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П Р О Т О К О Л 

 

№ 235 

 
София, 14.11.2017 година 

 

 

Днес, 14.11.2017 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, Евгения Харитонова, Валентин Петков и главният секретар 

Росица Тоткова (без право на глас).  

 

 На заседанието присъстваха Е. Маринова – директор на дирекция „Правна“, П. 

Младеновски – директор на дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“, М. 

Трифонов – началник на отдел „Цени и лицензии: електрически мрежи, търговия и 

пазари“ 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-762 от 09.11.2017 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-42 

от 29.08.2017 г. на „ВИ. ЕНЕР. АД – Енергийни компании акционерно дружество“ 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, Петя Андонова, Радостина Методиева 

 

2. Доклад с вх. № Е-Дк-763 от 09.11.2017 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-26 

от 17.05.2017 г. на „Грийн Уърлд Груп“ ООД за изменение/допълнение на лицензия № Л-

436-15 от 04.03.2015 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“, с 

включване на права и задължения на „координатор на комбинирана балансираща група“. 

Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова, Милен Трифонов, Юлиан 

Стоянов, Вера Георгиева, Бойко Стоянов, Радостина Методиева 

 

3. Доклад с вх. № Е-Дк-764 от 09.11.2017 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-22 

от 15.05.2017 г. на „ЛОНИКО“ ЕООД за изменение/допълнение на лицензия № Л-293-15 

от 02.02.2009 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включване на 
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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 

 

4. Доклад с вх. № Е-Дк-761 от 09.11.2017 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПР-47 

от 09.10.2017 г. на „Фина Енерджи Трейдинг“ БВ за прекратяване на лицензия № Л-455-15 

от 15.12.2015 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“. 

Членове на работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова, Милен 

Трифонов, Юлиан Стоянов, Радостина Методиева 

5. Доклад с вх. № Е-Дк-765 от 09.11.2017 г. и проект на решение относно заявление 

с вх. № Е-ЗЛР-Р-39 от 16.08.2017 г. от „АСМ-БГ Инвестиции“ АД за издаване на 

разрешение за извършване на сделки, които водят или могат да доведат до нарушаване 

сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие, 

заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-38 от 16.08.2017 г. от „АСМ-БГ Инвестиции“ АД за издаване 

на разрешение за учредяване на залог и заявление с вх. № Е-ЗЛР-51 от 08.11.2017 г. от 

„РЕС Технолъджи“ АД за издаване на разрешение за извършване на сделки, които водят 

или могат да доведат до нарушаване сигурността на снабдяването вследствие на 

задлъжнялост на енергийното предприятие. 

Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова, Ивайло Александров, 

Цветанка Камбурова, Ана Иванова, Надежда Иванова, Ели Алексиева, Силвия Иванова 

 

6. Доклад с вх. № Е-Дк-766 от 09.11.2017 г. и проект на решение относно 

заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-41 от 16.08.2017 г. от „РЕС Технолъджи“ АД за издаване на 

разрешение за извършване на сделки, които водят или могат да доведат до нарушаване 

сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие, 

заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-40 от 16.08.2017 г. от „РЕС Технолъджи“ АД за издаване на 

разрешение за учредяване на залог и заявление с вх. № Е-ЗЛР-52 от 08.11.2017 г. от 

„АСМ-БГ Инвестиции“ АД за издаване на разрешение за извършване на сделки, които 

водят или могат да доведат до нарушаване сигурността на снабдяването вследствие на 

задлъжнялост на енергийното предприятие. 

Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова, Ивайло Александров, 

Цветанка Камбурова, Ана Иванова, Надежда Иванова, Ели Алексиева, Силвия Иванова 
 

 

По т.1. Комисията разгледа доклад с вх. № Е-Дк-762 от 09.11.2017 г. относно 

заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-42 от 29.08.2017 г. на „ВИ. ЕНЕР. АД – Енергийни 

компании акционерно дружество“ 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-42 от 

29.08.2017 г. на „ВИ. ЕНЕР. АД – Енергийни компании акционерно дружество“ 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). За проучване на 

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

Заповед № З-Е-137 от 31.08.2017 г. на председателя на КЕВР. С писма с вх. № Е-ЗЛР-Л-42 

от 14.09.2017 г. и с вх. № Е-ЗЛР-Л-42 от 09.10.2017 г. заявителят е представил 

допълнителна информация и документи, които са приложени към образуваната 



 3 

административна преписка.    

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 общо удостоверение с изх. № 357127.505197 от 21.03.2017 

г., издадено от Промишлено-търговската камара в Атина, служба „Общ търговски 

регистър“ (Г.Е.М.И.), правно-организационната форма на „ВИ. ЕНЕР. АД – Енергийни 

компании акционерно дружество“ е акционерно дружество, учредено и съществуващо 

съгласно законите на Република Гърция, вписано в общия търговски регистър под № 

7490601000, със седалище и адрес на управление: Гърция, община Атина/Атика п.к. 

11527, бул. „Л. Месогион“ 2 – 4. 

„ВИ. ЕНЕР. АД – Енергийни компании акционерно дружество“ има следния 

предмет на дейност: Дялово участие в инвестиране или финансиране на проекти в 

енергийния сектор; всяка друга търговска дейност, която има връзка с производството, 

преработката, доставянето, разпространението, търговията и др. на всякакъв вид енергия и 

продукти и основно употребата на природни ресурси; участието му в други фирми със 

сходен предмет на дейност. 

Видно от представеното удостоверение за валидно представителство с изх. № 

357127.505200 от 21.03.2017 г., издадено от Промишлено-търговската камара в Атина, 

служба „Общ търговски регистър“ (Г.Е.М.И.) „ВИ. ЕНЕР. АД – Енергийни компании 

акционерно дружество“ се управлява от управителен съвет с членове Хараламбос 

Георгиос Папаниколаос, Константинос Александрос Куклелис и Теодорос Леонидас 

Валмас. Начинът на представляване е съвместно от всеки двама от членовете на 

управителния съвет.  

Размерът на капитала на дружеството е 617 841 евро, разпределен в 252 180 бр. 

поименни акции, всяка с номинал 2,45 евро. 

Предвид горното, „ВИ. ЕНЕР. АД – Енергийни компании акционерно дружество“ е 

лице с регистрация, еквивалентна на тази по Търговския закон, следователно отговаря на 

условията на чл. 40, ал. 1 във връзка с ал. 7 от ЗЕ. 

 „ВИ. ЕНЕР. АД – Енергийни компании акционерно дружество“ е регистрирано по 

данък върху добавената стойност лице с данъчен № 998474460, видно от представеното 

уверение от 03.05.2017 г., издадено от Независимия орган по публични приходи на 

Република Гърция. 

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 управителния съвет 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 „ВИ. ЕНЕР. АД – Енергийни 

компании акционерно дружество“ 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 
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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 20 (двадесет) години. 

Исканият срок на лицензията е обоснован с аргумента, че дружеството е титуляр на 

лицензия за търговия с електрическа енергия за територията на Република Гърция за срок 

от 20 години. Очакванията на заявителя са търговията в междусистемната връзка между 

Гърция и България да е една от основните дейности на дружеството, следователно срокът 

на действие на двата лиценза следва да се припокрива.  

Срокът, за който следва да бъде издадена исканата лицензия е обосновано да бъде 

10 (десет) години, предвид обстоятелството, че развитието на пазара на електрическа 

енергия е изключително динамично както в България, така и в региона, и е невъзможно да 

бъде направена реалистична прогноза на пазарната адекватност на компания, оперираща 

на този пазар, за период по-дълъг от десет години.  

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“ „ВИ. ЕНЕР. АД – Енергийни компании акционерно 

дружество“ ще използва офис, находящ се в Гърция, Маруси, ул. „Химарас“ № 16. Офисът 

е нает с частно споразумение за преотдаване под наем от 16.06.2008 г., сключен със 

„СТИЛМЕТ АД, Търговия със стомани и други метали акционерно дружество“, който е 

приложен към заявлението.  

 Към заявлението дружеството е приложило декларация относно информационно-

технологичното обезпечаване на „ВИ. ЕНЕР. АД – Енергийни компании акционерно 

дружество“ за неговата дейност в България, с която се потвърждава, че „Стийлмет“ С.А. е 

предоставило следния хардуер и софтуер: 

 1 бр. компютър HP Z200 Workstation, Intel Core ™ i7 CPU870@ 2.93 GHz, 

8192MB RAM, HDD 500GB, Windows 7 Professional 64-bit, Service Pack 1, антивирусна 

система: Trend Micro , Microsoft Office 2016; 

 1 бр. компютър HP Compaq Elite 8300SFF, Intel ® Core ™ i5-3470 CPU @ 

3.20GHz, 4096MB RAM, HDD 500GB, Windows 7 Professional 32-bit Service Pack 1, 

антивирусна система: Trend Micro, Microsoft Office 2016; 

  1 бр.  компютър HP Compaq Elite 8200 Elite SFF PC, Intel ® Core ™ i5-2400 

CPU @ 3.10GHz, 4096MB RAM, HDD 500GB, Windows 7 Professional 32-bit Service Pack 1, 

антивирусна система: Trend Micro, Microsoft Office 2016; 

 1 бр. принтер HP Laser Jet M750 D3L09A; 

 1 бр. многофункционална машина HP Laser Jet 700 MFP, m775 CC523A; 

 Интернет връзка със скорост 50 Mbps, както и 3 бр. USB устройства за мобилна 

интернет връзка, предоставени от Космоте С.А. 

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-4668 от 16.08.2017 г. ЕСО ЕАД декларира, че „ВИ. 

ЕНЕР. АД – Енергийни компании акционерно дружество“ 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 
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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 

обоснове изводът, че „ВИ. ЕНЕР. АД – Енергийни компании акционерно дружество“ 

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 „ВИ. 

ЕНЕР. АД – Енергийни компании акционерно дружество“. От организационната 

структура е видно, че дружеството има следните отдели, в които ще се изпълняват 

съответните дейности: 

 Отдел за търговия с енергия (за електрическа енергия и природен газ) – отговаря 

за търговията с енергия при свързвания на гръцката електроенергийна система с 

електроенергийните системи на съседните държави, управление на портфолио и 

насрочване на внос/износ при международните свързвания, анализ на международните 

цени на енергийни стоки в средносрочен и дългосрочен период, анализ на фючърси, 

договори за разлика, както и финансови договори за хеджиране на сделки за търговия с 

електрическа енергия; 

 Отдел за снабдяване с енергия ( за електрическа енергия и природен газ) – 

отговаря за доставка на електрическа енергия и природен газ при конкурентни цени на 

крайните потребители, анализ на профила за консумация на клиента и структуриране на 

електрическите и газовите тарифи, маркетинг и комуникация с крайните клиенти и др.;  

 Финансов отдел – отговаря за финансовата и счетоводна дейност на 

дружеството, включително сделките с пазара и системните оператори, крайните клиенти и 

банковите институции за издаването на необходимите гаранции за участие на енергийните 

пазари. 

Освен посочените по-горе отдели, заявителя разполага и с административен офис, 

юрисконсулт и информационно-технологичен отдел.   

В представения бизнес план, „ВИ.ЕНЕР.АД – Енергийни компании акционерно 

дружество“ отбелязва, че за момента ще наеме по един служител за всеки от обособените 

отдели, като предвижда допълнителен персонал да бъде нает в следващите години. 

Представени са автобиографии и копия на дипломи за завършено образование на 

представителите на дружеството, членове на съвета на директорите на „ВИ.ЕНЕР.АД – 

Енергийни компании акционерно дружество“. 

Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството 

доказателства може да се приеме, че „ВИ.ЕНЕР.АД – Енергийни компании 

акционерно дружество“ разполага с човешки ресурси и организационна структура 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“. 

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):  
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„ВИ.ЕНЕР.АД – Енергийни компании акционерно дружество“ 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 2 000 МWh през 2017 г. до 100 000 МWh през 

2020 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 евро/MWh 39,50 38,50 38,13 38,25 38,25 

Средна продажна цена на едро евро/MWh 40 40 40 40 40 

Количество търгувана ел. 

енергия общо 
MWh 2 000 90 000 105 550 147 463 162 328 

Значителен ръст в приходите от продадената електроенергия е предвиден за срока 

на бизнес плана, дължащ се на факта, че дружеството очаква да разширява дейността си. 

За 2021 г. съгласно бизнес плана е предвидено нарастване на приходите в рамките на 81 

пъти 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. евро 
Прогноза   

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

Приходи от продажба на 

електроенергия 
80  3 600 4 222 5 899 6 493 

Разходи 95 3 534 4 111 5 834 6 357 

в т.ч. за покупка на 

електроенергия 
79 3 464 4 025 5 640 6 208 

Счетоводна печалба -15 66 111 64 136 

Финансов резултат -11 49 82 48 101 

 

Към бизнес плана „ВИ.ЕНЕР.АД – Енергийни компании акционерно дружество“ 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 21.07.2017 г. от „Национална банка 

на Гърция“ – клон Егалео, според което „ВИ.ЕНЕР.АД – Енергийни компании акционерно 

дружество“ 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 19.07.2017 г. е 424 056,52 €. 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, 

„ВИ.ЕНЕР.АД – Енергийни компании акционерно дружество“ 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 
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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, „ВИ.ЕНЕР.АД – Енергийни компании акционерно дружество“ 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. 

 

 Изказвания по т.1: 

Докладва П. Младеновски. Административното производство е образувано по 

заявление на дружеството от 29.08.2017 г. След анализ на фактите и обстоятелствата, 

които се съдържат в документите по административната преписка, която е разгледана от 

правна, техническа и икономическа страна, работната група е установила, че „ВИ. ЕНЕР. 

АД“ е лице с регистрация, която е еквивалентна на тази по Търговския закон в Република 

Гърция. Дружеството отговаря на условията по чл. 40, ал. 1 във връзка с ал. 7 от Закона за 

енергетиката. Установено е, че „ВИ. ЕНЕР. АД – Енергийни компании акционерно 

дружество“ е акционерно дружество и притежава технически възможности, материален 

ресурси, 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“. Направен е извод, че дружеството ще 

притежава финансови възможности за извършване на лицензионната дейност за която 

кандидатства, ако се спазят заложените в бизнес плана параметри и представените в 

пазарния анализ данни. 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 на 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; 

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

дружеството, или други упълномощени от тях представители на дружеството; 

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

страницата на Комисията в интернет. 

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.  

И. Иванов каза, че прави допълнение в т. 2 от проекта на решение: откритото 

заседание да бъде насрочено на 23.11.2017 г. от 10:00 часа.  

 

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 ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

 
1. Приема доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-42 от 29.08.2017 г. на „ВИ. 

ЕНЕР. АД – Енергийни компании акционерно дружество“ 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 
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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 23.11.2017 г. от 10:00 ч.; 

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

„ВИ. ЕНЕР. АД – Енергийни компании акционерно дружество“, 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, Евгения 

Харитонова, Валентин Петков. 

 

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

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

енергетиката. 
 

По т.2. Комисията разгледа доклад с вх. № Е-Дк-763 от 09.11.2017 г. относно 

заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-26 от 17.05.2017 г. на „Грийн Уърлд Груп“ ООД за 

изменение/допълнение на лицензия № Л-436-15 от 04.03.2015 г., издадена за дейността 

„търговия с електрическа енергия“, с включване на права и задължения на 

„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-И-26 от 

17.05.2017 г. на „Грийн Уърлд Груп“ ООД за изменение/допълнение на лицензия № Л-

436-15 от 04.03.2015 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“, с 

включване на права и задължения на „координатор на комбинирана балансираща група“, 

на основание чл. 21, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 51, ал. 1, т. 1 и чл. 39, ал. 5 от Закона за 

енергетиката (ЗЕ),  и чл. 61, ал. 1 и ал. 2, т. 2 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-74 

от 22.05.2017 г. на председателя на КЕВР. С писма с вх. № Е-ЗЛР-И-26 от 08.08.2017 г. и 

вх. № Е-ЗЛР-И-26 от 18.10.2017 г. заявителят е представил допълнителни данни и 

документи, които са приложени към образуваната административна преписка. 

Заявителят „Грийн Уърлд Груп“ ООД е титуляр на лицензия № Л-436-15 от 

04.03.2015 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и 

задължения на „координатор на стандартна балансираща група“, за срок от десет години. 

С подаденото заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-26 от 17.05.2017 г. дружеството е 

поискало допълване на лицензията с права и задължения на „координатор на комбинирана 

балансираща група“, на основание чл. 39, ал. 5 от ЗЕ във връзка с чл. 96а от ЗЕ, чл. 61, ал. 

1 от НЛДЕ и чл. 58, ал. 1 от Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ). 

По аргумент от чл. 39, ал. 5 от ЗЕ в случай, че лицензиант притежава лицензия за 

дейността „търговия с електрическа енергия“ и отговаря на изискванията за координатор 

на балансираща група, същият може да поиска изменение на издадената му лицензия. В 

тази връзка, ако лицето отговаря на изискванията за координатор на балансираща група 

съгласно чл. 96а от ЗЕ, в лицензията му се записват правата и задълженията, свързани с 

дейността на координатор на балансираща група (арг. чл. 9, ал. 5 от НЛДЕ).  

В чл. 56, ал. 14 от ПТЕЕ изрично е предвидена възможността за създаване на 

комбинирана балансираща група, в която участват производители на електрическа 

енергия от възобновяеми източници. В тази връзка чл. 58, ал. 1, предл. 2 от ПТЕЕ 

предвижда, че търговските участници имат право да се регистрират като „координатори 

на комбинирани балансиращи групи“. Съгласно разпоредбата на чл. 1, ал. 2 от ПТЕЕ 
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търговски участник е и търговецът на електрическа енергия. Едно от изискванията за 

регистрация на търговски участник като „координатор на комбинирана балансираща 

група“, посочено в чл. 58, ал. 1, т. 3 от ПТЕЕ, е наличие на прието решение от КЕВР за 

допълване на съществуващата лицензия с правата и задълженията, свързани с тази 

дейност. 

