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ПРОТОКОЛ
№ 106
София, 17.05.2016 година
Днес, 17.05.2016 г. от 10:04 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, Ремзи
Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова,
Димитър Кочков и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).
На заседанието присъстваха Е. Маринова – директор на дирекция „Правна“, И.
Александров – началник на отдел „Цени и лицензии: електропроизводство, ВКП на
електрическа и топлинна енергия“ и експерти на КЕВР.
Председателят установи, че няма възражения по проекта за дневен ред и няма
други предложения, както и няма правни пречки за провеждане на заседанието, което
протече при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Проект на решение относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-13 от 01.04.2016 г. на
„ВиБиДжи Енерджи“ ЕООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с
електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна
балансираща група“.
Членове на работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова, Милен
Трифонов, Юлиан Стоянов, Радостина Методиева, Христина Стоянова, Бойко Стоянов
2. Проект на решение относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-11 от 21.03.2016 г. на
„ЕНЕРГОИНВЕСТМЪНТ“ АД за изменение и допълнение на лицензия № Л-330-15 от
21.06.2010 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включване на
права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“.
Членове на работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова, Милен
Трифонов, Вера Георгиева, Юлиан Стоянов, Радостина Методиева,
Христина Стоянова, Ваня Караджова-Чернева
3. Проект на решение относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-12 от 30.03.2016 г. на
„Ин Аут Енерджи“ ООД 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“.
София – 1000, бул. ”Княз Дондуков“ № 8 -10; тел.: 988 24 98; 935 96 13; факс: 988 87 82

