г. 

 

 
 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

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

 (А. Йорданов ) 

 

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

 (В. Владимиров) 

 

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

 (Г. Златев) 

 

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

 (Е. Харитонова) 

          Р. ТОТКОВА 

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

 (Д. Кочков) 

 

 

 

 
Протоколирал: 

 (А. Фикова - главен експерт) 

 

 