Въз основа на извършеното проучване са установени следните факти и 

произтичащите от тях изводи: 

І. Правни аспекти 

Видно от представеното удостоверение за актуално състояние с изх. № 

20170511152013 от 11.05.2017 г., издадено от Агенцията по вписванията, правно-

организационната форма на „Грийн Уърлд Груп“ ООД e дружество с ограничена 

отговорност, с ЕИК 148057955, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9000, ул. 

„Иван Вазов“ № 36, ет. 1.  

„Грийн Уърлд Груп“ ООД е с предмет на дейност: Изграждане, строителство, 

монтаж, завършване, управление и експлоатация на вятърни енергийни проекти, 

производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници (слънчева, 

вятърна, водна и термална енергия), продажба на електроенергия, изготвяне на становища, 

специализирана документация и друга дейност, която е необходима или е във връзка с 

производство на електроенергия от възобновяеми източници и строителство, поддръжка и 

ремонт на съоръжения, ИТ и консултантски услуги, посредничество, придобиване, 

управление и продажба на активи, вътрешно и външна търговско дейност, производствена 

дейност, услуги, дейности по наемане и предоставяне на работна сила. 

Дружеството се управлява и представлява от управителя Олександр Ингор.  

Размерът на капитала на дружеството е 529 200 лв. и е изцяло внесен. Съдружници 

в „Грийн Уърлд Груп“ ООД са Наталия Григориевна Ингор, с дял от капитала в размер на 

121 700 лв., и Олександр Ингор, с дял от капитала в размер на 407 500 лв. 

Предвид горното, „Грийн Уърлд Груп“ ООД е лице, регистрирано по Търговския 

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

„Грийн Уърлд Груп“ ООД е регистрирано по Закона за данъка върху добавената 

стойност лице с идентификационен номер № BG148057955, видно от представеното 

удостоверение за данъчна регистрация от 05.05.2017 г., издадено от Национална агенция 

за приходите, ТД гр. Варна 

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 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, както и че дружеството не е 

обявено в несъстоятелност, не е в ликвидация, не му е отнемана лицензия за търговия с 

електрическа енергия, както и не му е отказвано изменението/допълнението на лицензия 

за същата дейност. Следователно изменението и допълнението на издадената лицензия за 

дейността „търговия с електрическа енергия“ на „Грийн Уърлд Груп“ ООД няма да е в 

противоречие с чл. 40, ал. 4, т. 1, 2 и 3 от ЗЕ. 

Следва да се има предвид, че Комисията е издала на дружеството лицензия за 

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

допълване на лицензията с права и задължения на „координатор на комбинирана 

балансираща група“ предполага качеството търговец на електрическа енергия. Предвид 

изложеното, при изменение на съществуващата лицензия срокът на изпълнение на 

дейността на координатор не може да надвишава този по лицензията. В случай че същата 

бъде допълнена с новата дейност, срокът за упражняването й не може да бъде по-дълъг от 

срока на лицензията за „търговия с електрическа енергия“. 

ІІ. Технически аспекти 

1. Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване на 

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

„координатор на комбинирана балансираща група“.  
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„Грийн Уърлд Груп“ ООД е титуляр на лицензия № Л-436-15 от 04.03.2015 г. за 

търговия с електрическа енергия, включваща права и задължения на „координатор на 

стандартна балансираща група“. Видно от интернет страницата на „Електроенергиен 

системен оператор“ ЕАД (ЕСО ЕАД), дружеството е вписано в регистъра на търговските 

участници като търговец на електрическа енергия с EIC код 32X001100100949W, като към 

момента е със статус „Активен“.   

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

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

използва офис с обща квадратура 157 м2, разположен в сграда, находяща се на адрес ул. 

„Иван Вазов“ № 36, гр. Варна. Офисът е нает с договор за наем от 19.11.2009 г., който е 

представен като доказателство. 

Дружеството декларира, че офисът е оборудван с необходимите за нормалната 

работа на екипа материални ресурси, в т.ч. компютри, принтери, факс, офис мебели, 

телефонни връзки и апарати и др. Обособени са три работни места, които ще се използват 

за осъществяване на дейността със следните параметри: 

 Персонални компютри: Fujitsu-Simens С5900 Р4 3.26Hz/lGB/Combo, RAM 1 

GB, DDR2 533 Mhz) c монитор 23-24 – 1 брой; SONY VAIO SV-E14A2M1EW – 1 брой; 

 Мултифункционално устройство BROTHER MFC6 6M90 CL; PANASONIC 

KX-TG1611FXW; 

 ADSL модем; 

 принтери: Принтер ЗВ1 XEROX 6121MFP; HP LASERJET PRO PI; 

 Средства за електронна и аудио/видео комуникация. 

Компютърните системи са оборудвани със следния софтуер: 

 Електронна поща – Microsoft (Outlook) версия 2010;  

 Операционна система Windows 7, Windows 8, Windows 8.1; 

 Office Home and Business 2013 – 1 брой; 

 Office Home and Business Edition 2010 – 2 броя;  

 Антивирусна защита – Panda Antivirus Pro 2014 – 5 броя;  

 Защитна стена Zyxel ZyWALL 5 10/100, 1 WAN, 4 LAN. 

Съгласно чл. 11 от НЛДЕ, дружеството е представило доказателства за наличието на 

техническите средства за осъществяване на лицензионната дейност под формата на копия 

на фактури. 

Съгласно чл. 11, ал. 6, т. 2 от НЛДЕ и ПТЕЕ, средствата за обмен на информация за 

целите на работа на пазара, осигурявани от търговските участници, се одобряват от ECO 

ЕАД. 

С писмо с изх. № ЦУ-ПМО-4744/18.08.2014 г. ECO ЕАД декларира, че „Грийн 

Уърлд Груп“ 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 

обоснове извод, че „Грийн Уърлд Груп“ ООД отговаря на изискванията за наличие 

на техническа и материална осигуреност за сключване на сделки с електрическа 

енергия, както и за осъществяване на правата и задълженията на „координатор на 

комбинирана балансираща група“. 

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

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

„координатор на комбинирана балансираща група“.  

Предоставени са данни за управленската и организационна структура на 

дружеството, както и за образованието и квалификацията на персонала, в т.ч. дипломи за 

висше образование. Дружеството е с вертикална структура на управление и се ръководи 
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от управител. Към момента назначените експерти в дружеството са общо четирима. 

Персоналът на заявителя се състои от управител, специалист търговия, специалист 

инженер енергетик и асистент по общи въпроси. 

Дружеството осъществява дейността си чрез следните отдели: 

 Отдел „Търговия“ – предоставяне на информация на потенциални клиенти, 

следене и анализиране на цените и тенденциите на пазара на електрическа енергия, водене 

на кореспонденция, подготовка за участие на дружеството в търгове за покупка на 

електрическа енергия, анализ на данни, получавани от различни участници, чуждестранни 

дружества и борси; отговаря за портфолиото на дружеството по международните доставки 

на електрическа енергия, като ще поема отговорности по износ и внос на електроенергия и 

покупка и продажба на електрическа енергия извън територията на Р. България; 

 Отдел „Оперативен, диспечерски център“ – въвеждане на данни в 

информационната система, извършване на справки и анализи на база данни, поддържане 

на връзки и обмяна на информация с електроенергийния системен оператор, операторите 

на разпределителните мрежи, производители и потребителите и др.; 

 Асистент по общи въпроси – подпомага ръководството и оперативния персонал в 

общите задачи, свързани с дейността на дружеството, като подготвяне и изпращане на 

кореспонденция, архивиране на делова кореспонденция, организиране на бизнес срещи и 

др. 

Заявителят декларира, че част от дейностите, съпътстващи бизнеса, са възложени на 

външни изпълнители. Изнесените извън организационната структура на дружеството 

дейности са правни консултации, счетоводни услуги и IT услуги. 

Правните консултации се предоставят от адвокат Константин Михалов Георгиев 

съгласно сключен договор за правна помощ от 28.07.2014 г. 

Счетоводното обслужване се осъществява от специалисти, ангажирани от 

дружеството съгласно договор за счетоводно-консултантско обслужване, сключен с 

„Кеманов Консулт“ ЕООД на 15.04.2014 г., съгласно който се извършва пълно счетоводно 

обслужване, според Закона за счетоводство и Националните счетоводни стандарти. 

Дружеството има сключен договор за поддръжка на информационната система и 

софтуер с „Варсис“ ООД. 

Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството 

доказателства може да се обоснове извод, че „Грийн Уърлд Груп“ ООД разполага с 

човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на дейността 

„търговия с електрическа енергия“, допълнена с права и задължения на 

„координатор на комбинирана балансираща група“. 

ІІІ. Икономически аспекти 

Относно наличието на финансови възможности на заявителя за извършване 

на лицензионната дейност, включваща права и задължения на „координатор на 

комбинирана балансираща група“, както и на финансови гаранции и обезпечения за 

сключване на сделки за търговия с електрическа енергия съгласно Правилата за 

условията и реда за предоставяне на достъп до електропреносната и 

електроразпределителните мрежи (Правилата). 

„Грийн Уърлд Груп“ ООД е представило бизнес план за периода 2017 г. – 2019 г. с 

прогнозни годишни финансови отчети, както и годишни финансови отчети за периода  

2014 г. – 2016 г.  

От представените годишни финансови отчети е видно, че за периода 2014 г. – 2016 

г. дружеството реализира положителен финансов резултат. Общите активи на „Грийн 

Уърлд Груп“ ООД нарастват от 319 хил. лв. към 31.12.2014 г. на 457 хил. лв. към 

31.12.2016 г. Собственият капитал на дружеството се увеличава от 143 хил. лв. към 

31.12.2014 г. на 529 хил. лв. към 31.12.2015 г., поради неразпределение на печалбата. 

Дружеството отчита увеличение на краткосрочните задължения от 0 хил. лв. към 

31.12.2014 г. на 123 хил. лв. към 31.12.2016 г., но нарастването им е значително по-слабо 

от това на собствения капитал. В същото време дългосрочните задължения запазват своя 
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размер. 

От направения анализ на база обща балансова структура може да се направи извод, 

че финансовото състояние на дружеството за периода 2014 г. – 2016 г. е много добро. 

Дружеството разполага със свободен оборотен капитал да покрива текущите си 

задължения, както и с достатъчен по размер собствен капитал да покрива задълженията си 

и да инвестира в нови дълготрайни активи. 

Прогнозните цени и количества електрическа енергия, по които дружеството ще 

купува/продава, са както следва: 

 
2017г. 2018г. 2019г. 

Продажна 

цена (лева) 
90,55 91,60 93,00 

Покупна цена 

(лева) 
85,90 86,90 88,00 

Количество 

(MWh) 
52 000 65 000 80 000 

 

Във връзка с упражняване на дейностите по балансиране, дружеството предвижда 

количества електрическа енергия при недостиг в групата, както следва: 2017 г. – 80 MWh, 

2018 г. – 87 MWh и 2019 г. – 110 MWh. 

Очакваните количества електрическа енергия за балансиране при излишък в 

групата са: 2017 г. – 120 MWh, 2018 г. – 80 MWh и 2019 г. – 55 MWh. 

Средната прогнозна цена при излишък за периода е 24 лв./MWh, а средната 

прогнозна цена за недостиг е 157 лв./MWh. 

В прогнозния финансов отчет на „Грийн Уърлд Груп“ ООД се наблюдава ръст в 

приходите, респективно в разходите, както следва: за 2018 г. спрямо 2017 г. – 26% и за 

2019 г. спрямо 2018 г. – 25% ръст. От последното може да се направи извод, че 

дружеството очаква един приблизително равномерен темп на растеж на приходите. 

Прогнозните приходи, разходи и финансови показатели на дружеството за периода 

на бизнес плана са систематизирани в следната таблица: 

 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Приходи хил. лв. 4 709 5 954 7 440 

в т.ч. от продажба 

на електрическа 

енергия 

хил. лв. 4 709 5 954 7 440 

Разходи хил. лв. 4 612 5 793 7 185 

в т.ч. стойност на 

продадената 

електрическа енергия 

хил. лв. 4 467 5 649 7 040 

Счетоводна печалба хил. лв. 97 161 255 

Текущ финансов 

резултат 
хил. лв. 87 145 229 

СК/ДА  3,54 4,68 6,48 

КА/КП  33,2 30,19 27,77 

СК/(ДП+КП)  44,9 37,13 31,65 

 

За периода на бизнес плана дружеството прогнозира увеличение на стойността на 

собствения капитал, което е вследствие на увеличението на финансовия резултат. За този 

период дружеството не предвижда дългосрочни задължения, а единствено увеличение на 
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краткосрочните задължения. 

„Грийн Уърлд Груп“ ООД е представило анализ на външния и вътрешния пазар на 

електрическа енергия, в който посочва, че основната дейност на дружеството ще бъде 

закупуване на електрическа енергия от източници, ситуирани в рамките на Европейския 

съюз и Европа и транзитно пренасяне през системни електропроводи на България към 

Сърбия, Македония, Гърция и Турция. 

Дружеството е представило SWOT анализ, представяйки и оценявайки силните и 

слабите си страни, както и възможните външни фактори, които биха подпомогнали или 

биха били заплаха за дейността му. 

Дружеството е представило удостоверение с изх. № 315 от 12.10.2017 г. от 

„Юробанк България“ АД, клон гр. Варна, ул. „Дръзки“ № 1-5, според което „Грийн Уърлд 

Груп“ ООД е клиент на банката с открита сметка, която ще бъде използвана във връзка с 

чл. 19 от Правилата, наличността по която към 12.10.2017 г. е 91 221.08 € (178 412.92 лв.), 

както и че банката при поискване от КЕВР ще предоставя информация за оборотите и 

салдата по тази сметка. Сумата по сметката е в размер, съответстващ на изискванията на 

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 предходната година от 

лицензионната дейност съгласно представения в Комисията годишен финансов отчет. 

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

заложените в бизнес плана параметри, „Грийн Уърлд Груп“ ООД ще притежава 

финансови възможности за извършване на дейността „търговия с електрическа 

енергия“, допълнена с права и задължения на „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 „Правила за работа с 

потребители“. 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. Договор за участие в комбинирана 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, „Грийн Уърлд Груп“ ООД е представило проект на „Договор за участие в 

комбинирана 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. Проектът съдържа и принципи за разпределяне на небаланси в балансиращата 

група, въз основа на които небалансите се разпределят справедливо и равнопоставено на 

всеки член от групата и в съответствие с ПТЕЕ. 

Предвид всичко гореизложено е необходимо да бъдат направени следните 

допълнения и изменения на издадената лицензия № Л-436-15 от 04.03.2015 г. за 

дейността „търговия с електрическа енергия“:  

I. В т. 1 „Определения и приложения“ се правят следните изменения и допълнения: 

1. Т. 1.1.9. се изменя по следния начин: 

„1.1.9. „Участник“ е: 

а) член на стандартна балансираща група съгласно Правилата за търговия; 

б) член на комбинирана балансираща група съгласно Правилата за търговия.“  

II. В т. 2 „Общи положения“ се правят следните изменения: 

1. T. 2.1. се изменя така: 

„2.1. С тази лицензия Комисията за енергийно и водно регулиране, наричана по-

нататък „комисията“, разрешава на лицензианта да извършва дейността „търговия с 

електрическа енергия“ („лицензионната дейност“), включително дейностите 

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

балансираща група“, в съответствие с разпоредбите на ЗЕ, подзаконовите актове по 

неговото прилагане, с действащото законодателство, с общите и индивидуалните 



 14 

административни актове, издавани от комисията, регламентиращи тази дейност, както и 

с установената добра национална и международна практика.“ 

2. В т. 2.2.1 определението „организирания“ се заменя с „борсовия“. 

3. Т. 2.2.2 се изменя така: 

„2.2.2. Да сключва сделки за продажба на електрическа енергия на клиенти, на 

други търговци, на които е издадена лицензия за търговия с електрическа енергия, на 

производители, на балансиращия и на борсовия пазар на електрическа енергия;“. 

4. В т. 2.2.3 думата дейността се заменя с „дейностите“, а след израза 

„координатор на стандартна балансираща група“ се добавя изразът „и „координатор на 

комбинирана балансираща група“. 

III. В т. 3 „Специални условия“ се правят следните изменения: 

1. В т. 3.2.1. думата „дейността“ се заменя с думата „дейностите“. 

2. В т. 3.3.1. думата „дейността“ се заменя с думата „дейностите“. 

3. В т. 3.4.2., буква „а“, думата „клиентите“ се заменя с израза „клиентите и 

участниците“. 

4. В т. 3.4.2., буква „б“, думата дейността се заменя с „дейностите“, а след израза 

„координатор на стандартна балансираща група“ се добавя изразът „и „координатор на 

комбинирана балансираща група“.  

5. Т. 3.4.4. се изменя така: 

„3.4.4. Лицензиантът осигурява и поддържа достатъчно на брой квалифициран 

персонал за осъществяване на дейностите по лицензията за: 

а) сключване и изпълнение на договорите, както и на изискванията на Правилата за 

достъп, Правилата за търговия, Правилата за управление на електроенергийната система и 

на други приложими изисквания на енергийното законодателство; 

б) редовно разплащане на дължимите суми по сключените договори; 

в) работа с клиентите, включително по приемане, разглеждане и решаване на техни 

претенции; 

г) упражняване на дейностите „координатор на стандартна балансираща група“ и 

„координатор на комбинирана балансираща група“; 

д) работа с участниците в стандартната и комбинираната балансираща група, 

включително по приемане, разглеждане и решаване на техни претенции.“ 

6. Т. 3.5. се изменя така: 

„3.5. Взаимоотношения с клиенти и участници“ 

7. В т. 3.5.1. думата „клиентите“ се заменя с израза „клиентите и участниците“. 