Членове на работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова, Милен
Трифонов, Вера Георгиева, Юлиан Стоянов, Радостина Методиева,
Христина Стоянова, Ваня Караджова-Чернева
4. Проект на решение относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-6 от 22.02.2016 г. на
„САГА КОМОДИТИС“ АД за издаване на лицензия за дейността „търговия с
електрическа енергия“.
Членове на работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова, Милен
Трифонов, Вера Георгиева, Юлиан Стоянов, Радостина Методиева,
Христина Стоянова, Бойко Стоянов
5. Доклад и проект на решение относно прекратяване на лицензия № Л-144-03 от
25.11.2004 г. за производство на електрическа и топлинна енергия, издадена на
„КАМИБО” ЕООД.
Работна група: Ивайло Александров, Елена Маринова, Юлиана Ангелова,
Надежда Иванова, Анелия Петрова
6. Доклад и проект на решение относно издаване на сертификати за произход на
електрическа енергия, произведена от комбинирано производство на електрическа и
топлинна енергия, през периода от 01.02.2016 г. до 29.02.2016 г. на 30 бр. дружества
(и/или централи).
Работна група: Ивайло Александров, Дориан Дянков, Анелия Петрова
По т.1. Комисията, след като разгледа заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-13 от 01.04.2016
г. на „ВиБиДжи Енерджи“ ЕООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с
електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на
стандартна балансираща група“, установи следното:
Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за
енергийно и водно регулиране заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-13 от 01.04.2016 г. на
„ВиБиДжи Енерджи“ ЕООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с
електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна
балансираща група“, на основание чл. 39, ал. 1, т. 5 и ал. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ)
във връзка с чл. 2, т. 1 и чл. 9, ал. 1, т. 10 и ал. 5 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за
лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ).
Със Заповед № З-Е-50 от 08.04.2016 г. на председателя на Комисията е сформирана
работна група със задача да проучи обстоятелствата в заявлението и приложенията към
него за установяване на основателността на искането.
Резултатите от извършения анализ на заявлението и приложенията към него са
отразени в доклад с вх. № Е-Дк-116 от 26.04.2016 г., който е приет от КЕВР с решение по
Протокол № 89 от 27.04.2016 г., т. 7. В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от
ЗЕ, на 11.05.2016 г. е проведено открито заседание, на което e присъствал представител на
заявителя. Същият не е направил възражения по фактите, обстоятелствата и изводите,
отразени в приетия доклад.
След проучване на обстоятелствата по образуваната преписка, Комисията приема
за установено следното:
Видно от представеното удостоверение за актуално състояние с изх. №
20160318090806 от 18.03.2016 г. на Агенцията по вписванията, правно-организационната
форма на „ВиБиДжи Енерджи“ ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, с
ЕИК 202858327, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, ул. „Ангел Кънчев“
№ 25, партер.
„ВиБиДжи Енерджи“ ЕООД има следния предмет на дейност:
Събиране, включително разделно, съхраняване, транспортиране и третиране на
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битови, строителни, производствени и опасни отпадъци; предоставяне на съдове за
събиране на отпадъци; почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и
другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване; зимно
снегопочистване, почистване от отпадъци на общинските пътища, както и други дейности,
незабранени от законодателството на Република България.
Дружеството се управлява и представлява от управителя Росица Михайлова
Велкова.
Размерът на капитала на дружеството е 3 000 (три хиляди) лева. Едноличен
собственик на капитала е Росица Михайлова Велкова.
От посочените по-горе данни се установи, че „ВиБиДжи Енерджи“ ЕООД отговаря
на условията на чл. 40, ал. 1 от ЗЕ и чл. 10, ал. 1, предл. първо от НЛДЕ, тъй като е лице,
регистрирано по Търговския закон.
Видно от приложеното към заявлението удостоверение за регистрация от
31.03.2016 г., издадено от Национална агенция за приходите, считано от 27.10.2014 г.
дружеството е регистрирано по ЗДДС лице с идентификационен № по ДДС: BG
202858327.
От представените на основание чл. 11, ал. 2, т. 2, буква „а“ и „б“ от НЛДЕ
декларации от управителя на дружеството се установява, че същият не е лишен от правото
да упражнява търговска дейност и не е осъждан с влязла в сила присъда за престъпление
против собствеността или против стопанството.
Представени са и декларации от заявителя по чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „в“, б. „г“ и б. „д“
от НЛДЕ, с които се установява, че дружеството не е в производство по несъстоятелност,
не е обявено в несъстоятелност, не е в ликвидация, не му е отнемана лицензия за същата
дейност, за която кандидатства, както и не е подавало заявление за издаване на лицензия
за търговия с електрическа енергия и съответно няма издаден отказ.
Предвид изложените по-горе факти и направен анализ се стига до извода, че
издаването на исканата в заявлението лицензия няма да е в противоречие с разпоредбите
на чл. 40, ал. 4, т. 1, 2 и 3 от ЗЕ.
Вещни права.
Изискванията на чл. 40, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗЕ за наличие на вещни права на
заявителя върху енергийния обект, както и доказателства, че същият отговаря на
нормативните изисквания за безопасна експлоатация и за опазване на околната среда, са
неприложими в настоящата хипотеза, тъй като при осъществяването на дейността
„търговия с електрическа енергия“ и „координатор на стандартна балансираща група“
липсва енергиен обект.
Срокът на лицензията, за който кандидатства заявителят, е 10 (десет) години.
Посоченият срок е обоснован с мотива, че същият представлява реалистичен времеви
диапазон за постигането на заложените в представения бизнес план цели, както и за
успешното развитие на един устойчив бизнес.