8. В т. 3.5.2. изразът „участници в стандартна балансираща група“ се заменя с 

израза „клиенти и участници“. 

9. В т. 3.5.3. думата „участниците“ се заменя с израза „клиентите и участниците“. 

10. В т. 3.5.4. думата „участника“ се заменя с израза „клиента/участника“. 

11. Т. 3.5.7. се изменя така: 

„3.5.7. По решение на комисията лицензиантът организира за своя сметка 

провеждането на проучване от независими експерти за степента на удовлетвореност на 

клиентите и участниците от предоставяните услуги.“ 

12. Т. 3.5.8. се изменя така: 

„3.5.8. За осигуряване защитата на клиентите и участниците лицензиантът изготвя 

и представя за одобряване от комисията Правила за работа с потребители – Приложение 

№ 3 и договори за участие в стандартна и комбинирана балансираща група съгласно 

Правилата за търговия, включващи процедури за работа на координатора с участниците в 

групата, реда и сроковете за получаване, разглеждане, проверка и отговор на подадени от 

участниците жалби – Приложение № 4 и Приложение № 5.“ 

13. Т. 3.5.13. и се изменя така: 

„3.5.13. Лицензиантът предоставя приложимите нормативни актове – ЗЕ и 

издадените въз основа на него наредби и общи административни актове – Правила за 

достъп, Правила за търговия и други правила, регламентиращи сключваните от него 
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сделки, общите условия на предлаганите за сключване договори (ако използва такива), 

както и Правилата за работа с потребители на всеки, който поиска това, и ги публикува на 

страницата си в интернет.“ 

14. Т. 3.6.1. се изменя така: 

 „3.6.1. При осъществяване на лицензионната дейност лицензиантът предоставя 

търговски услуги на клиентите и участниците в съответствие с показателите за качеството 

на обслужването, определени с решения на комисията, Приложение № 6 към тази 

лицензия.“ 

15. В т. 3.8.5. думата „участниците“ се заменя с израза „клиентите и участниците“. 

16. Т. 3.8.8. се изменя така: 

„3.8.8. Лицензиантът изготвя и предоставя на комисията регулярни отчети, 

обхващащи едногодишен период от дейността „търговия с електрическа енергия“ с права 

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

комбинирана балансираща група“, и извънредни отчети, поискани от комисията, 

съдържащи информация съгласно Правилата за търговия.“. 

17. В т. 3.10.1 изразът „Тарифата за таксите, които се събират от Държавната 

комисия за енергийно и водно регулиране по ЗЕ, приета от Министерския съвет“ се 

заменя с „Тарифата“. 

18. Т. 3.11.1. се изменя така: 

„3.11.1. Следните приложения са неразделна част от тази лицензия: 

1. Приложение № 1 – Списък и описание на активите и средствата, с помощта на 

които се осъществява лицензионната дейност; 

2. Приложение № 2 – Бизнес план; 

3. Приложение № 3 – Правила за работа с потребители; 

4. Приложение № 4 – Договор за участие в стандартна балансираща група за 

поемане на отговорност за балансиране; 

5. Приложение № 5 – Договор за участие в комбинирана балансираща група за 

поемане на отговорност за балансиране; 

6. Приложение № 6 – Решения на КЕВР за определяне на показатели за качество на 

обслужването.“. 

 

Изказвания по т.2: 

Докладва П. Младеновски. Административното производство е образувано по 

заявление на „Грийн Уърлд Груп“ ООД от 17.05.2017 г. за изменение и допълнение на 

лицензия, издадена на 04.03.2015 г. Работната група е извършила проучване и е 

установила, че дружеството отговаря на изисквания за наличие на техническа и 

материална осигуреност, разполага с човешки ресурси и организационна структура за 

осъществяването на дейността за която кандидатства. „Грийн Уърлд Груп“ ООД ще 

притежава финансови възможности за извършване на дейността „търговия с електрическа 

енергия“, допълнена с права и задължения на „координатор на комбинирана балансираща 

група“ при спазване на заложените в бизнес плана параметри. Предвид гореизложеното, е 

необходимо да бъдат направени допълнения и изменения на издадената лицензия от 

04.03.2015 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, както са описани подробно 

в доклада на работната група.  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 ЗЕ, работната група предлага на 

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; 

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

Уърлд Груп“ ООД, или други упълномощени от тях представители на дружеството; 

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

страницата на Комисията в интернет. 
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От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.  

И. Иванов каза, че прави допълнение в т. 2 от проекта на решение: откритото 

заседание да бъде насрочено на 23.11.2017 г. от 10:00 часа.  

 

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 ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

 
1. Приема доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-26 от 17.05.2017 г. на „Грийн 

Уърлд Груп“ ООД за изменение/допълнение на лицензия № Л-436-15 от 04.03.2015 г., 

издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включване на права и 

задължения на „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 23.11.2017 г. от 10:00 ч.; 

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

„Грийн Уърлд Груп“ ООД, 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 втора участват председателят Иван Н. Иванов и членовете 

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

Харитонова, Валентин Петков. 

 

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

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

енергетиката. 

 

По т.3. Комисията разгледа доклад с вх. № Е-Дк-764 от 09.11.2017 г. относно 

заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-22 от 15.05.2017 г. на „ЛОНИКО“ ЕООД за 

изменение/допълнение на лицензия № Л-293-15 от 02.02.2009 г., издадена за дейността 

„търговия с електрическа енергия“, с включване на 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-И-22 от 

15.05.2017 г. на „ЛОНИКО“ ЕООД за изменение/допълнение на лицензия № Л-293-15 от 

02.02.2009 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включване на 

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

на комбинирана балансираща група“, на основание чл. 21, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 51, 

ал. 1, т. 1 и чл. 39, ал. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ),  и чл. 61, ал. 1 и ал. 2, т. 2 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-71 от 18.05.2017 г. на председателя на Комисията. На 

заявителя е изпратено писмо с изх. № Е-ЗЛР-И-22 от 21.06.2017 г. за предоставяне на 

допълнителни данни и документи. С писма с вх. № Е-ЗЛР-И-22 от 13.07.2017 г., вх. № Е-

ЗЛР-И-22 от 25.07.2017 г. и вх. № Е-ЗЛР-И-22 от 02.10.2017 г. „ЛОНИКО“ ЕООД е 

представило изисканата информация.  
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Заявителят „ЛОНИКО“ ЕООД е титуляр на лицензия № Л-293-15 от 02.02.2009 г. за 

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

С подаденото заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-22 от 15.05.2017 г. дружеството е 

поискало допълване на лицензията с права и задължения на „координатор на стандартна 

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

чл. 39, ал. 5 от ЗЕ във връзка с чл. 96а от ЗЕ, чл. 61, ал. 1 от НЛДЕ и чл. 58, ал. 1 от 

Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ). 

По аргумент от чл. 39, ал. 5 от ЗЕ, в случай че лицензиант притежава лицензия за 

дейността „търговия с електрическа енергия“ и отговаря на изискванията за координатор 

на балансираща група, същият може да поиска изменение на издадената му лицензия. В 

тази връзка, ако лицето отговаря на изискванията за координатор на балансираща група 

съгласно чл. 96а от ЗЕ, в лицензията му се записват правата и задълженията, свързани с 

дейността на координатор на балансираща група (арг. чл. 9, ал. 5 от НЛДЕ).  

В чл. 56, ал. 3 от ПТЕЕ изрично е предвидена възможността за създаване на 

стандартна балансираща група с координатор лице, регистриранo от независимия 

преносен оператор, с членове търговски участници, отговарящи на изискванията на ЗЕ и 

към които се прилагат общи принципи на балансиране. Съгласно чл. 56, ал. 14 от ПТЕЕ 

комбинирана балансираща група е група, в която участват производители на електрическа 

енергия от възобновяеми източници. В тази връзка чл. 58, ал. 1 от ПТЕЕ предвижда, че 

търговските участници – титуляри на лицензия за „производство на електрическа енергия“ 

и/или за „търговия с електрическа енергия“ (чл. 58, ал. 1, т. 1 от ПТЕЕ), имат право да се 

регистрират като „координатори на стандартни балансиращи групи“ и/или като 

„координатори на комбинирани балансиращи групи“. Едно от изискванията за 

регистрация на търговски участник като „координатор на стандартна балансираща група“ 

и/или „координатор на комбинирана балансираща група“, посочено в чл. 58, ал. 1, т. 3 от 

ПТЕЕ, е наличие на прието решение от КЕВР за допълване на съществуващата лицензия с 

правата и задълженията, свързани с тази дейност. 

Въз основа на извършеното проучване са установени следните факти и 

произтичащите от тях изводи: 

І. Правни аспекти 

Видно от служебно извършената справка на интернет страницата на Търговския 

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

ЕООД e еднолично дружество с ограничена отговорност, с ЕИК 831699969, със седалище 

и адрес на управление: гр. София 1172, ж.к. „Дианабад“, хотел „Диана“ 1, ет. 7, офис 72. 

 Дружеството е с предмет на дейност: вътрешно и външнотърговска дейност, внос, 

износ, бартер, реекспорт, обменни, компенсационни и други външнотърговски сделки, 

производство, складиране и търговия на едро и дребно с промишлени, селскостопански и 

всякакъв вид стоки за бита, транспортна и спедиторска дейност в страната и чужбина, 

търговско представителство, посредничество и агентство, инженерингова, проектантска, 

строителна дейност, покупка, строеж и оборудване на недвижими имоти с цел продажба, 

туристическа дейност в страната и чужбина, хотелиерство и ресторантьорство, лизингова 

и сервизна дейност, рекламна дейност, както и всякаква друга дейност и услуги, 

незабранени със закон.  

Дружеството се управлява и представлява от управителя Лъчезар Иванов Киселков.  

Размерът на капитала на дружеството е 5000 лв. и е изцяло внесен. Едноличен 

собственик на капитала на „ЛОНИКО“ ЕООД е Лъчезар Иванов Киселков. 

Предвид горното, „ЛОНИКО“ 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 декларации по чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „а“, б. „б“, б. „в“, б. 

„г“ и б. „д“ от НЛДЕ 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, както и че дружеството не е 

обявено в несъстоятелност, не е в производство за обявяване в несъстоятелност, не е в 
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ликвидация, не му е отнемана лицензия за търговия с електрическа енергия, както и не му 

е отказвано издаването на лицензия за същата дейност. Следователно издаването на 

лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ на „ЛОНИКО“ ЕООД няма да е 

в противоречие с чл. 40, ал. 4, т. 1, 2 и 3 от ЗЕ.   

Следва да се има предвид, че Комисията е издала на дружеството лицензия за 

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

допълване на лицензията с права и задължения на „координатор на стандартна 

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

качеството търговец на електрическа енергия. Предвид изложеното, при изменение на 

съществуващата лицензия срокът на изпълнение на дейността на координатор не може да 

надвишава този по лицензията. В случай че същата бъде допълнена с новата дейност, 

срокът за упражняването й не може да бъде по-дълъг от срока на лицензията за „търговия 

с електрическа енергия“. 

ІІ. Технически аспекти 

 1. Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване 

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

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

комбинирана балансираща група“:  
За осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“, включваща 

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

на комбинирана балансираща група“, „ЛОНИКО“ ЕООД ще използва офис помещение, 

находящо се в гр. София, ж.к. „Дианабад“, х-л Диана 1, ет. 7, офис 72, за което  заявителят 

е представил договор за наем на офис-площи от 10.09.2015 г., сключен с „ОБНОВА 01“ 

ООД.  

Дружеството декларира, че наетият офис е оборудван със стандартни устройства 

като телефон, факс, скенер, принтер и копирна машина, както и със следните 

информационни, технически и софтуерни продукти за осъществяване на дейността: 

• Сървър HP Proliant DL (XEON 3GHz, RAM 1 GB, RAID 0-2x250GB) + UPS, 

операционна система MS Windows XP Pro; 

• Система за документооборот Archimed eProcess server; 

• Антивирусна защита ESET Endpoint Antivirus 5.0.2; 

• База данни – MS SQL server (Small Business edition); 

• Правноинформационна система – Ciela 4.0 NET; 

• 3 бр. работни станции HP Compaq nc4400 – Windows XP Pro, WORD 2010, 

EXCEL 2010, Версия на клиента за електронна поща MS Outlook (MS Office 2010 Small 

business edition); 

• 1 бр. Toshiba Satellite А100-011 – Windows XP Pro, WORD 2010, EXCEL 2010, 

Версия на клиента за електронна поща MS Outlook (MS Office 2010 Small business edition); 

• Нает сървър от host.bg и услугите на abv.bg. 

За осигуряване на безаварийна работа по дейността „търговия с електрическа 

енергия“, „ЛОНИКО“ ЕООД има подписани 3 бр. договори с интернет доставчици – НЕТ1 

(кабел), Макстелеком (рутер) и Мтел (рутер и таблет).  

Съгласно чл. 11, ал. 6, т. 2 от НЛДЕ и 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-6536/1 от 27.04.2017 г. ЕСО ЕАД декларира, че 

„ЛОНИКО“ 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 
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приеме, че „ЛОНИКО“ ЕООД отговаря на изискванията за наличие на техническа и 

материална осигуреност за сключване на сделки с електрическа енергия и за 

осъществяване 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“, допълнена с права и задължения на 

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

балансираща група“:  

Едноличният собственик на „ЛОНИКО“ ЕООД притежава търговски дружества в Р 

Сърбия, Р Македония и Косово, които имат лицензии за търговия с електрическа енергия 

съгласно местното законодателство и реализират договори по покупко-продажба на 

електрическа енергия в посочените държави и на унгарската енергийна борса (HUPX). 

Предоставени са данни за управленската и организационна структура на 

„ЛОНИКО“ 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, общата 

численост на персонала включва 5 души, които ще изпълняват следните функции в 

обособените за това отдели, както следва:  

 Отдел „Търговски“ – обслужване на клиенти, предоставяне на информация, 

следене на цените и тенденциите на пазара, водене на кореспонденция, оформяне и 

подписване на договори, изготвяне на справки за потребителите и първичен анализ на 

данните; 

 Отдел „Правен“ – подготвяне на всички договори, допълнителни споразумения, 

молби, заявления, пълномощни и др., представлява дружеството пред съдебните и 

правораздавателните органи, дава становище по всички въпроси, свързани с дейността на 

дружеството; 

 Отдел „Счетоводен“ – изготвяне на цялостната счетоводна политика на 

дружеството, оформяне на счетоводни документи, следене на всички плащания и др.; 

 Отдел „Диспечерски“ – приемане и оформяне на заявките, подадени от 

клиентите на дружеството, подава заявки за електрическа енергия, събира данни за 

заявките и продажбите и води архив, изготвя справки и др. 

„ЛОНИКО“ ЕООД декларира, че след разрастване на дейността на дружеството и 

увеличаване на търгуваните количества електрическа енергия, ще увеличи броя на наетия 

персонал в зависимост от необходимостта, като ще разчита на висококвалифицирани 

специалисти в съответните области за своите четири отдела. 

Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството 

доказателства се обосновава изводът, че „ЛОНИКО“ ЕООД разполага с човешки 

ресурси и организационна структура за осъществяване на дейността „търговия с 

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

стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща 

група“. 

ІІІ. Икономически аспекти 

Относно наличието на финансови възможности на заявителя за извършване 

на лицензионната дейност, включваща права и задължения на „координатор на 

стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща 

група“, както и на финансови гаранции и обезпечения за сключване на сделки за 

търговия с електрическа енергия съгласно Правилата за условията и реда за 

предоставяне на достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи 

(Правилата). 

„ЛОНИКО“ ЕООД е представило бизнес план за периода 2017 г. – 2021 г. за 

управление и развитие на дейността „търговия с електрическа енергия“, заедно с 

прогнозни годишни финансови отчети.  

Според представения бизнес план, дружеството прогнозира количествата 
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електрическа енергия за покупко-продажба да се увеличават от 11 000 MWh през 2017 г. 

до 90 605 MWh през 2021 г. 

Средните прогнозни цени, по които дружеството ще купува и продава електрическа 

енергия, и количествата на търгувана електрическа енергия, са определени въз основа на 

извършена сегментация на пазара и идентифициране на групите потенциални клиенти и са 

показани в следващата таблица: 

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

Средна продажна цена лв./MWh 116,00 129,00 136,00 145,00 152,00 

Средна покупна цена лв./MWh 108,00 124,00 131,00 140,00 147,00 

Количество 

закупена/продадена ел. 

енергия  

MWh 11 000 37 000 68 640 82 368 90 605  

Средна цена излишък лв./MWh 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 

Средна цена недостиг лв./MWh 119,00 119,00 119,00 119,00 119,00 

 

 Дружеството е представило прогнозен отчет на паричния поток за периода 2017 г. – 

2021 г., като прогнозните приходи, разходи и показатели са представени в таблицата по-

долу: 

Показатели, в хил. лева 
Прогноза 

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

Приходи 1595 5365 9952 11943 13138 

Разходи  1517 5053 9325 11145 12298 

СК 5 5 5 5 5 

КА 236 474 745 893 967 

ДА 39 194 410 606 764 

КП 200 382 585 775 970 

КА/КП 1,18 1,24 1,27 1,15 1 

Счетоводна печалба 78 312 627 798 840 

Финансов резултат 70 281 564 718 756 

 

„ЛОНИКО“ ЕООД предвижда общите приходи да нарастват през всяка година от 

бизнес плана и от 1 595 хил. лв. през 2017 г. да достигнат до 13 138 хил. лв. през 2021 г. 

Със същия темп е прогнозирано да нарастват и разходите, като от 1 517 хил. лв. през 2017 

г. да достигнат 12 298 хил. лв. през 2021 г.  

„ЛОНИКО“ 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 удостоверения с изх. № 12-9709 от 29.05.2017 г. и изх. 

№ 12-14960 от 02.10.2017 г. от „Първа инвестиционна банка“ АД, според които 

„ЛОНИКО“ ЕООД е клиент на банката с открита сметка за обезпечаване на бъдещи 

сделки при упражняване на лицензионната дейност „търговия с електрическа енергия“, 

наличността по която към 29.09.2017 г. е 153 049 лв., както и че банката при поискване от 

КЕВР ще предоставя информация за оборотите и салдата по тази сметка. Сумата по 

сметката е в размер съответстващ на изискванията на 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 предходната година от лицензионната дейност съгласно 

представения в Комисията годишен финансов отчет. 
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 Въз основа на гореизложеното може да се направи извод, че ако спази 

заложените в бизнес плана параметри, „ЛОНИКО“ ЕООД ще притежава финансови 

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

допълнена с 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 „Правила за работа с 

потребители“. 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 стандартна и комбинирана балансиращи групи 

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

ПТЕЕ, „ЛОНИКО“ ЕООД е представило проект на „Договор за участие в балансираща 

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

на представените проекти на договори е установено, че същите имат съдържание, 

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

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

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

от групата и в съответствие с ПТЕЕ. 

Предвид всичко гореизложено е необходимо да бъдат направени следните 

допълнения и изменения на издадената лицензия № Л-293-15 от 02.02.2009 г. за 

дейността „търговия с електрическа енергия“: 
I. В т. 1 „Определения и приложения“ се правят следните изменения и допълнения: 

1. T. 1.1.3. се изменя така: 

„1.1.3. „Наредбата“ е Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в 

енергетиката (обн. ДВ, бр. 33 от 2013 г.), с всички последващи изменения и допълнения;“ 

2. T. 1.1.4. се изменя така: 

„1.1.4. „Правилата за достъп“ са Правила за условията и реда за предоставяне на 

достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи (обн. ДВ, бр. 98 от 2013 

г.), с всички последващи изменения и допълнения;“ 

3. Т. 1.1.5. се изменя така: 

„1.1.5. „Правилата за търговия“ са Правила за търговия с електрическа енергия 

(обн. ДВ, бр. 66 от 2013 г.), с всички последващи изменения и допълнения;“ 

4. Т. 1.1.6. се изменя така: 

„1.1.6. „Правилата за измерване“ са Правила за измерване на количеството 

електрическа енергия (обн. ДВ, бр. 98 от 2013 г.), с всички последващи изменения и 

допълнения;“ 

5. Т. 1.1.7. се изменя така: 

„1.1.7. „Правилата на мрежите“ са Правила за управление на 

електроразпределителните мрежи (обн. ДВ, бр. 66 от 2007 г.) и Правила за управление на 

електроенергийната система (обн. ДВ, бр. 6 от 2014 г.), с всички последващи изменения и 

допълнения;“ 

6. Т. 1.1.8. се изменя така: 

„1.1.8. „Тарифата“ е Тарифата за таксите, които се събират от Държавната комисия 

за енергийно и водно регулиране по ЗЕ (обн. ДВ, бр. 89 от 2004 г.), с всички последващи 

изменения и допълнения;“  

7. Създава се нова т. 1.1.9. със следното съдържание: 

„1.1.9. „Участник“ е: 

а) член на стандартна балансираща група съгласно Правилата за търговия; 

б) член на комбинирана балансираща група съгласно Правилата за търговия.“ 

II. В т. 2 „Общи положения“ се правят следните изменения: 
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1. T. 2.1. се изменя така: 

„2.1. С тази лицензия Комисията за енергийно и водно регулиране, наричана по-

нататък „комисията“, разрешава на лицензианта да извършва дейността „търговия с 

електрическа енергия“ („лицензионната дейност“), включително дейностите „координатор 

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

съответствие с разпоредбите на ЗЕ, подзаконовите актове по неговото прилагане, с 

действащото законодателство, с общите и индивидуалните административни актове, 

издавани от комисията, регламентиращи тази дейност, както и с установената добра 

национална и международна практика.“ 

2. Т. 2.2. се изменя така: 

„2.2. С тази лицензия се предоставят права и се определят задължения на 

лицензианта на територията на Република България:“ 

3. Т. 2.2.3. става т. 2.2.1. и се изменя така: 

„2.2.1. Да сключва сделки за покупка на електрическа енергия по свободно 

договорени цени, изключително с цел продажба, от производители, извън определената 

разполагаемост за производство на електрическа енергия по реда на чл. 21, ал. 1, т. 21 от 

ЗЕ, от други търговци, на които е издадена лицензия за търговия с електрическа енергия, 

от балансиращия или от борсовия пазар на електрическа енергия;“ 

4. Т. 2.2.4. става т. 2.2.2. и се изменя така: 

„2.2.2. Да сключва сделки за продажба на електрическа енергия на клиенти, на 

други търговци, на които е издадена лицензия за търговия с електрическа енергия, на 

производители на пазара на електрическа енергия, на балансиращия и на борсовия пазар 

на електрическа енергия съгласно Правилата за търговия;“ 

5. Създава се нова т. 2.2.3  със следното съдържание: 

„2.2.3. Да осъществява дейностите „координатор на стандартна балансираща 

група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ и да прилага общи 

недискриминационни условия за разпределение на небаланса между отделните членове в 

групата, спазвайки действащото законодателство и прилагайки разумни бизнес методи и 

модели в съответствие с добрите международни практики, с цел по-добро планиране на 

баланса в балансиращата група, генерацията, потреблението и обмените между 

балансиращи групи. За изпълнението на това задължение лицензиантът е длъжен: 

- да изготвя ясни и прозрачни процедури за регистрация на членовете на 

балансиращата група и за смяната на координатор на балансираща група; 

- да известява предварително видовете услуги, които предлага, и средствата, чрез 

които членовете на балансиращата група могат да получават актуална информация; 

- да извършва прогнозиране, съгласуване, предоставяне и утвърждаване на графици 

за производство, потребление и обмен на електрическа енергия в рамките на 

балансиращата група и с други координатори на балансираща група; 

- да извършва физически и финансов сетълмент по отношение на небалансите в 

балансиращата група; 

- да изготвя правила за фактуриране, оспорване и изплащане на задължения на 

членовете на балансиращата група, системата за възстановяване на суми и/или 

компенсиране на същите; 

- да изготвя „Методика за разпределение на общия небаланс между отделните 

членове на балансиращата група“.“ 

6. В т. 2.3. думата „трансгранична“ се заличава. 

III. В т. 3 „Специални условия“ се правят следните изменения: 

1. В т. 3.1.1., буква „а“, думата „дейността“ се заменя с думата „дейностите“. 

2. В т. 3.1.1., буква „б“, думата „двустранните“ се заменя с думата „сключените“. 

3. В т. 3.2.1. думата „дейността“ се заменя с думата „дейностите“. 

4. В т. 3.3.1. думата „дейността“ се заменя с думата „дейностите“, а изразът „не по-

кратък от 5 (пет) години“ се заменя с израза „до 5 (пет) години“. 
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5. В т. 3.4.1. думата „дейността“ се заменя с думата „дейностите“. 

6. В т. 3.4.2., буква „а“, думата „потребителите“ се заменя с израза „клиентите и 

участниците“. 

7. Т. 3.4.2., буква „б“, се изменя така: 

„б) информационно и телекомуникационно оборудване, софтуерни продукти, които 

дават възможност за получаване и администриране на необходимата информация за 

изпълнение на задълженията по осъществяване на лицензионната дейност, включително и 

за дейностите „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на 

комбинирана балансираща група“, в т.ч. за събиране, прехвърляне и обработване на данни 

и поддържане на контакт с участниците на пазара;“ 

8. В т. 3.4.2., буква „в“, думата „дейността“ се заменя с думата „дейностите“. 

9. Т. 3.4.4. се изменя така: 

„3.4.4. Лицензиантът осигурява и поддържа достатъчно на брой квалифициран 

персонал за осъществяване на дейностите по лицензията за: 

а) сключване и изпълнение на договорите, както и на изискванията на Правилата за 

достъп, Правилата за търговия, Правилата за управление на електроенергийната система и 

на други приложими изисквания на енергийното законодателство; 

б) редовно разплащане на дължимите суми по сключените договори; 

в) работа с клиентите, включително по приемане, разглеждане и решаване на техни 

претенции; 

г) упражняване на дейностите „координатор на стандартна балансираща група“ и 

„координатор на комбинирана балансираща група“; 

д) работа с участниците в балансиращата група, включително по приемане, 

разглеждане и решаване на техни претенции.“ 

10. Т. 3.5. се изменя така: 

„3.5. Взаимоотношения с клиенти и участници“ 

11. В т. 3.5.1. думата „потребителите“ се заменя с израза „клиентите и 

участниците“. 

12. В т. 3.5.2. думата „потребителите“ се заменя с израза „клиентите и 

участниците“. 

13. В т. 3.5.3. думата „потребителите“ се заменя с израза „клиентите и 

участниците“. 

14. В т. 3.5.4. думата „потребителя“ се заменя с израза „клиента/участника“. 

15. Т. 3.5.7. се изменя така: 

„3.5.7. По решение на комисията лицензиантът организира за своя сметка 

провеждането на проучване от независими експерти за степента на удовлетвореност на 

клиентите и участниците от предоставяните услуги.“ 

16. Т. 3.5.8. се изменя така: 

„3.5.8. За осигуряване защитата на клиентите и участниците лицензиантът изготвя 

и представя за одобряване от комисията Правила за работа с потребители – Приложение 

№ 3 и договори за участие в стандартната и комбинираната балансиращи групи съгласно 

Правилата за търговия, включващи процедури за работа на координатора с участниците в 

балансиращите групи, реда и сроковете за получаване, разглеждане, проверка и отговор на 

подадени от участниците жалби – Приложение № 4 и Приложение № 5.“ 

17. Съществуващата т. 3.5.9. става т. 3.5.12., като думата „потребителите“ се заменя 

с думата „клиентите“.  

18. Съществуващата т. 3.5.10. става т. 3.5.13., като изразът „Закона за енергетиката“ 

се заменя със съкращението „ЗЕ“. 

19. Създава се нова т. 3.5.9. със следното съдържание: 

„3.5.9. Лицензиантът е длъжен да осигурява участие на участниците, при условията 

на равнопоставеност и прозрачност, за начина на разпределение на небалансите между 

него и останалите участници.“ 
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20. Създава се нова т. 3.5.10. със следното съдържание: 

„3.5.10. Лицензиантът е длъжен да предоставя информация на участниците за 

индивидуалния им небаланс, общия небаланс на групата и цената за балансиране за всеки 

период на сетълмент.“ 

21. Създава се нова т. 3.5.11. със следното съдържание: 

„3.5.11. Лицензиантът е длъжен да информира участниците за предстоящи промени 

в нормативната база, свързани с пазара на електрическа енергия, и за тяхното влияние 

върху него и отделните участници в групата.“  

22. Т. 3.6.1. се изменя така: 

„3.6.1. При осъществяване на лицензионната дейност лицензиантът предоставя 

търговски услуги на клиентите и участниците в съответствие с показателите за качество 

на обслужването, определени с решения на комисията, Приложение № 6 към тази 

лицензия.“ 

23. В т. 3.6.3. думата „дейността“ се заменя с „дейностите“.  

24. В т. 3.8.1. изразът „Наредбата за лицензирането на дейностите в енергетиката“ 

се заменя с израза „Наредбата и Правилата за търговия“. 

25. В т. 3.8.4. изразът „Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката“ се 

заменя с „Наредбата“. 

26. В т. 3.8.5. думата „потребителите“ се заменя с израза „клиентите и 

участниците“. 

27. Създава се нова т. 3.8.8. със следното съдържание: 

„3.8.8. Лицензиантът изготвя и предоставя на комисията регулярни отчети, 

обхващащи едногодишен период от дейността „търговия с електрическа енергия“, 

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

„координатор на комбинирана балансираща група“, и извънредни отчети, поискани от 

комисията, съдържащи информация съгласно Правилата за търговия.“ 

28. В т. 3.10.1. изразът „действащата тарифа за таксите, които се събират от 

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по ЗЕ, одобрена от Министерски 

съвет“ се заменя с „Тарифата“. 

29. В т. 3.11.1. съществуващата т. 4 става т. 6, като „Приложение № 4“ се заменя с 

„Приложение № 6“, а думата „ДКЕВР“ се заменя с „КЕВР“.  

30. В т. 3.11.1. се създават нови т. 4 и т. 5 със следното съдържание: 

„4. Приложение № 4 – Договор за участие в стандартна балансираща група; 

5. Приложение № 5 – Договор за участие в комбинирана балансираща група;“ 

 

Изказвания по т.3:  

Докладва П. Младеновски. Извършено е проучване по образуваното производство. 

Дружеството отговаря на изискванията за наличие на техническа и материална 

осигуреност, разполага с човешки ресурси и организационна структура за осъществяване 

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

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

При изпълнение на заложените в бизнес плана параметри дружеството ще притежава 

финансови възможности за извършване на дейността за която кандидатства. Предвид 

гореизложеното, е необходимо да бъдат направени допълнения и изменения на издадената 

на 02.02.2009 г. лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, както са 

описани подробно в доклада на работната група. 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 ЗЕ, работната група предлага 

на 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; 

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

„ЛОНИКО“ ЕООД, или други упълномощени от тях представители на дружеството; 
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4. Датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на 

страницата на Комисията в интернет. 

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.  

И. Иванов каза, че прави допълнение в т. 2 от проекта на решение: откритото 

заседание да бъде насрочено на 23.11.2017 г. от 10:00 часа.  

 

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 ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

 
1. Приема доклад относно относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-22 от 15.05.2017 г. 

на „ЛОНИКО“ ЕООД за изменение/допълнение на лицензия № Л-293-15 от 02.02.2009 г., 

издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включване на 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 23.11.2017 г. от 10:00 ч.; 

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

„ЛОНИКО“ ЕООД, 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 трета участват председателят Иван Н. Иванов и членовете 

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

Харитонова, Валентин Петков. 

 

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

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

енергетиката. 

 

По т.4. Комисията разгледа доклад с вх. № Е-Дк-761 от 09.11.2017 г. относно 

заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПР-47 от 09.10.2017 г. на „Фина Енерджи Трейдинг“ БВ за 

прекратяване на лицензия № Л-455-15 от 15.12.2015 г. 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-ПР-47 от 

09.10.2017 г. на „Фина Енерджи Трейдинг“ БВ за прекратяване на лицензия № Л-455-15 от 

15.12.2015 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. 2 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-151 от 26.09.2017 г. на председателя на КЕВР.   

При извършеното проучване на обстоятелствата по образуваната преписка се 

установи следното: 

„Фина Енерджи Трейдинг“ БВ е титуляр на лицензия № Л-455-15 от 15.12.2015 г. 

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

Видно от представеното извлечение от 02.10.2017 г. от Бизнес регистъра на 

Търговската камара на Холандия, правно-организационната форма на „Фина Енерджи 



 26 

Трейдинг” БВ e дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо съгласно 

холандското законодателство, с регистрационен номер (KvK-nummer) № 54251087, с 

идентификационен номер (RSIN) № 851228173, със седалище и адрес на управление: 

държава: Холандия, 1101 СМ гр. Амстердам, Херикербергвег 238, Луна Арена. 

Заявителят е обосновал искането си за прекратяване на лицензията с мотива, че 

дружеството не извършва лицензионна дейност на територията на Република България.  

От направената служебна справка в списъка на регистрираните търговски 

участници на пазара на електрическа енергия, който независимият преносен оператор 

„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД поддържа на интернет страницата си 

(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) на основание Правилата за търговия с електрическа енергия, e видно, че „Фина 

Енерджи Трейдинг“ БВ не фигурира като търговски участник. 

Предвид изложеното и липсата на реално извършване на дейности по издадената 

лицензия от страна на „Фина Енерджи Трейдинг“ БВ се установи, 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 би могла да възникне 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 от НЛДЕ няма 

пречки за прекратяване на издадената лицензия № Л-455-15 от 15.12.2015 г. за дейността 

„търговия с електрическа енергия“. 

 

Изказвания по т.4:  

Докладва П. Младеновски. „Фина Енерджи Трейдинг“ БВ има подадено заявление 

за прекратяване на лицензията, която е издадена на 15.12.2015 г. Искането е обосновано с 

мотива, че дружеството не извършва лицензионна дейност на територията на Република 

България. Извършено е проучване и е направена служебна справка в списъка на 

регистрираните търговски участници на пазара на електрическа енергия (поддържан от 

ЕСО ЕАД). „Фина Енерджи Трейдинг“ БВ не фигурира като търговски участник в списъка 

на търговските дружества, участващи на пазара на електрическа енергия. Предвид 

изложеното и липсата на реално извършване на дейности по издадената лицензия от 

страна на „Фина Енерджи Трейдинг“ БВ е установено, 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 би 

могла да възникне опасност за националната сигурност и обществения ред. 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 ЗЕ, работната група предлага на 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; 

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

Енерджи Трейдинг“ БВ, или други упълномощени от тях представители на 

дружеството; 

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

страницата на Комисията в интернет. 

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.  

И. Иванов каза, че прави допълнение в т. 2 от проекта на решение: откритото 

заседание да бъде насрочено на 23.11.2017 г. от 10:00 часа.  