С оглед изложеното се налага изводът, че искането на „ВиБиДжи Енерджи“ ЕООД
да бъде издадена лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, съдържаща
права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“, е допустимо.
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“.
Лицензионната дейност ще се осъществява от офис на дружеството, намиращ се в
гр. София п.к. 1000, бул. „Патриарх Евтимий“ № 49, ет. 6, нает с договор за наем.
Заявителят декларира, че офисът е оборудван с необходимите за нормалната работа на
екипа материални ресурси и е представило като доказателство писмо за взаимно
разбирателство с „Фипра България“ ООД от 05.04.2016 г. за ползването на офис
помещение.
Дружеството декларира, че разполага със следните информационни, технически и
софтуерни продукти за осъществяване на дейността:
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 1 брой настолен компютър iMac с операционна система OS X EI Capitan и
инсталирана антивирусна програма Avira Antivirus;
 2 броя преносими компютри Lenovo Thinkpad T550 с инсталирана
операционна система Windows 8.1 Pro и инсталирана програма Kaspersky
Anti-Virus;
 1 брой скенер/копи/принтер HP Laser Jet Pro 200;
 1 брой скенер/копи/принтер HP Laser Jet CM1312nfi;
 Високоскоростен интернет с максимална скорост 60Mbps;
 Безжичен интернет рутер TP-LINK TL-WR940N;
 Две стационарни телефонни линии;
 Регистриран фирмен домейн с адрес “vbenergy.com”, използващ предаващ
сървър за обмен на информация по електронен път;
 Работна станция с инсталирани Microsoft Excel и Microsoft Word for Mac
2016, обновени до най-новата версия 15.20; клиент за електронна поща
Apple Mail обновен до най-новата версия 9.2; браузър Safari обновен до найновата версия 9.03.
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 електроенергийния системен
оператор (ЕСО ЕАД).
С писмо с изх. № ЦУ-ПМО-2090 от 08.04.2016 г. ЕСО ЕАД декларира, че
„ВиБиДжи Енерджи“ 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.
От изложените данни и доказателства се установи, че „ВиБиДжи Енерджи“ ЕООД
отговаря на изискванията за наличие на техническа и материална осигуреност за
сключване на сделки с електрическа енергия в съответствие с чл. 11, ал. 6, т. 2 от НЛДЕ.
Относно наличието на човешки ресурси и опит за осъществяване на дейността
„търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на
стандартна балансираща група“.
Предоставени са данни за управленската и организационна структура на „ВиБиДжи
Енерджи“ ЕООД. Дружеството е разделило дейността си в два отдела – търговски и
технически.
Дейността в търговския отдел ще е съсредоточена основно върху осъществяване на
конкретни търговски операции, както и свързана с намиране на клиенти на вътрешния
пазар и търговски операции по балансиране. Служителите в отдела ще извършват
преговори и подготовка на договори с клиенти, консултиране на клиенти относно
техническите характеристики, количеството, цената на търгуваната електрическа енергия
и др. Заетите в отдела ще извършват фактуриране, разплащания, изготвяне на сетълмент и
помощни документи за счетоводно отчитане на сделките.
Служителите в техническия отдел ще приемат и оформят заявките, подадени от
клиентите на дружеството, ще събират всички данни за заявките и продажбите и ще водят
архив; ще подготвят техническо участие в търгове за закупуване на електроенергия; ще
администрират софтуерното приложение за графици и мониторинг на товарите. Отделът
ще отговаря за диспечирането на пазара „ден напред“, ще изготвя справки за клиентите,
анализ на данните и др.; ще въвежда данни в информационната система, ще извършва
справки и анализи на база данни.
„ВиБиДжи Енерджи“ ЕООД е приложило копия от дипломи за завършено
образование и автобиография на управителя на дружеството, който е с богат мениджърски
опит в областта на бизнес развитието. Управителят ще определя стратегията за развитие,
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финансовата, търговската и политиката по човешки ресурси и ще контролира цялостната
дейност на дружеството; ще отговаря за разпределението на задачите на отделните
служители, съобразно техните длъжности и компетенции; ще обсъжда и парафира
подготвяните от служителите анализи, експертизи, договори и други документи, свързани
с дейността на дружеството.
Дружеството уверява, че след получаване на лицензията за търговия с електрическа
енергия ще сключи договори за абонаментно обслужване за дейностите по счетоводно,
правно и информационно обслужване със специализирани фирми, както и че ще бъдат
назначени специалисти в търговския и техническия отдел. В зависимост от
интензивността на работата и броя на обслужваните клиенти през следващите години,
дружеството смята да назначи допълнителен персонал.
Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството
доказателства се установи, че „ВиБиДжи Енерджи“ ЕООД отговаря на изискванията на
чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЕ във връзка с чл. 11, ал. 2, т. 8 и т. 9 и ал. 6, т. 3 от НЛДЕ за наличие
на човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на дейността „търговия
с електрическа енергия“, включваща права и задължения на „координатор на стандартна
балансираща група“.
Относно наличието на финансови възможности на заявителя за извършване на
лицензионната дейност, 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).
„ВиБиДжи Енерджи“ ЕООД е представило бизнес план за управление и развитие на
дейността „търговия с електрическа енергия“, с прогнозни счетоводни баланси и
прогнозни отчети за приходите и разходите за периода на бизнес плана, съгласно
изискванията по чл. 13 от НЛДЕ.
Дружеството прогнозира количествата електрическа енергия за покупко-продажба,
на база проучване и оценка на групите потребители, да се увеличават от 15 GWh през 2016
г. до 148 GWh през 2020 г.
Прогнозните цени, по които дружеството ще купува и продава електрическа енергия
през периода на бизнес плана, както и очакваните количества за излишък и недостиг, са
посочени в следващата таблица:
Показател
Мярка
Средна
лева/
покупна цена
MWh
Средна
лева/
продажна
MWh
цена