 

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,  

 

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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КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

 
1. Приема доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПР-47 от 09.10.2017 г. на „Фина 

Енерджи Трейдинг“ БВ за прекратяване на лицензия № Л-455-15 от 15.12.2015 г. 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 на 23.11.2017 г. от 10:00 ч.; 

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

„Фина Енерджи Трейдинг“ БВ, 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 четвърта участват председателят Иван Н. Иванов и 

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

Евгения Харитонова, Валентин Петков. 

 

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

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

енергетиката. 

 

По т.5. Комисията, след като разгледа заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-39 от 

16.08.2017 г. от „АСМ-БГ Инвестиции“ АД за издаване на разрешение за извършване 

на сделки, които водят или могат да доведат до нарушаване сигурността на 

снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие, заявление с 

вх. № Е-ЗЛР-Р-38 от 16.08.2017 г. от „АСМ-БГ Инвестиции“ АД за издаване на 

разрешение за учредяване на залог и заявление с вх. № Е-ЗЛР-51 от 08.11.2017 г. от 

„РЕС Технолъджи“ АД за издаване на разрешение за извършване на сделки, които 

водят или могат да доведат до нарушаване сигурността на снабдяването вследствие 

на задлъжнялост на енергийното предприятие, установи следното: 

 

В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е постъпило 

заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-39 от 16.08.2017 г. от „АСМ-БГ Инвестиции“ АД за издаване 

на разрешение за извършване на сделка, която води или може да доведе до нарушаване 

сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие, 

съдържащо искане да бъде разрешено сключването на следните сделки: договор за цесия и 

договор за изменение на договор за заем, съгласно представени проекти. Към това 

заявление „АСМ-БГ Инвестиции“ АД е представило: Договор за заем от 30.05.2017 г. 

между „АСМ-БГ Инвестиции“ АД като заемополучател, „РЕС Технолъджи“ АД като 

съдлъжник и „УниКредит Булбанк“ АД, като регистратор, организатор агент и агент по 

обезпеченията, проект на Договор за цесия между „УниКредит Булбанк“ АД и „Сосиете 

Женерал Експресбанк“ АД (Договор за заем от 30.05.2017 г.); проект на договор за 

изменение на Договора за заем от 30.05.2017 г. между „АСМ-БГ Инвестиции“ АД; „РЕС 

Технолъджи“ АД, Кореа Саут-ийст Пауър Ко., ЛТС; СДН Къмпъни, ЛТС, „УниКредит 

Булбанк“ АД и „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД; Протокол от 04.05.2017 г. от 

заседание на съвета на директорите на „АСМ-БГ Инвестиции“ АД; документ за платена 

държавна такса за разглеждане на заявлението и пълномощно. 

„АСМ-БГ Инвестиции“ АД е подало и заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-38 от 16.08.2017 

г. за издаване на разрешение за учредяване на залог, с което е поискано разрешение за 

сключването на: договор за изменение на Договор за особен залог на търговско 

предприятие, договор за изменение на особен залог на вземания и банкови сметки, както и 
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договор за изменение на Договор залог по Закона за договорите за финансово 

обезпечаване, съгласно представени проекти. Към това заявление „АСМ-БГ Инвестиции“ 

АД е представило: Договор за заем от 30.05.2017 г.; Договор за особен залог на търговско 

предприятие от 30.05.2017 г.; Договор за особен залог на търговско предприятие от 

30.05.2017 г. с нотариална заверка на подписите № 7186 от 2017 г., сключен между 

„УниКредит Булбанк“ АД и „АСМ-БГ Инвестиции“ АД; Договор за особен залог на 

вземания и банкови сметки от 30.05.2017 г., сключен между „УниКредит Булбанк“ АД и 

„АСМ-БГ Инвестиции“ АД; Договор за залог по Закона за договорите за финансово 

обезпечение от 30.05.2017 г. с нотариална заверка № 7190 от 2017 г., сключен между 

„УниКредит Булбанк“ АД и „АСМ-БГ Инвестиции“ АД; проект на договор за цесия 

между „УниКредит Булбанк“ АД и „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД; проект на 

договор за изменение на договор за заем между „АСМ-БГ Инвестиции“ АД; „РЕС 

Технолъджи“ АД; Кореа Саут-ийст Пауър Ко., ЛТС; СДН Къмпъни, ЛТС; „УниКредит 

Булбанк“ АД и „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД; проект на договор за изменение на 

договор за особен залог на търговско предприятие, договорен с „АСМ-БГ Инвестиции“ 

АД, „УниКредит Булбанк“ АД и „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД; проект на договор 

за изменение на договор за особен залог на вземания и банкови сметки, договорен между 

„АСМ-БГ Инвестиции“ АД, „УниКредит Булбанк“ АД и „Сосиете Женерал Експресбанк“ 

АД; проект на договор за изменение на договор за залог по закона за договорите за 

финансово обезпечение, договорен между „АСМ-БГ Инвестиции“ АД, „УниКредит 

Булбанк“ АД и „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД; Протокол от проведено на 04.05.2017 

г. заседание на съвета на директорите на „АСМ-БГ Инвестиции“ АД; документи, свързани 

със съществуващите обезпечения, учредени върху имуществото на „АСМ-БГ 

Инвестиции“ АД; Документ за платена държавна такса за разглеждане на заявлението и 

пълномощно. 

Във връзка с горните заявления, „РЕС Технолъджи“ АД е подало заявление с вх. № 

Е-ЗЛР-51 от 08.11.2017 г., съдържащо искане да бъде разрешено на „РЕС Технолъджи“ 

АД, в качеството му на съдлъжник по Договора за заем от 30.05.2017 г., да сключи 

договор за изменение на Договора за заем от 30.05.2017 г., за което е представен документ 

за платена държавна такса за разглеждане на заявлението. 

 Посочените по-горе заявления произтичат от еднакво фактическо състояние, по което е 

компетентен един и същ административен орган. В тази връзка на основание чл. 32 от 

Административнопроцесуалния кодекс по тези заявления следва да започне и да се проведе едно 

производство. 

Въз основа на предоставената информация и документи от заявителите и 

направеното проучване са установени следните факти и са направени следните 

изводи: 
„АСМ-БГ Инвестиции” АД е акционерно дружество, учредено по реда на 

Търговския закон и вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 

201408747, със седалище и адрес на управление: гр. София 1172, район „Изгрев”, ж.к. 

Дианабад, ул. „Св. Пимен Зографски“ № 4, Бизнес сграда 1, ет. 3, ап. 4. Дружеството е с 

предмет на дейност: проектиране, производство, доставка и монтаж на системи за 

производство на енергия от възобновяеми и конвенционални енергийни източници, 

производство и продажба на енергия от възобновяеми и конвенционални източници /след 

получаване на необходимата лицензия/, инженерингова дейност, строително-монтажни 

дейности, туристически услуги, производство и продажба на земеделска продукция, 

осъществяване на услуги и развитие в сферата на селския и еко-туризъм, покупка на стоки 

с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина, 

продажба на стоки от собствено производство, покупка, строеж или обзавеждане на 

недвижими имоти с цел продажба, лизинг, складови сделки, комисионни, спедиционни и 

превозни сделки, търговско представителство и посредничество, хотелиерски, 

ресторантьорски, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, 

сделки с индустриална и интелектуална собственост, както и всяка друга дейност, 
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незабранена от закона. Дружеството се представлява от изпълнителен директор г-н Донг 

Хи Ан. Капиталът на „АСМ-БГ Инвестиции“ АД е в размер на 25 547 200 (двадесет и пет 

милиона петстотин четиридесет и седем хиляди и двеста) лв., разпределен в 255 472 броя 

акции, с номинална стойност 100 лв.  

„АСМ-Инвестиции” АД е титуляр на лицензия № Л-320-01 от 18.01.2010 г. за 

дейността „производство на електрическа енергия” за обект ФвЕЦ „Самоводене“, с 

мощност от 21 MWp.  

С подадените заявления с вх. № Е-ЗЛР-Р-39 от 16.08.2017 г. и с вх. № Е-ЗЛР-Р-38 

от 16.08.2017 г. „АСМ-БГ Инвестиции“ АД е поискало издаване на разрешение за 

сключване на договор за цесия, договор за изменение на договор за заем с „УниКредит 

Булбанк“ АД и изменение на свързаните с този договор обезпечения – договор за 

изменение на договор за особен залог на търговско предприятие, договор за изменение на 

договор за особен залог на вземания и банкови сметки и договор за изменение на договор 

за залог по Закона за договорите за финансово обезпечаване.  

В качеството му на съдлъжник по Договора за заем от 30.05.2017 г., „РЕС 

Технолъджи” АД със заявление с вх. № E-ЗЛР-Р-51 от 08.11.2017 г. е поискало издаване на 

разрешение за сключване на договор за изменение на Договора за заем от 30.05.2017 г. 

„РЕС Технолъджи” АД е акционерно дружество, учредено по реда на Търговски закон и 

вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 201429314, със седалище и 

адрес на управление: гр. София 1000, район „Изгрев”, ул. „Св. Пимен Зографски“ № 4, Бизнес 

сграда 1 ет. 3 ап. 4, с предмет на дейност: проектиране, производство, доставка и монтаж на 

системи за производство на енергия от възобновяеми и конвенционални енергийни източници, 

производство и продажба на енергия от възобновяеми и конвенционални източници (след 

получаване на необходимата лицензия), инженерингова дейност, строително-монтажни 

дейности, туристически услуги, производство и продажба на земеделска продукция, 

осъществяване на услуги и развитие в сферата на селския и еко-туризъм, покупка на стоки с цел 

продажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина, продажба на 

стоки от собствено производство, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел 

продажба, лизинг, складови сделки, комисионни, спедиционни и превозни сделки, търговско 

представителство и посредничество, хотелиерски, ресторантьорски, рекламни, информационни, 

програмни, импресарски и други услуги, сделки с индустриална и интелектуална собственост, 

както и всяка друга дейност, незабранена от закона. Дружеството се представлява от 

изпълнителен директор г-н Донг Хи Ан. Капиталът на „РЕС Технолъджи“ АД е в размер на 

34 840 400 (тридесет и четири милиона осемстотин и четиридесет хиляди и четиристотин лева) 

разпределен в 348 404 обикновени, налични, поименни акции, с номинална стойност на една 

акция 100 (сто) лв. 

„РЕС Технолъджи“ АД е титуляр на лицензия № Л-315-01 от 14.12.2009 г. за дейността 

„производство на електрическа енергия” за обект ФвЕЦ „Златарица“ с мощност от 20 MWp.  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 53, ал. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 

92, ал. 1 и ал. 4 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в 

енергетиката (Наредба № 3 от 21.03.2013 г.), с Решение № Р-261 от 23.05.2017 г. 

Комисията е дала разрешение на „АСМ-БГ Инвестиции“ АД, като длъжник, и „РЕС 

Технолъджи“ АД, в качеството му на съдлъжник, да сключат с „УниКредит Булбанк” АД 

договор за заем с максимален общ размер на главницата: 39 450 000 (тридесет и девет 

милиона четиристотин и петдесет хиляди) евро, състояща се от следните лимити: Кредит 

„А“: максимален общ размер на главницата от 36 500 000 (тридесет и шест милиона и 

петстотин хиляди) евро; и Кредит „Б“: условен кредит (във връзка с договора за 

хеджиране) с максимален общ размер на главницата от 2 950 000 (два милиона 

деветстотин и петдесет хиляди) евро, както и разрешение за учредяването на  свързаните с 

този договор за заем обезпечения: договор за особен залог на търговско предприятие; 

договор за особен залог на вземания и банкови сметки; договор за залог по Закона за 

договорите за финансово обезпечение. 

Разрешените с Решение № Р-261 от 23.05.2017 г. на КЕВР сделки са сключени на 
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30.05.2017 г., след което са учредени обезпеченията в полза на „УниКредит Булбанк” АД: особен 

залог на търговско предприятие на „АСМ-БГ Инвестиции“ АД по силата на договор за особен 

залог на търговско предприятие, вписан по партидата на дружеството в Търговския регистър към 

Агенция по вписванията с първоначално вписване с № 20170613173237; особен залог на 

вземания и банкови сметки на дружеството по силата на Договор за особен залог на вземания и 

банкови сметки от 30.05.2017 г., вписан в ЦРОЗ с първоначално вписване с № 2017061202205; 

залог по Закона за договорите за финансово обезпечение на всякакви и всички настоящи и 

бъдещи вземания на дружеството от сметките, посочени в Приложение № 1 (Списък на банкови 

сметки) към договора за залог по Закона за договорите за финансово обезпечение от 30.05.2017 г.  

 „АСМ-БГ Инвестиции“ АД е посочило, че след усвояването на отпуснатите средства 

по Заем А, съгласно Договора за заем, съществуващите финансови ангажименти по договора за 

заем с Корейската банка за развитие са изцяло изпълнени, а обезпеченията, учредени в полза на 

Корейската банка за развитие, са заличени. 

По силата на чл. 24 от Договора за заем от 30.05.2017 г., първоначалният кредитор 

(„УниКредит Булбанк” АД) има право да цедира всяко от правата си съгласно всеки финансов 

документ (както са дефинирани в договора за заем) на друга банка или финансова институция, 

при спазване на изискванията на приложимото законодателство и на процедурата, предвидена в 

раздел 9 на Договора за заем. На основание посочената клауза, „УниКредит Булбанк” АД 

предвижда да сключи със „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД, ЕИК 813071350, договор за 

цесия, проект от който е представен за разрешение от КЕВР. В тази връзка следва да се има 

предвид: 

В мотивите на Решение № Р-261 от 23.05.2017 г. КЕВР изрично е обсъдила клаузата 

на чл. 24 от Договора за заем, предвиждаща възможност за цедиране на вземането от страна на 

кредитора, като е направен извод, че при реализиране на такова цедиране, същото ще доведе до 

промяна на кредитора при запазване на всички останали условия по договора за заем, както и че 

за длъжниците - „АСМ-БГ Инвестиции“ АД и „РЕС Технолъджи“ АД няма да е налице промяна 

в обема и съдържанието на поетите права и задължения по договора за заем. В тази връзка е 

прието, че реализирането на цесията не следва да доведе до нови факти и обстоятелства, 

изискващи ново разрешение от Комисията. 

Видно от представения проект на договор за цесия, чието разрешение за сключване е 

поискано от „АСМ-БГ Инвестиции“ АД със заявление № Е-ЗЛР-Р-39 от 16.08.2017 г., 

„УниКредит Булбанк” АД, в качеството си на цедент, прехвърля на „Сосиете Женерал 

Експресбанк“ АД, ЕИК 813071350, в качеството му на цесионер, срещу заплащане на цена, част 

от своите вземания, в размер на EUR 14 750 000 (четиринадесет милиона седемстотин и петдесет 

хиляди евро), произтичащи от и възникващи на основание Заем А от Договора за заем – вземания 

от заемополучателя „АСМ-БГ Инвестиции“ АД и „РЕС Технолъджи” АД, в качеството му на 

съдлъжник, дължими от тях както поотделно или като солидарни длъжници и възникващи на 

основание част от главницата по Заем А от Договора за заем, възлизаща на 40,4109589 % от всяка 

отделна погасителна вноска съгласно погасителния план, заедно с лихвите (с изключение на 

изтеклите, съответно възникнали и начислени лихви до датата на заплащане на цената, 

определена в чл. 2 от същия договор, независимо дали са били изплатени или неизплатени), 

неустойките и таксите в съответствие с чл. 99, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите 

(ЗЗД). Предвидено е, че вземанията преминават заедно с обезпеченията, обезпечаващи главница в 

размер от EUR 14 750 000 (четиринадесет милиона седемстотин и петдесет хиляди евро) и ще 

обезпечават цесионера по отношение на вземанията, прехвърлени му по силата на този договор. 

 Предвид своята същност, договорът за цесия има за цел да прехвърли вземането или 

правото на едно лице на друго лице. Страни в договора за цесия са лицето, което е носител на 

вземането или правото - цедент (досегашен кредитор) и лицето, върху което вземането или 

правото се прехвърля - цесионер. Длъжникът, спрямо когото вземането или правото се 

прехвърля, не е страна по договора за цесия и неговото съгласие не е необходимо за сключване на 

договора, защото за него е безразлично на кого ще плати. Със сключването на договора за цесия 

вземането преминава от предишния върху новия кредитор. Прехвърленото вземане преминава 

върху новия кредитор с привилегиите, обезпеченията и другите му принадлежности, 
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включително с изтеклите лихви, ако не е уговорено друго (чл. 99, ал. 2 от ЗЗД). Новият кредитор 

може да се ползва от залозите, ипотеките и поръчителствата, с които е обезпечено прехвърленото 

му вземане. Длъжникът може да противопостави на цесионера всички възражения, които е могъл 

да противопостави на цедента. 

Поради горното, сключването на договора за цесия между „УниКредит Булбанк” АД и  

„Сосиете Женерал Експресбанк“ АД като краен резултат ще доведе единствено до промяна на 

носителя на вземането, но не и до промяна на съществуващите права и задължения на „АСМ-БГ 

Инвестиции“ АД и „РЕС Технолъджи“ АД, в качеството им на заемополучател, съответно на 

съдлъжник. Предвид тези аргументи, не възникват нови факти и обстоятелства, касаещи „АСМ-

БГ Инвестиции“ АД и „РЕС Технолъджи“ АД, които да следва да бъдат преценявани с оглед 

отражението им върху сигурността на снабдяването с електрическа енергия. В този смисъл са и 

мотивите на КЕВР в Решение № Р-261 от 23.05.2017 г.   

Предвид горното и доколкото от една страна, „АСМ-БГ Инвестиции“ АД и „РЕС 

Технолъджи“ АД не са страни по сделката за цесия, както и че същата не води до възникване на 

нови права и задължения за тях, различни от съдържащите се във вече разрешения от КЕВР 

договор за заем от 30.05.2017 г., а от друга, сключването на договор за цесия между „УниКредит 

Булбанк” АД и „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД произтича от клаузите на вече разрешения 

от КЕВР договор за заем от 30.05.2017 г., то тази сделка не следва да подлежи отново на 

разрешение от КЕВР.  

Към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-39 от 16.08.2017 г., „АСМ-БГ Инвестиции“ АД е 

представило и проект на Договор за изменение на договор за заем от 30.05.2017 г., в който е 

отразен предвидения между „УниКредит Булбанк” АД и „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД 

договор за цесия и се договаря „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД да поеме част от Заем Б, по 

смисъла на Договора за заем, в размер на 1 192 000 (един милион сто деветдесет и две хиляди) 

евро. Съгласно изменението „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД придобива качеството 

„първоначален кредитор“ и „хеджираща страна“ за целите на Договора за заем. „УниКредит 

Булбанк” АД остава първоначален кредитор с част от Заем А, в размер на 21 750 000 (двадесет и 

един милиона седемстотин и петдесет хиляди) евро, и с част от Заем Б, в размер на 1 758 000 

(един милион седемстотин петдесет и осем хиляди) евро, и запазва качеството на първоначален 

кредитор и хеджираща страна.   

В съответствие с договора за цесия и договора за изменение на договор за заем от 

30.05.2017 г. се предвижда сключване на договори за изменение на вече учредените обезпечения 

в полза на „УниКредит Булбанк” АД. Измененията са с цел регламентиране на качеството на 

кредитор на „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД, описание на сумите от Заем А и Заем Б по 

смисъла на Договора за заем, които са предмет на цесията и изменението на заема, и които ще 

бъдат обезпечени от предоставените обезпечения. В тази връзка със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-

38 от 16.08.2017 г. „АСМ-БГ Инвестиции“ АД е поискало разрешение за сключване на 

следните сделки: договор за изменение на договор за особен залог на търговското предприятие; 

договор за изменение на договор за особен залог на вземания и банкови сметки; договор за 

изменение на договора за залог по Закона за договорите за финансово обезпечение.  

 Със сключването на горепосочените договори за изменение не се предвижда изменение в 

предмета на обезпеченията по първоначалните договори за залог, разрешени от КЕВР.  

Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗЕ, КЕВР разрешава извършването на разпореждане с 

имущество, с което се упражнява лицензионна дейност в случаите, предвидени в този закон, 

както и на други сделки, които водят или могат да доведат до нарушаване сигурността на 

снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие. Според чл. 92, ал. 1, т. 2 

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

попадащи в обхвата на чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗЕ, са и заеми със срок на погасяване по-дълъг от една 

година. На основание чл. 53, ал. 5 от ЗЕ и чл. 92, ал. 1, т. 1 от НЛДЕ КЕВР дава разрешение за 

учредяване на залог, включително особен залог или ипотека върху имущество, с което се 

осъществява лицензионна дейност. 

На основание  горецитираните разпоредби, КЕВР е разрешила сключване на Договора за 

заем от 30.05.2017 г. между „АСМ-БГ Инвестиции“ АД, „РЕС Технолъджи“ АД и „УниКредит 
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Булбанк“ АД, както и свързаните с него обезпечения - договор за особен залог на търговско 

предприятие на „АСМ-БГ Инвестиции“ АД; договор за особен залог на вземания и банкови 

сметки на „АСМ-БГ Инвестиции“ АД; договор за залог по Закона за договорите за финансово 

обезпечение на всякакви и всички настоящи и бъдещи вземания на „АСМ-БГ Инвестиции“ АД. 

Следователно на разрешаване от КЕВР подлежат и всички последващи изменения и допълнения 

на тези сделки с оглед установяване на тяхното отражение върху сигурността на снабдяването 

вследствие на задлъжнялост на енергийните предприятия, която преценка се основава на 

извършен финансово-икономическото анализ, а именно: 

Проекта на договор за изменение на договора за заем от 30.05.2017 г. предвижда 

единствено промяна на кредитора, както и изменения в тази връзка на договорите за обезпечения 

на този заем, като не са предвидени изменения във финансовите параметри на Договора за заем 

от 30.05.2017 г., в това число и на плана за погасяване на задълженията на „АСМ-БГ 

Инвестиции“ АД. Следователно, сключването на този договор няма да доведе до изменение във 

финансовото състояние на дружествата - „АСМ-БГ Инвестиции“ АД и „РЕС Технолъджи“ АД.  

В допълнение към горното, във връзка с разрешаването от КЕВР на сключването на 

Договора за заем с „УниКредит Булбанк” АД с максимален общ размер на главницата 39 450 000 

(тридесет и девет милиона четиристотин и петдесет хиляди) евро, състоящ се от Заем А с 

максимален общ размер на главницата от 36 500 000 (тридесет и шест милиона и петстотин 

хиляди) евро и Заем под условие Б с максимален общ размер на главницата от 2 950 000 (два 

милиона деветстотин и петдесет хиляди) евро, с цел рефинансиране на задълженията на 

дружеството към Корейската банка за развитие, както и свързаните с договора за заем договори за 

обезпечения, е извършен финансов анализ на „АСМ-БГ Инвестиции“ АД и „РЕС Технолъджи“ 

АД, въз основа на одитираните им годишни финансови отчети за 2016 г.; индивидуален финансов 

модел на „АСМ-БГ Инвестиции“ АД за периода 2017 г. – 2031 г.; финансов модел за периода 

2017 г. – 2032 г., обединяващ паричните потоци на двете дружества - „АСМ-БГ Инвестиции“ 

АД и „РЕС Технолъджи“ АД, предвид качеството на кредитополучател на едното, съответно 

съдлъжник на другото. 

Извършеният анализ на прогнозирания паричен поток за периода 2017 г. - 2031 г. на 

„АСМ-БГ Инвестиции“ АД при заложените параметри и допускания от дружеството, показва, че 

нетният паричен поток е положителен, следователно „АСМ-БГ Инвестиции“ АД ще разполага с 

необходимия паричен ресурс за обслужване на задълженията по кредита.  

Анализът на обединения паричен поток на двете дружества, показва, че в паричните 

потоци от финансовата дейност са заложени плащания за погасяване на общо дължимата сума по 

заема предоставен от Корейската банка за развитие, погасяване на задълженията по двата заема 

предоставени от „УниКредит Булбанк“ АД, както и изплащане на прогнозираните и от двете 

дружества дивиденти. При така заложените допускания прогнозираният общ паричен поток е 

положителен, следователно „АСМ-БГ Инвестиции“ АД, в качеството си на кредитополучател и 

„РЕС Технолъджи“ АД, в качеството на съдлъжник ще осигурят необходимия паричен ресурс за 

обслужване на задълженията по кредита.  

Предвид изложеното, може да се направи изводът, че разглежданите изменения на сделки 

не водят и не могат да доведат до нарушаване на сигурността на снабдяването вследствие на 

задлъжнялост на „АСМ-БГ Инвестиции“ АД, съответно на „РЕС Технолъджи“ АД.   

 

Изказвания по т.5:  

Докладва Е. Маринова. Относно заявленията на дружествата следва да се има 

предвид, че с решение от 23.05.2017 г. Комисията е дала разрешение на „АСМ-БГ 

Инвестиции“АД (в качеството му на длъжник) и на „РЕС Технолъджи“ АД (в качеството 

му на съдлъжник) да сключат договор за заем с „УниКредит Булбанк“ АД, който е с 

максимален общ размер на главницата от 39 450 000 евро, както и относно свързаните с 

този заем обезпечения, които са договор за особен залог на търговско предприятие, 

договор за особен залог на вземания и банкови сметки, договор за залог по Закона за 

договорите по финансово обезпечение. Разрешените сделки са сключени. В договора за 

заем от 30.05.2017 г. се съдържа клауза по силата на която първоначалният кредитор 
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„УниКредит Булбанк“ АД има право да цедира всяко от правата си, което е съгласно 

всеки финансов документ. Клаузата за цедиране е обсъдена в мотивите на решението на 

КЕВР от 23.05.2017 г. Направен е извод, че при реализиране на такова цедиране същото 

ще доведе до промяна на кредитора при запазване на всички останали условия по 

договора за заем, както и че за длъжниците „АСМ-БГ Инвестиции“АД и „РЕС 

Технолъджи“ АД няма да е налице промяна в обема и съдържанието на поетите права и 

задължения по договора за заем. Дружествата са поискали разрешение от Комисията за 

сключване на договор за цесия предвид очертаната фактическа обстановка. По силата на 

този договор „УниКредит Булбанк“ АД (в качеството си на цедент) ще прехвърли на 

„Сосиете Женерал Експресбанк“ АД (в качеството му на цесионер) част от своите 

вземания по договора за заем срещу заплащане на цена, която е в размер на 14 750 000 

евро. Сключването на договор за цесия между „УниКредит Булбанк“ АД и „Сосиете 

Женерал Експресбанк“ АД би довело единствено до промяна на вземането, но не и до 

промяна на съществуващите права и задължения на длъжника и съдлъжника по главния 

договор за заем. „АСМ-БГ Инвестиции“АД и „РЕС Технолъджи“ АД не са страни по 

договора за цесия, който не води до възникване на нови права и задължения за тях, които 

да са различни от съдържащите се във вече разрешения от Комисията договор за кредит от 

30.05.2017 г. Сключването на договор за цесия между двете банки произтича от клаузите 

на вече разрешена от Комисията сделка. Крайният извод е, че тази сделка не следва да 

подлежи на разрешаване от КЕВР. Във връзка с този договор за цесия ще настъпят 

изменения в договора за заем от 30.05.2017 г., както и в свързаните с него обезпечения. 

Двете дружества са поискали от Комисията да разреши изменението на тези вече 

изменени сделки. Промяната на договора за заем от 30.05.2017 г., както и изменението на 

свързаните с него обезпечения, подлежат на разрешаване от Комисията на основание чл. 

21, ал. 1, т. 23 от Закона за енергетиката, защото следва да бъдат разгледани като сделки, 

които могат да застрашат сигурността на системата вследствие на задлъжнялост на двете 

лицензирани дружества. В този случай разрешаването на сделките изисква изготвянето на 

финансов анализ и въз основа на него да бъдат направени изводи относно сигурността на 

снабдяването. Работната група е изготвила такъв анализ.  

Ц. Камбурова докладва относно извършения финансов анализ на дружеството, 

който е във връзка с разрешението от КЕВР за сключване на договор за заем с 

„УниКредит Булбанк” АД с максимален размер на главницата 39 450 000 евро, състоящ се 

от Заем А и от Заем Б (с цел рефинансиране на задълженията на дружеството към 

Корейската банка за развитие, както и свързаните с договора за заем договори за 

обезпечения). Той е на база представените финансови модели, индивидуален финансов 

модел на „АСМ-БГ Инвестиции“ АД и обединяващ финансов модел на паричните потоци 

на двете дружества - „АСМ-БГ Инвестиции“ АД и „РЕС Технолъджи“ АД, предвид 

качеството на кредитополучател на едното, съответно съдлъжник на другото. 

Извършеният анализ на паричния поток при заложените параметри показва, че нетният 

паричен поток е положителен, следователно „АСМ-БГ Инвестиции“ АД ще разполага с 

необходимия паричен ресурс за обслужване на задълженията по кредита. Анализът на 

обединения паричен поток на двете дружества показва, че е налице финансов ресурс за 

обслужване на задълженията. Предвид изложеното, може да се направи извод, че 

разглежданите изменения на сделки не водят и не могат да доведат до нарушаване на 

сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на „АСМ-БГ Инвестиции“ АД, 

съответно на „РЕС Технолъджи“ АД.  

И. Иванов запита дали този анализ е за целия петнадесетгодишен период.  

Ц. Камбурова отговори, че анализът е за периода 2017 г. – 2031 г. Това е периодът 

на кредита.  

И. Иванов обобщи, че анализът не е относно моментното състояние на 

дружествата.  

Е. Харитонова каза, че И. Александров също участва в работната група. Участва ли 

някой друг инженер при изготвянето на докладите? Следващата точка от дневния ред е 
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аналогична и няколко пъти поред се говори за нарушаване сигурността на енергийната 

система. Става въпрос за по-малко от 1% от нормалния товар на енергийната система и за 

соларни инсталации. В този случай докладването за нарушаване сигурността на 

енергийната система звучи смешно. Става въпрос за общо 40 мегавата.  

Ц. Камбурова обърна внимание, че няма да се достигне до нарушаване сигурността 

на снабдяването вследствие на задлъжнялост.  

Е. Харитонова обърна внимание, че няма да се достигне до нарушаване 

сигурността на снабдяването и със задлъжнялост и без задлъжнялост. Става въпрос за 40 

мегавата. Товарът през деня е 4800.  

И. Иванов каза, че това е така, но в нормативните документи няма граница относно 

произнасянето на Комисията. Казва се, че КЕВР трябва да се произнесе дали подобна 

сделка няма да доведе до нарушаване сигурността на снабдяването. 

Е. Харитонова отговори, че е съгласна с това, но този въпрос се повтаря няколко 

пъти. 

И. Иванов каза, че за всяко дружество има индивидуално решение.  

Е. Харитонова каза, че се говори за едно и също нещо от първия път.  

Говори В. Петков, без микрофон.  

И. Иванов каза на В. Петков, че може да си включи микрофона, защото изказването 

няма да остане в протокола.  

От страна на членовете на Комисията нямаше други въпроси и коментари по 

доклада.  

И. Иванов каза на П. Младеновски да прочете проекта на решение.  

П. Младеновски прочете проекта на решение:  
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 53, ал. 5 от 

Закона за енергетиката, чл. 92, ал. 1 и ал. 4 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за 

лицензиране на дейностите в енергетиката и чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността 

на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, работната 

група предлага на КЕВР да разгледа следните решения: 

1. Да прекрати административното производство по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-

39 от 16.08.2017 г., в частта относно искането за разрешение за сключване на договор 

за цесия между „УниКредит Булбанк“ АД и „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД, на 

основание чл. 27, ал. 2, т. 6 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл.  21, 

ал. 1, т. 23 от Закона за енергетиката и чл. 92 от Наредба № 3 за лицензиране на 

дейностите в енергетиката.  

2. Да даде разрешение на „АСМ-БГ Инвестиции“ АД и „РЕС Технолъджи“ АД да 

сключат договор за изменение на Договор за заем от 30.05.2017 г., съгласно представения 

проект към заявлението. 

3. Да даде разрешение на „АСМ-БГ Инвестиции“ АД да сключи договор за 

изменение на договор за особен залог на търговско предприятие, договор за изменение на 

договора за особен залог на вземания и банкови сметки и договор за изменение на 

договора за залог по Закона за договорите за финансово обезпечение, съгласно 

представените проекти на договори към заявлението от 16.08.2017 г., на основание чл. 

53, ал. 5 от Закона за енергетиката и чл. 92, ал. 1, т. 1 и ал. 4 от Наредба № 3 от 

21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката. 

И. Иванов обърна внимание, че преди тези три точки трябва да се запише, че 

Комисията одобрява доклада на работната група.  

 

Предвид гореизложеното,  

 
КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 
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1. Приема доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-39 от 16.08.2017 г. от „АСМ-

БГ Инвестиции“ АД за издаване на разрешение за извършване на сделки, които водят или 

могат да доведат до нарушаване сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост 

на енергийното предприятие, заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-38 от 16.08.2017 г. от „АСМ-БГ 

Инвестиции“ АД за издаване на разрешение за учредяване на залог и заявление с вх. № Е-

ЗЛР-51 от 08.11.2017 г. от „РЕС Технолъджи“ АД за издаване на разрешение за извършване 

на сделки, които водят или могат да доведат до нарушаване сигурността на снабдяването 

вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие. 

2. На основание чл. 27, ал. 2, т. 6 от Административнопроцесуалния кодекс във 

връзка с чл.  21, ал. 1, т. 23 от Закона за енергетиката и чл. 92 от Наредба № 3 за 

лицензиране на дейностите в енергетиката, прекратява административното производство по 

заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-39 от 16.08.2017 г., в частта относно искането за разрешение за 

сключване на договор за цесия между „УниКредит Булбанк“ АД и „Сосиете Женерал 

Експресбанк“ АД.  

3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за енергетиката и чл. 92, ал. 1, т. 2 и ал. 4 

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

„АСМ-БГ Инвестиции“ АД и „РЕС Технолъджи“ АД да сключат договор за изменение на 

Договор за заем от 30.05.2017 г., съгласно представения проект към заявления с вх. № Е-

ЗЛР-Р-39 от 16.08.2017 г. 

4. На основание чл. 53, ал. 5 от Закона за енергетиката и чл. 92, ал. 1, т. 1 и ал. 4 от 

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

„АСМ-БГ Инвестиции“ АД да сключи договор за изменение на договор за особен залог на 

търговско предприятие, договор за изменение на договора за особен залог на вземания и 

банкови сметки и договор за изменение на договора за залог по Закона за договорите за 

финансово обезпечение, съгласно представените проекти на договори към заявления с вх. 

№ Е-ЗЛР-Р-38 от 16.08.2017 г. 

 

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

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

Харитонова, Валентин Петков. 

 

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

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

енергетиката. 