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

72

75

80

82

85

77

80

86

88

92

Количество
търгувана ел.
енергия

MWh

15 000

32 000

58 000

123 800

147 950

Ръст спрямо
предходната
година

%

0

113

81

113

20

Посочените цени и количества са получени на база прогнозната продажна цена на
групите потребители и търговците.
Сравнителна таблица на прогнозните приходи и разходи за периода 2016 г. – 2020 г.
е представена по-долу.
Показатели в хил. лева

2016 г.

2017 г.

Прогноза
2018 г.

2019 г.

2020 г.
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Приходи
Разходи
В т.ч. за покупка на
електроенергия
Счетоводна печалба

1 155
1 150

2 560
2 514

4 988
4 806

10 894
10 449

13 611
12 922

1 080

2 400

4 640

10 152

12 576

183,3

472,75

586,5

729,2

902,7

Финансов резултат
КА/КП

165
0,69

425,5
1,58

527,8
1,3

656,3
1,42

812,5
1,17

„ВиБиДжи Енерджи“ ЕООД предвижда увеличаване на приходите и разходите на
дружеството вследствие на увеличените търгувани количества. В същото време
дружеството не предвижда придобиване на дълготрайни активи, като краткосрочните
задължения ще нарастват за разглеждания период, вследствие на търговските и други
задължения.
В представения SWOT анализ дружеството обективно е посочило своите силни и
слаби страни, възможностите за развитие и вероятните заплахи за дейността си.
В съответствие с изискванията на чл. 19, ал. 2 от Правилата, дружеството е
представило банково удостоверение с изх. № 145 от 05.04.2016 г., от „Общинска Банка“
АД, в уверение на това, че „ВиБиДжи Енерджи“ ЕООД е клиент на същата банка и има
открита сметка, наличността по която към 07.04.2016 г. е 152 310,19 лв. Размерът на
наличната сума надхвърля минимално изискуемия размер на обезпечението съгласно 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 на 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,
„ВиБиДжи Енерджи“ ЕООД ще притежава финансови възможности за извършване на
дейността „търговия с електрическа енергия“, включваща права и задължения на
„координатор на стандартна балансираща група“.
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“. Правилата уреждат реда и сроковете за получаване, разглеждане,
проверка и отговор на подадените жалби, сигнали и предложения, формата на данните за
потреблението и процедурата, по която доставчиците и потребителите на енергийни
услуги получават достъп до тях, и са в съответствие с изискванията на чл. 38в, ал. 2 от ЗЕ.
Договор за участие в стандартна балансираща група
На основание чл. 12, ал. 1 от НЛДЕ и чл. 19, ал. 1 и ал. 2 във връзка с чл. 11, т. 9 от
ПТЕЕ „ВиБиДжи Енерджи“ ЕООД е представило проект на „Договор за участие в
стандартна балансираща група“ и „Общи принципи за разпределение на общия небаланс
между отделните участници в балансиращата група“. След преглед на представения
проект на договор се установи, че същият има съдържание, съответстващо на
изискванията на чл. 12, ал. 2 от НЛДЕ. Проектът на договор урежда и принципите 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.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси относно проекта на
решение.
Предвид гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 39, ал. 1, т.
5 и ал. 5 от ЗЕ и чл. 13, ал. 4 от НЛДЕ,
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КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
1. Издава на „ВиБиДжи Енерджи“ ЕООД, с ЕИК 202858327, със седалище и адрес
на управление: гр. София 1000, ул. „Ангел Кънчев“ № 25, партер, лицензия № Л-469-15 от
17.05.2016 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени
права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“, за срок от 10
(десет) години, приложение и неразделна част от това решение;
2. Одобрява на „ВиБиДжи Енерджи“ ЕООД бизнес план за периода 2016 г. – 2020
г., приложение към това решение и приложение към лицензията по т. 1.;
3. Одобрява на „ВиБиДжи Енерджи“ ЕООД правила за работа с потребители на
енергийни услуги, приложение към това решение и приложение към лицензията по т. 1.
В заседанието по точка първа участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров,
Георги Златев, Димитър Кочков.
Решението е взето със седем гласа „за”, от които три гласа (Александър Йорданов,
Владко Владимиров, Георги Златев) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.
По т.2. Комисията, след като разгледа заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-11 от 21.03.2016
г. на „ЕНЕРГОИНВЕСТМЪНТ“ АД за изменение и допълнение на лицензия № Л330-15 от 21.06.2010 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“, с
включване на права и задължения на „координатор на стандартна балансираща
група“, установи следното:
Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за
енергийно и водно регулиране заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-11 от 21.03.2016 г. на