 

По т.6. Комисията, след като разгледа заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-41 от 

16.08.2017 г. от „РЕС Технолъджи“ АД за издаване на разрешение за извършване на 

сделки, които водят или могат да доведат до нарушаване сигурността на 

снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие, заявление с 

вх. № Е-ЗЛР-Р-40 от 16.08.2017 г. от „РЕС Технолъджи“ АД за издаване на 

разрешение за учредяване на залог и заявление с вх. № Е-ЗЛР-52 от 08.11.2017 г. от 

„АСМ-БГ Инвестиции“ АД за издаване на разрешение за извършване на сделки, 

които водят или могат да доведат до нарушаване сигурността на снабдяването 

вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие, установи следното: 

 

В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е постъпило 

заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-41 от 16.08.2017 г. от „РЕС Технолъджи“ АД за издаване на 

разрешение за извършване на сделка, която води или може да доведе до нарушаване 

сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие, 

съдържащо искане да бъде разрешено сключването на следните сделки: договор за цесия и 

договор за изменение на договор за заем, съгласно представени проекти. Към това 

заявление „РЕС Технолъджи“ АД е представило: Договор за заем от 30.05.2017 г. между 

„РЕС Технолъджи“ АД, като заемополучател, „АСМ-БГ Инвестиции“ АД,  като съдлъжник 
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и „УниКредит Булбанк“ АД, като регистратор, организатор агент и агент по обезпеченията 

(Договор за заем от 30.05.2017 г.), проект на Договор за цесия между „УниКредит Булбанк“ 

АД и „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД; проект на договор за изменение на Договор за 

заем от 30.05.2017 г. между „РЕС Технолъджи“ АД, „АСМ-БГ Инвестиции“ АД, Кореа 

Саут-ийст Пауър Ко., ЛТС, СДН Къмпъни, ЛТС, „УниКредит Булбанк“ АД и „Сосиете 

Женерал Експресбанк“ АД; Протокол от 04.05.2017 г. от заседание на съвета на 

директорите на „РЕС Технолъджи“ АД; документ за платена държавна такса за разглеждане 

на заявлението и пълномощно. 

„РЕС Технолъджи“ АД е подало и заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-40 от 16.08.2017 г. за 

издаване на разрешение за учредяване на залог, с което е поискано разрешение за 

сключването на: договор за изменение на Договор за особен залог на търговско 

предприятие, договор за изменение на особен залог на вземания и банкови сметки, както и 

договор за изменение на Договор залог по Закона за договорите за финансово обезпечаване, 

съгласно представени проекти. Към това заявление „РЕС Технолъджи“ АД е представило: 

Договор за заем от 30.05.2017 г.; Договор за особен залог на търговско предприятие от 

30.05.2017 г., с нотариална заверка на подписите № 7185 от 2017 г., сключен между 

„УниКредит Булбанк“ АД и „РЕС Технолъджи“ АД; Договор за особен залог на вземания и 

банкови сметки от 30.05.2017 г., сключен между „УниКредит Булбанк“ АД и „РЕС 

Технолъджи“ АД; Договор за залог по Закона за договорите за финансово обезпечение от 

30.05.2017 г. с нотариална заверка № 7189 от 2017 г., сключен между „УниКредит Булбанк“ 

АД и „РЕС Технолъджи“ АД; проект на договор за цесия между „УниКредит Булбанк“ АД 

и „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД; проект на договор за изменение на договор за заем 

между „РЕС Технолъджи“ АД, „АСМ-БГ Инвестиции“ АД, Кореа Саут-ийст Пауър Ко., 

ЛТС; СДН Къмпъни, ЛТС, „УниКредит Булбанк“ АД и „Сосиете Женерал Експресбанк“ 

АД; проект на договор за изменение на договор за особен залог на търговско предприятие, 

договорен с „РЕС Технолъджи“ АД, „УниКредит Булбанк“ АД и „Сосиете Женерал 

Експресбанк“ АД; проект на договор за изменение на договор за особен залог на вземания и 

банкови сметки, договорен между „РЕС Технолъджи“ АД, „УниКредит Булбанк“ АД и 

„Сосиете Женерал Експресбанк“ АД; проект на договор за изменение на договор за залог 

по закона за договорите за финансово обезпечение, договорен между „РЕС Технолъджи“ 

АД, „УниКредит Булбанк“ АД и „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД; Протокол от 

проведено на 04.05.2017 г.  заседание на съвета на директорите на „РЕС Технолъджи“ АД; 

документи, свързани със съществуващите обезпечения, учредени върху имуществото на 

„РЕС Технолъджи“ АД; Документ за платена държавна такса за разглеждане на заявлението 

и пълномощно. 

Във връзка с горните заявления, „АСМ-БГ Инвестиции“ АД е подало заявление с вх. 

№ Е-ЗЛР-52 от 08.11.2017 г., съдържащо искане да бъде разрешено на „АСМ-БГ 

Инвестиции“ АД, в качеството му на съдлъжник по Договора за заем от 30.05.2017 г., да 

сключи договор за изменение на Договора за заем от 30.05.2017 г., за което е представен 

документ за платена държавна такса за разглеждане на заявлението. 

Посочените по-горе заявления произтичат от еднакво фактическо състояние, по което е 

компетентен един и същ административен орган. В тази връзка на основание чл. 32 от 

Административнопроцесуалния кодекс по тези заявления следва да започне и да се проведе едно 

производство. 

Въз основа на предоставената информация и документи от заявителите и 

направеното проучване са установени следните факти и са направени следните 

изводи: 

„РЕС Технолъджи” АД е акционерно дружество, учредено по реда на Търговски закон и 

вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 201429314, със седалище и 

адрес на управление: гр. София 1000, район „Изгрев”, ул. „Св. Пимен Зографски“ № 4, Бизнес 

сграда 1 ет. 3 ап. 4, с предмет на дейност: проектиране, производство, доставка и монтаж на 

системи за производство на енергия от възобновяеми и конвенционални енергийни източници, 

производство и продажба на енергия от възобновяеми и конвенционални източници (след 
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получаване на необходимата лицензия), инженерингова дейност, строително-монтажни дейности, 

туристически услуги, производство и продажба на земеделска продукция, осъществяване на 

услуги и развитие в сферата на селския и еко-туризъм, покупка на стоки с цел продажба в 

първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина, продажба на стоки от 

собствено производство, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, 

лизинг, складови сделки, комисионни, спедиционни и превозни сделки, търговско 

представителство и посредничество, хотелиерски, ресторантьорски, рекламни, информационни, 

програмни, импресарски и други услуги, сделки с индустриална и интелектуална собственост, 

както и всяка друга дейност, незабранена от закона.. Дружеството се представлява от изпълнителен 

директор г-н Донг Хи Ан. Капиталът на „РЕС Технолъджи“ АД е в размер на 34 840 400 (тридесет 

и четири милиона осемстотин и четиридесет хиляди и четиристотин лева) разпределен в 348 404 

обикновени, налични, поименни акции, с номинална стойност на една акция 100 (сто) лв. 

„РЕС Технолъджи“ АД е титуляр на лицензия № Л-315-01 от 14.12.2009 г. за дейността 

„производство на електрическа енергия” за обект ФвЕЦ „Златарица“ с мощност от 20 MWp.  

С подадените заявления с вх. № Е-ЗЛР-Р-41 от 16.08.2017 г. и с вх. № Е-ЗЛР-Р-40 от 

16.08.2017 г. „РЕС Технолъджи“ АД е поискало издаване на разрешение за сключване на 

договор за цесия, договор за изменение на договор за заем с „УниКредит Булбанк“ АД и 

изменение на свързаните с този договор обезпечения – договор за изменение на договор за 

особен залог на търговско предприятие, договор за изменение на договор за особен залог на 

вземания и банкови сметки и договор за изменение на договор за залог по Закона за 

договорите за финансово обезпечаване.  

В качеството му на съдлъжник по Договора за заем от 30.05.2017 г., „АСМ-БГ 

Инвестиции“ АД със заявление с вх. № E-ЗЛР-Р-52 от 08.11.2017 г. е поискало издаване на 

разрешение за сключване на договор за изменение на Договора за заем от 30.05.2017 г.  

„АСМ-БГ Инвестиции” АД е акционерно дружество, учредено по реда на 

Търговския закон и вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 

201408747, със седалище и адрес на управление: гр. София 1172, район „Изгрев”, ж.к. 

Дианабад, ул. „Св. Пимен Зографски“ № 4, Бизнес сграда 1, ет. 3, ап. 4. Дружеството е с 

предмет на дейност: Проектиране, производство, доставка и монтаж на системи за 

производство на енергия от възобновяеми и конвенционални енергийни източници, 

производство и продажба на енергия  от възобновяеми и конвенционални източници /след 

получаване на необходимата лицензия/, инженерингова дейност, строително-монтажни 

дейности, туристически услуги, производство и продажба на земеделска продукция, 

осъществяване на услуги и развитие в сферата на селския и еко-туризъм, покупка на стоки с 

цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина, 

продажба на стоки от собствено производство, покупка, строеж или обзавеждане на 

недвижими имоти с цел продажба, лизинг, складови сделки, комисионни, спедиционни и 

превозни сделки, търговско представителство и посредничество, хотелиерски, 

ресторантьорски, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, 

сделки с индустриална и интелектуална собственост, както и всяка друга дейност, 

незабранена от закона. Дружеството се представлява от изпълнителен директор г-н Донг Хи 

Ан. Капиталът на „АСМ-БГ Инвестиции“ АД е в размер на 25 547200 (двадесет и пет 

милиона петстотин четиридесет и седем хиляди и двеста) лв., разпределен в 255 472 броя 

акции, с номинална стойност 100 (сто) лв.  

„АСМ-БГ Инвестиции” АД е титуляр на лицензия № Л-320-01 от 18.01.2010 г. за 

дейността „производство на електрическа енергия” за обект ФвЕЦ „Самоводене“, с 

мощност от 21 MWp. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 53, ал. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 

92, ал. 1 и ал. 4 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в 

енергетиката (Наредба № 3 от 21.03.2013 г.), с Решение № Р-260 от 23.05.2017 г. Комисията 

е дала разрешение на, „РЕС Технолъджи“ АД, като длъжник и „АСМ-БГ Инвестиции“ АД, в 

качеството му на съдлъжник, да сключат с „УниКредит Булбанк” АД договор за заем с 

максимален общ размер на главницата 27 400 000 (двадесет и седем милиона и 
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четиристотин хиляди) евро, състояща се от следните лимити: Заем А, с максимален общ 

размер на главницата от 25 350 000 (двадесет и пет милиона и триста и петдесет хиляди) 

евро (Заем „А“) и Заем под условие Б, с максимален общ размер на главницата от 2 050 000 

(два милиона и петдесет хиляди) евро (Заем “Б“), както и разрешение за учредяването 

насвързаните с този договор за заем обезпечения: договор за особен залог на търговско 

предприятие; договор за особен залог на вземания и банкови сметки; договор за залог по 

Закона за договорите за финансово обезпечение. 

Разрешените с Решение № Р-260 от 23.05.2017 г. на КЕВР сделки са сключени на 

30.05.2017 г., след което са учредени обезпеченията в полза на „УниКредит Булбанк” АД: особен 

залог на търговско предприятие на „РЕС Технолъджи“ АД по силата на договор за особен залог на 

търговско предприятие, вписан по партидата на дружеството в Търговския регистър към Агенция 

по вписванията с № 20170613173449; особен залог на вземания и банкови сметки на дружеството 

по силата на Договор за особен залог на вземания и банкови сметки от 30.05.2017 г., вписан в 

ЦРОЗ с първоначално вписване с № 2017061202119; залог по Закона за договорите за финансово 

обезпечение на всякакви и всички настоящи и бъдещи вземания на дружеството от сметките, 

посочени в Приложение № 1 (Списък на банкови сметки) към договора за залог по Закона за 

договорите за финансово обезпечение от 30.05.2017 г.  

„РЕС Технолъджи“ АД е посочило, че след усвояването на отпуснатите средства по Заем 

А, съгласно Договора за заем, съществуващите финансови ангажименти по договора за заем с 

Корейската банка за развитие са изцяло изпълнени, а обезпеченията, учредени в полза на 

Корейската банка за развитие, са заличени. 

По силата на чл. 24 от Договора за заем от 30.05.2017 г., първоначалният кредитор 

(„УниКредит Булбанк” АД) има право да цедира всяко от правата си съгласно всеки финансов 

документ (както са дефинирани в договора за заем) на друга банка или финансова институция, при 

спазване на изискванията на приложимото законодателство и на процедурата, предвидена в раздел 

9 на Договора за заем. На основание посочената клауза, „УниКредит Булбанк” АД предвижда да 

сключи със „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД, ЕИК 813071350, договор за цесия, проект от 

който е представен за разрешение от КЕВР. В тази връзка следва да се има предвид: 

В мотивите на Решение № Р-260 от 23.05.2017 г. КЕВР изрично е обсъдила клаузата 

на чл. 24 от Договора за заем, предвиждаща възможност за цедиране на вземането от страна на 

кредитора, като е направен извод, че при реализиране на такова цедиране, същото ще доведе до 

промяна на кредитора при запазване на всички останали условия по договора за заем, както и че за 

длъжниците - „РЕС Технолъджи“ АД и „АСМ-БГ Инвестиции“ АД няма да е налице промяна в 

обема и съдържанието на поетите права и задължения по договора за заем. В тази връзка е прието, 

че реализирането на цесията не следва да доведе до нови факти и обстоятелства, изискващи ново 

разрешение от Комисията. 

Видно от представения проект на договор за цесия, чието разрешение за сключване е 

поискано от „РЕС Технолъджи“ АД със заявление № Е-ЗЛР-Р-41 от 16.08.2017 г., „УниКредит 

Булбанк” АД, в качеството си на цедент, прехвърля на „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД, ЕИК 

813071350, в качеството му на цесионер, срещу заплащане на цена, част от своите вземания, в 

размер на EUR 10 250 000 (десет милиона двеста и петдесет хиляди евро), произтичащи от и 

възникващи на основание Заем А от Договора за заем – вземания от заемополучателя „РЕС 

Технолъджи” АД и „АСМ-БГ Инвестиции“ АД, в качеството му на съдлъжник, дължими от тях 

както поотделно или като солидарни длъжници и възникващи на основание част от главницата по 

Заем А от Договора за заем, възлизаща на 40,433925 % от всяка отделна погасителна вноска 

съгласно погасителния план, заедно с лихвите (с изключение на изтеклите, съответно възникнали и 

начислени лихви до датата на заплащане на цената, определена в чл. 2 от същия договор, 

независимо дали са били изплатени или неизплатени), неустойките и таксите в съответствие с чл. 

99, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД). Предвидено е, че вземанията преминават 

заедно с обезпеченията, обезпечаващи главница в размер от EUR 10 250 000 (десет милиона двеста 

и петдесет хиляди евро) и ще обезпечават цесионера по отношение на вземанията, прехвърлени му 

по силата на този договор. 

 Предвид своята същност, договорът за цесия има за цел да прехвърли вземането или 
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правото на едно лице на друго лице. Страни в договора за цесия са лицето, което е носител на 

вземането или правото - цедент (досегашен кредитор) и лицето, върху което вземането или правото 

се прехвърля - цесионер. Длъжникът, спрямо когото вземането или правото се прехвърля, не е 

страна по договора за цесия и неговото съгласие не е необходимо за сключване на договора, 

защото за него е безразлично на кого ще плати. Със сключването на договора за цесия вземането 

преминава от предишния върху новия кредитор. Прехвърленото вземане преминава върху новия 

кредитор с привилегиите, обезпеченията и другите му принадлежности, включително с изтеклите 

лихви, ако не е уговорено друго (чл. 99, ал. 2 от ЗЗД). Новият кредитор може да се ползва от 

залозите, ипотеките и поръчителствата, с които е обезпечено прехвърленото му вземане. 

Длъжникът може да противопостави на цесионера всички възражения, които е могъл да 

противопостави на цедента. 

Поради горното, сключването на договора за цесия между „УниКредит Булбанк” АД и 

„Сосиете Женерал Експресбанк“ АД като краен резултат ще доведе единствено до промяна на 

носителя на вземането, но не и до промяна на съществуващите права и задължения на „РЕС 

Технолъджи“ АД и „АСМ-БГ Инвестиции“ АД, в качеството им на заемополучател, съответно на 

съдлъжник. Предвид тези аргументи, не възникват нови факти и обстоятелства, касаещи „РЕС 

Технолъджи“ АД и „АСМ-БГ Инвестиции“ АД, които да следва да бъдат преценявани с оглед 

отражението им върху сигурността на снабдяването с електрическа енергия. В този смисъл са и 

мотивите на КЕВР в Решение № Р-260 от 23.05.2017 г.   

Предвид горното и доколкото от една страна, „РЕС Технолъджи“ АД и „АСМ-БГ 

Инвестиции“ АД не са страни по сделката за цесия, както и че същата не води до възникване на 

нови права и задължения за тях, различни от съдържащите се във вече разрешения от КЕВР 

Договор за заем от 30.05.2017 г., а от друга, сключването на договор за цесия между „УниКредит 

Булбанк” АД и „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД произтича от клаузите на вече разрешения от 

КЕВР договор за заем от 30.05.2017 г., то тази сделка не следва да подлежи отново на разрешение 

от КЕВР.  

Към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-41 от 16.08.2017 г., „РЕС Технолъджи“ АД е 

представило и проект на Договор за изменение на договор за заем от 30.05.2017 г., в който е 

отразен предвидения между „УниКредит Булбанк” АД и „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД 

договор за цесия и се договаря „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД да поеме част от Заем Б, по 

смисъла на Договора за заем, в размер на 1 221 000 (един милион двеста двадесет и една хиляди) 

евро. Съгласно изменението „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД придобива качеството 

„първоначален кредитор“ и „хеджираща страна“ за целите на Договора за заем. „УниКредит 

Булбанк” АД остава първоначален кредитор с част от Заем А, в размер на 15 100 000 (петнадесет 

милиона и сто хиляди) евро, и с част от Заем Б, в размер на 829 000 (осемстотин двадесет и девет 

хиляди) евро, и запазва качеството на първоначален кредитор и хеджираща страна.   