„ЕНЕРГОИНВЕСТМЪНТ“ АД за изменение и допълнение на лицензия № Л-330-15 от
21.06.2010 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включване на
права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“, на основание чл.
51, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 61, ал. 2, т. 2 от Наредба № 3 от
21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ).
Със Заповед № З-Е-43 от 25.03.2016 г. на председателя на Комисията е сформирана
работна група със задача да проучи обстоятелствата в заявлението и приложенията към
него за установяване на основателността на искането.
Резултатите от извършения анализ на заявлението и приложенията към него са
отразени в доклад с вх. № Е-Дк-115 от 26.04.2016 г., който е приет от КЕВР с решение по
Протокол № 89 от 27.04.2016 г., т. 8. В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от
ЗЕ, на 11.05.2016 г. е проведено открито заседание, на което e присъствал представител на
заявителя. Същият не е направил възражения по фактите, обстоятелствата и изводите,
отразени в приетия доклад.
След проучване на обстоятелствата по образуваната преписка, Комисията приема
за установено следното:
Видно от представеното удостоверение за актуално състояние с изх. №
20160314162418 от 14.03.2016 г. на Агенцията по вписванията и от извършената справка
на интернет страницата на Търговския регистър, правно-организационната форма на
„ЕНЕРГОИНВЕСТМЪНТ“ АД e акционерно дружество с едностепенна система на
управление, с ЕИК 200929754, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, ул.
„Алабин“ № 48.
Дружеството се управлява от съвет на директорите с членове: Цветанка Стойнова
Златева, Христо Стоянов Александров и Илиян Славов Колев. Представител на
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дружеството е Христо Стоянов Александров.
„ЕНЕРГОИНВЕСТМЪНТ“ АД има следния предмет на дейност:
Проучване, разработване, инвестиции и внедряване на енергийни проекти,
строителство на сгради и съоръжения, както и всички други дейности, незабранени от
закона.
Капиталът на дружеството е в размер на 50 000 (петдесет хиляди) лева и е
разпределен в 500 броя обикновени поименни акции, всяка с номинална стойност 100
лева.
Видно от представеното удостоверение за регистрация от 11.12.2009 г., издадено от
Национална агенция за приходите, считано от 11.12.2009 г. „ЕНЕРГОИНВЕСТМЪНТ“ АД
е регистрирано по ЗДДС лице с идентификационен № по ДДС BG200929754.
От представените на основание чл. 11, ал. 2, т. 2, буква „а“ и буква „б“ от НЛДЕ
декларации от членовете на съвета на директорите се установява, че същите не са
лишавани от правото да упражняват търговска дейност и не са осъждани с влязла в сила
присъда за престъпление против собствеността или против стопанството.
Представени са декларации от заявителя по чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „в“ и б. „г“ от
НЛДЕ, с които се установява, че дружеството не е обявено в несъстоятелност, не е в
производство за обявяване в несъстоятелност, не е в ликвидация и не му е отнемана
лицензия за търговия с електрическа енергия.
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“ предполага качество 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 ѝ не може да бъде по - дълъг
от срока по лицензията за „търговия с електрическа енергия“.
С оглед изложеното се налага изводът, че искането на „ЕНЕРГОИНВЕСТМЪНТ“
АД да бъде допълнена лицензия № Л-330-15 от 21.06.2010 г., издадена за дейността
„търговия с електрическа енергия“, с включване на права и задължения на „координатор
на стандартна балансираща група“, е допустимо.
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“.
Лицензионната дейност се осъществява от офис на дружеството, находящ се в гр.
София 1756, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, Мецанин, ет. 2, офис
121. Заявителят декларира, че офисът е оборудван с необходимите за нормалната работа
на екипа материални ресурси и е представило като доказателство договор за наем,
сключен със „Софарма имоти“ АДСИЦ от 10.01.2014 г.
Дружеството декларира, че разполага със следните информационни, технически и
софтуерни продукти за осъществяване на дейността:
 2 броя компютри ASUS X54HR-SX196D/15/I3-2350M с инсталиран
WINDOWS7 PRO 64-BIT;
 Компютърна конфигурация i5 + софтуер Windows 7 Premium 64Bit;
 Компютърна конфигурация i3 + софтуер Windows 7 Premium 64Bit;
 Компютър HP E9Y44EA 450 I7-4702MQ 15.6 8GB + софтуер Windows7 Pro
64Bit;
 Преносим компютър HP ENVY 15-K103 K6Y12EA NOTEBOOK;
 Преносим компютър LENOVO IDEAPAD Z70-80 80FG006DBM;
 Лиценз за офис пакет OFFICE HOME AND BUSINESS 2013 ENG T5D-01.
„ЕНЕРГОИНВЕСТМЪНТ“ АД е приложило фактури за закупуването на
изброените технически и софтуерни продукти, както и договори за предоставяне на
мобилни услуги.
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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 електроенергийния системен