В съответствие с договора за цесия и договора за изменение на договор за заем от 

30.05.2017 г. се предвижда сключване на договори за изменение на вече учредените обезпечения в 

полза на „УниКредит Булбанк” АД. Измененията са с цел регламентиране на качеството на 

кредитор на „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД, описание на сумите от Заем А и Заем Б по 

смисъла на Договора за заем, които са предмет на цесията и изменението на заема, и които ще 

бъдат обезпечени от предоставените обезпечения. В тази връзка със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-40 

от 16.08.2017 г. „РЕС Технолъджи“ АД е поискало разрешение за сключване на следните 

сделки: договор за изменение на договор за особен залог на търговското предприятие; договор за 

изменение на договор за особен залог на вземания и банкови сметки; договор за изменение на 

договора за залог по Закона за договорите за финансово обезпечение.  

 Със сключването на горепосочените договори за изменение не се предвижда изменение в 

предмета на обезпеченията по първоначалните договори за залог, разрешени от КЕВР.  

Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗЕ, КЕВР разрешава извършването на разпореждане с 

имущество, с което се упражнява лицензионна дейност в случаите, предвидени в този закон, както 

и на други сделки, които водят или могат да доведат до нарушаване сигурността на снабдяването 

вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие. Според чл. 92, ал. 1, т. 2 от Наредба № 3 

от 21.03.2013 г. за лицензиране дейностите в енергетиката (НЛДЕ) сделки, попадащи в обхвата на 
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чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗЕ, са и заеми със срок на погасяване по-дълъг от една година. На основание 

чл. 53, ал. 5 от ЗЕ и чл. 92, ал. 1, т. 1 от НЛДЕ КЕВР дава разрешение за учредяване на залог, 

включително особен залог или ипотека върху имущество, с което се осъществява лицензионна 

дейност. 

На основание горецитираните разпоредби, КЕВР е разрешила сключване на Договора за 

заем от 30.05.2017 г. между „РЕС Технолъджи“ АД, „АСМ-БГ Инвестиции“ АД и „УниКредит 

Булбанк“ АД, както и свързаните с него обезпечения - договор за особен залог на търговско 

предприятие на „РЕС Технолъджи“ АД; договор за особен залог на вземания и банкови сметки на 

„РЕС Технолъджи“ АД; договор за залог по Закона за договорите за финансово обезпечение на 

всякакви и всички настоящи и бъдещи вземания на „РЕС Технолъджи“ АД. Следователно на 

разрешаване от КЕВР подлежат и всички последващи изменения и допълнения на тези сделки с 

оглед установяване на тяхното отражение върху сигурността на снабдяването вследствие на 

задлъжнялост на енергийните предприятия, която преценка се основава на извършен 

финансово-икономическото анализ, а именно: 

Проекта на договор за изменение на договора за заем от 30.05.2017 г. предвижда 

единствено промяна на кредитора, както и изменения в тази връзка на договорите за обезпечения 

на този заем, като не са предвидени изменения във финансовите параметри на договора за заем от 

30.05.2017 г., в това число и на плана за погасяване на задълженията на „РЕС Технолъджи“ АД. 

Следователно, сключването на този договор няма да доведе до изменение във финансовото 

състояние на дружествата - „РЕС Технолъджи“ АД и „АСМ-БГ Инвестиции“ АД.  

В допълнение към горното, във връзка с разрешаването от КЕВР на сключването на 

Договора за заем с „УниКредит Булбанк” АД с максимален общ размер на главницата 27 400 000 

(двадесет и седем милиона и четиристотин хиляди) евро, състояща се от Заем А, с максимален общ 

размер на главницата от 25 350 000 (двадесет и пет милиона и триста и петдесет хиляди) евро и 

Заем под условие Б, с максимален общ размер на главницата от 2 050 000 (два милиона и петдесет 

хиляди) евро с цел рефинансиране на задълженията на дружеството към Корейската банка за 

развитие, както и свързаните с договора за заем договори за обезпечения, е извършен финансов 

анализ на „РЕС Технолъджи“ АД и „АСМ-БГ Инвестиции“ АД, въз основа на одитираните им 

годишни финансови отчети за 2016 г.; индивидуален финансов модел на „РЕС Технолъджи“ АД за 

периода 2017 г. - 2032 г.; финансов модел за периода 2017 г. – 2032 г., обединяващ паричните 

потоци на двете дружества - „РЕС Технолъджи“ АД и „АСМ-БГ Инвестиции“ АД, предвид 

качеството на кредитополучател на едното, съответно съдлъжник на другото. 

Извършеният анализ на прогнозирания паричен поток за периода 2017 г. - 2032 г. на „РЕС 

Технолъджи“ АД при заложените параметри и допускания от дружеството, показва, че нетният 

паричен поток е положителен, следователно „РЕС Технолъджи“ АД ще разполага с необходимия 

паричен ресурс за обслужване на задълженията по кредита.  

Анализът на обединения паричен поток на двете дружества, показва, че в паричните потоци 

от финансовата дейност са заложени плащания за погасяване на общо дължимата сума по заема, 

предоставен от Корейската банка за развитие, погасяване на задълженията по двата заема, 

предоставени от „УниКредит Булбанк“ АД, както и изплащане на прогнозираните и от двете 

дружества дивиденти. При така заложените допускания прогнозираният общ паричен поток е 

положителен, следователно „РЕС Технолъджи“ АД, в качеството на кредитополучател, и „АСМ-

БГ Инвестиции“ АД, като съдлъжник, ще осигурят необходимия паричен ресурс за обслужване 

на задълженията по кредита.  

Предвид изложеното, може да се направи изводът, че разглежданите изменения на сделки 

не водят и не могат да доведат до нарушаване на сигурността на снабдяването вследствие на 

задлъжнялост на „РЕС Технолъджи“ АД, съответно на „АСМ-БГ Инвестиции“ АД.   

 

Изказвания по т.6:  

Докладва Е. Маринова. Преписката е аналогична с обсъдената в предходната точка 

от дневния ред. В този случай „РЕС Технолъджи“ АД е сключила договор за заем с 

„УниКредит Булбанк“ АД, който е разрешен от Комисията (в качеството на длъжник). 

„АСМ-БГ Инвестиции“ АД е в качеството на съдлъжник. Фактите и обстоятелствата са 
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аналогични с предходната точка. Работната група е изложила аналогични аргументи, 

извършила е анализи с аналогичен подход и предлага на Комисията да разгледа и приеме 

следните решения: 

1. Да приеме доклада на работната група. 

2. Да прекрати административното производство по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-

41 от 16.08.2017 г., в частта относно искането за разрешение за сключване на договор 

за цесия между „УниКредит Булбанк“ АД и „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД, на 

основание чл. 27, ал. 2, т. 6 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка чл.  21, 

ал. 1, т. 23 от Закона за енергетиката и чл. 92 от Наредба № 3 за лицензиране на 

дейностите в енергетиката.  

3. Да даде разрешение на „РЕС Технолъджи“ АД и „АСМ-БГ Инвестиции“ АД да 

сключат договор за изменение на Договор за заем от 30.05.2017 г., съгласно представения 

проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-41 от 16.08.2017 г., на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 

от Закона за енергетиката и чл. 92, ал. 1, т. 2 и ал. 4 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за 

лицензиране на дейностите в енергетиката. 

4. Да даде разрешение на „РЕС Технолъджи“ АД да сключи договор за изменение 

на договор за особен залог на търговско предприятие, договор за изменение на договора 

за особен залог на вземания и банкови сметки и договор за изменение на договора за залог 

по Закона за договорите за финансово обезпечение, съгласно представените проекти на 

договори към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-40 от 16.08.2017 г., на основание чл. 53, ал. 5 от 

Закона за енергетиката и чл. 92, ал. 1, т. 1 и ал. 4 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за 

лицензиране на дейностите в енергетиката. 

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.  

 

Предвид гореизложеното,  

 
КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

 

1. Приема доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-41 от 16.08.2017 г. от „РЕС 

Технолъджи“ АД за издаване на разрешение за извършване на сделки, които водят или 

могат да доведат до нарушаване сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост 

на енергийното предприятие, заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-40 от 16.08.2017 г. от „РЕС 

Технолъджи“ АД за издаване на разрешение за учредяване на залог и заявление с вх. № Е-

ЗЛР-52 от 08.11.2017 г. от „АСМ-БГ Инвестиции“ АД за издаване на разрешение за 

извършване на сделки, които водят или могат да доведат до нарушаване сигурността на 

снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие. 

2. На основание чл. 27, ал. 2, т. 6 от Административнопроцесуалния кодекс във 

връзка чл.  21, ал. 1, т. 23 от Закона за енергетиката и чл. 92 от Наредба № 3 за 

лицензиране на дейностите в енергетиката, прекратява административното производство 

по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-41 от 16.08.2017 г., в частта относно искането за разрешение 

за сключване на договор за цесия между „УниКредит Булбанк“ АД и „Сосиете Женерал 

Експресбанк“ АД.  

3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за енергетиката и чл. 92, ал. 1, т. 2 и ал. 

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

на „РЕС Технолъджи“ АД и „АСМ-БГ Инвестиции“ АД да сключат договор за изменение на 

Договор за заем от 30.05.2017 г., съгласно представения проект към заявление с вх. № Е-

ЗЛР-Р-41 от 16.08.2017 г.  

4. На основание чл. 53, ал. 5 от Закона за енергетиката и чл. 92, ал. 1, т. 1 и ал. 4 от 

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

„РЕС Технолъджи“ АД да сключи договор за изменение на договор за особен залог на 

търговско предприятие, договор за изменение на договора за особен залог на вземания и 
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банкови сметки и договор за изменение на договора за залог по Закона за договорите за 

финансово обезпечение, съгласно представените проекти на договори към заявление с вх. 

№ Е-ЗЛР-Р-40 от 16.08.2017 г.  

 

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

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

Харитонова, Валентин Петков. 

 

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

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

енергетиката. 

 

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО: 

 

По т.1. както следва: 

1. Приема доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-42 от 29.08.2017 г. на „ВИ. 

ЕНЕР. АД – Енергийни компании акционерно дружество“ 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 23.11.2017 г. от 10:00 ч.; 

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

„ВИ. ЕНЕР. АД – Енергийни компании акционерно дружество“, 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-И-26 от 17.05.2017 г. на „Грийн 

Уърлд Груп“ ООД за изменение/допълнение на лицензия № Л-436-15 от 04.03.2015 г., 

издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включване на права и 

задължения на „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 23.11.2017 г. от 10:00 ч.; 

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

„Грийн Уърлд Груп“ ООД, 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 относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-22 от 15.05.2017 г. 

на „ЛОНИКО“ ЕООД за изменение/допълнение на лицензия № Л-293-15 от 02.02.2009 г., 

издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включване на 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 
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доклада по т.1 на на 23.11.2017 г. от 10:00 ч.; 

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

„ЛОНИКО“ ЕООД, 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.4. както следва: 

1. Приема доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПР-47 от 09.10.2017 г. на „Фина 

Енерджи Трейдинг“ БВ за прекратяване на лицензия № Л-455-15 от 15.12.2015 г. 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 на 23.11.2017 г. от 10:00 ч.; 

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

„Фина Енерджи Трейдинг“ БВ, 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.5. както следва: 

1. Приема доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-39 от 16.08.2017 г. от „АСМ-

БГ Инвестиции“ АД за издаване на разрешение за извършване на сделки, които водят или 

могат да доведат до нарушаване сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост 

на енергийното предприятие, заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-38 от 16.08.2017 г. от „АСМ-БГ 

Инвестиции“ АД за издаване на разрешение за учредяване на залог и заявление с вх. № Е-

ЗЛР-51 от 08.11.2017 г. от „РЕС Технолъджи“ АД за издаване на разрешение за 

извършване на сделки, които водят или могат да доведат до нарушаване сигурността на 

снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие. 

2. На основание чл. 27, ал. 2, т. 6 от Административнопроцесуалния кодекс във 

връзка с чл.  21, ал. 1, т. 23 от Закона за енергетиката и чл. 92 от Наредба № 3 за 

лицензиране на дейностите в енергетиката, прекратява административното производство 

по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-39 от 16.08.2017 г., в частта относно искането за 

разрешение за сключване на договор за цесия между „УниКредит Булбанк“ АД и 

„Сосиете Женерал Експресбанк“ АД.  

3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за енергетиката и чл. 92, ал. 1, т. 2 и 

ал. 4 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, 

разрешава на „АСМ-БГ Инвестиции“ АД и „РЕС Технолъджи“ АД да сключат договор за 

изменение на Договор за заем от 30.05.2017 г., съгласно представения проект към 

заявления с вх. № Е-ЗЛР-Р-39 от 16.08.2017 г. 

4. На основание чл. 53, ал. 5 от Закона за енергетиката и чл. 92, ал. 1, т. 1 и ал. 4 от 

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

„АСМ-БГ Инвестиции“ АД да сключи договор за изменение на договор за особен залог на 

търговско предприятие, договор за изменение на договора за особен залог на вземания и 

банкови сметки и договор за изменение на договора за залог по Закона за договорите за 

финансово обезпечение, съгласно представените проекти на договори към заявления с вх. 

№ Е-ЗЛР-Р-38 от 16.08.2017 г. 

 

По т.6. както следва: 

1. Приема доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-41 от 16.08.2017 г. от „РЕС 

Технолъджи“ АД за издаване на разрешение за извършване на сделки, които водят или 

могат да доведат до нарушаване сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост 

на енергийното предприятие, заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-40 от 16.08.2017 г. от „РЕС 

Технолъджи“ АД за издаване на разрешение за учредяване на залог и заявление с вх. № Е-

ЗЛР-52 от 08.11.2017 г. от „АСМ-БГ Инвестиции“ АД за издаване на разрешение за 
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извършване на сделки, които водят или могат да доведат до нарушаване сигурността на 

снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие. 

2. На основание чл. 27, ал. 2, т. 6 от Административнопроцесуалния кодекс във 

връзка чл.  21, ал. 1, т. 23 от Закона за енергетиката и чл. 92 от Наредба № 3 за 

лицензиране на дейностите в енергетиката, прекратява административното производство 

по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-41 от 16.08.2017 г., в частта относно искането за разрешение 

за сключване на договор за цесия между „УниКредит Булбанк“ АД и „Сосиете Женерал 

Експресбанк“ АД.  

3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за енергетиката и чл. 92, ал. 1, т. 2 и ал. 

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

на „РЕС Технолъджи“ АД и „АСМ-БГ Инвестиции“ АД да сключат договор за изменение на 

Договор за заем от 30.05.2017 г., съгласно представения проект към заявление с вх. № Е-

ЗЛР-Р-41 от 16.08.2017 г.  

4. На основание чл. 53, ал. 5 от Закона за енергетиката и чл. 92, ал. 1, т. 1 и ал. 4 от 

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

„РЕС Технолъджи“ АД да сключи договор за изменение на договор за особен залог на 

търговско предприятие, договор за изменение на договора за особен залог на вземания и 

банкови сметки и договор за изменение на договора за залог по Закона за договорите за 

финансово обезпечение, съгласно представените проекти на договори към заявление с вх. 

№ Е-ЗЛР-Р-40 от 16.08.2017 г.  

 

 

 

 

 

Приложения: 

1. Доклад с вх. № Е-Дк-762 от 09.11.2017 г. относно заявление на „ВИ. ЕНЕР. АД – 

Енергийни компании акционерно дружество“ 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-763 от 09.11.2017 г. относно заявление на „Грийн Уърлд 

Груп“ ООД за изменение/допълнение на лицензия № Л-436-15 от 04.03.2015 г., издадена 

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

„координатор на комбинирана балансираща група“. 

3. Доклад с вх. № Е-Дк-764 от 09.11.2017 г. относно заявление на „ЛОНИКО“ 

ЕООД за изменение/допълнение на лицензия № Л-293-15 от 02.02.2009 г., издадена за 

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

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

балансираща група“. 

4. Доклад с вх. № Е-Дк-761 от 09.11.2017 г. относно заявление на „Фина Енерджи 

Трейдинг“ БВ за прекратяване на лицензия № Л-455-15 от 15.12.2015 г. за дейността 

„търговия с електрическа енергия“. 

5. Доклад с вх. № Е-Дк-765 от 09.11.2017 г. и Решение на КЕВР № Р-267/14.11.2017 

г. относно заявление от „АСМ-БГ Инвестиции“ АД за издаване на разрешение за 

извършване на сделки, които водят или могат да доведат до нарушаване сигурността на 

снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие, заявление за 

издаване на разрешение за учредяване на залог и от „РЕС Технолъджи“ АД за издаване на 

разрешение за извършване на сделки, които водят или могат да доведат до нарушаване 

сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие. 

6. Доклад с вх. № Е-Дк-766 от 09.11.2017 г. и Решение на КЕВР № Р-

268/14.11.2017 г. относно заявление от „РЕС Технолъджи“ АД за издаване на разрешение 

за извършване на сделки, които водят или могат да доведат до нарушаване сигурността на 

снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие, заявление за 
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издаване на разрешение за учредяване на залог и заявление с вх. № Е-ЗЛР-52 от 

08.11.2017 г. от „АСМ-БГ Инвестиции“ АД за издаване на разрешение за извършване на 

сделки, които водят или могат да доведат до нарушаване сигурността на снабдяването 

вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие. 

 
 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

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

 (С. Тодорова) 

 

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

 (А. Йорданов) 

 

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

 (В. Владимиров) 

 

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

 (Е. Харитонова) 

          Р. ТОТКОВА 

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

 (В. Петков) 

 

 

 

 
Протоколирал: 

 (Н. Косев - главен експерт) 

 