оператор (ЕСО ЕАД).
С писмо с изх. № ЦУ-ПМО-1821 от 22.03.2016 г. ЕСО ЕАД декларира, че
„ЕНЕРГОИНВЕСТМЪНТ“ АД е изпълнило изискванията за комуникационно и
компютърно оборудване за електронен обмен на данни. Декларираните от дружеството
технически средства (информационна мрежа, програмно осигуряване и комуникационна
инфраструктура), необходими за сключване на сделки с електрическа енергия по свободно
договорени цени (съгласно чл. 100, ал. 1 от ЗЕ), отговарят на условията, определени в
ПТЕЕ.
От гореизложените данни и представените доказателства се установи, че
„ЕНЕРГОИНВЕСТМЪНТ“ АД отговаря на изискванията за наличие на техническа и
материална осигуреност за сключване на сделки с електрическа енергия в съответствие с
чл. 11, ал. 6, т. 2 от НЛДЕ.
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“.
Предоставени са данни за управленската и организационна структура на
„ЕНЕРГОИНВЕСТМЪНТ“ АД. Орган на управлението е тричленен съвет на директорите,
като членовете му са по професия юрист, икономист и електроинженер, който изпълнява и
длъжността изпълнителен директор, с шестгодишен стаж в управлението на лицензирания
търговец на електрическа енергия „ЕНЕРГОИНВЕСТМЪНТ“ АД. Дружеството е
разделило дейността си в два отдела – търговски и финансов:
 Търговският отдел се състои от шест служителя, от които един с шестгодишен
стаж в компанията, един с петгодишен стаж, трима с двегодишен стаж и един с
едногодишен стаж. Ролята на отдела е да подпомага методически клиентите на
дружеството, да изготвя графици към клиенти и доставчици, анализ на
графиците с оглед постигане на по-голяма прецизност при определяне на
необходимото количество енергия във всеки момент; осъществява всички
действия по технологията за информационен обмен, предвидени в ПТЕЕ.
 Финансовият отдел осъществява анализа на финансовата част от дейността в
реално време и подпомага с това изпълнителния директор при вземане на
оперативни решения. Съвременните технологии на банкиране дават възможност
за следене на паричните потоци в реално време и безпроблемно изпълнение на
задълженията на дружеството от един специалист икономист.
„ЕНЕРГОИНВЕСТМЪНТ“ АД е приложило копия от дипломи за завършено висше
образование и автобиографии на членовете на съвета на директорите, изпълнителния
директор и служителите в дружеството, както и копия от трудовите им договори и справка
от НАП за назначения персонал.
От получаването на лицензията за дейността „търговия с електрическа енергия“ до
края на 2014 г. дружеството постепенно развива дейността си и увеличава броя на своите
клиенти, които наброяват повече от 100 (сто) български компании.
Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството
доказателства се установи, че „ЕНЕРГОИНВЕСТМЪНТ“ АД отговаря на изискванията по
чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЕ, във връзка с чл. 11, ал. 2, т. 8 и т. 9 и ал. 6, т. 3 от НЛДЕ относно
наличие на човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на дейността
„търговия с електрическа енергия“, допълнена с права и задължения на „координатор на
стандартна балансираща група“.
Относно наличието на финансови възможности на заявителя за осъществяване на
дейността „търговия с електрическа енергия“ с права и задължения на „координатор на
стандартна балансираща група“, както и наличието на финансови гаранции и обезпечения
за сключване на сделки за търговия с електрическа енергия съгласно Правилата за
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условията и реда за предоставяне на достъп до електропреносната и
електроразпределителните мрежи (Правилата).
Във връзка с подаденото заявление с вх. № E-ЗЛР-И-11 от 21.03.2016 г. за
изменение и допълнение на издадената лицензия за дейността „търговия с електрическа
енергия“ с права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ са
анализирани представените за периода 2012 г. - 2014 г. годишни финансови отчети. От тях
е видно, че дружеството отчита печалба за периода, съответно за 2012 г. в размер на 280
хил. лв., 662 хил.лв. за 2013 г. и 575 хил. лв. за 2014 г., като след извършения анализ на
финансовото състояние на база обща балансова структура, общото финансово състояние
на дружеството за периода 2012 г. - 2014 г. се определя като добро. Дружеството
разполага със свободен оборотен капитал за обслужване на краткосрочните си задължения
и има свободен собствен капитал за инвестиране в нови дълготрайни активи.
В изпълнение на изискванията на чл. 13, ал. 1 от НЛДЕ, „ЕНЕРГОИНВЕСТМЪНТ“
АД е представило прогнозен бизнес план за периода 2015 г. – 2019 г.
Прогнозни цени и количества, по които дружеството ще търгува електрическа
енергия, са показани в следната таблица:
Показател
Мярка 2015 г.
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
Средна продажна цена лв./MWh

88,00

88,00

90,00

92,00

92,00

Средна покупна цена

лв./MWh

75,00

78,00

82,00

85,00

85,00

Количества търгувана
електроенергия

MWh

96 000

144 000

174 000

216 000

234 000

Дружеството е представило прогнозен финансов отчет за периода 2015 г. – 2019 г.,
като прогнозните приходи, разходи и показатели са представени в таблицата по-долу:
Показатели в хил. лева
Приходи
Разходи за управление
Разходи за маркетинг
Счетоводна печалба
Финансов резултат
ДА
КА/КП

2015
8 448
467
12
770
693
538
0,97

2016
12 672
543
12
862
775
575
1,25

Прогноза
2017
15 660
626
12
712
641
577
1,44

2018
19 872
733
12
699
629
605
1,57

2019
21 528
805
12
745
670
599
1,74

Съгласно представения прогнозен отчет за приходите и разходите дружеството
предвижда общите приходи да нарастват всяка година от бизнес плана и от 8 448 хил. лева
за 2015 г. да достигнат до 21 528 хил. лева през 2019 г.
Краткосрочните задължения се увеличават, като за 2015 г. те са били в размер на 2
157 хил. лв., а в края на периода през 2020 г. ще достигнат до 3 503 хил. лв., основно в
резултат на увеличените търговски задължения.
Размерът на краткотрайните активи и краткосрочните пасиви определя добри
стойности на коефициента на обща ликвидност и възможността на дружеството да
покрива краткосрочните си задължения с наличните краткотрайни активи.
В маркетинговия анализ на „ЕНЕРГОИНВЕСТМЪНТ“ АД, под формата на SWOT
анализ са посочени както вътрешни и външни силни страни на дружеството, така и
обективно са посочени слабите страни и възможните заплахи пред дружеството.
В съответствие с изискванията на чл. 19, ал. 2 от Правилата, дружеството е
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представило писмено потвърждение от „Юробанк България“ АД с изходящ № 616 от
30.03.2016 г. в уверение на това, че „ЕНЕРГОИНВЕСТМЪНТ“ АД е клиент на същата
банка и има открита сметка, средствата по която са предназначени единствено за
изпълнение на задълженията на дружеството при осъществяване на лицензионна дейност
„търговия с електрическа енергия“, с наличност към 30.03.2016 г. в размер на 293 642 лв.
Размерът на наличната сума надхвърля минимално изискуемия размер на обезпечението
съгласно чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от Правилата, видно от представените данни за приходите на
дружеството от лицензионна дейност за 2014 г.
Въз основа на всичко гореизложено може да се направи извод, че в случай, че
спази заложените в бизнес плана параметри, „ЕНЕРГОИНВЕСТМЪНТ“ АД ще притежава
финансови възможности за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“,
включваща права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“.
Правила за работа с потребители на енергийни услуги
На основание чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ дружеството е представило актуализирани
„Правила за работа с клиенти“. Правилата уреждат реда и сроковете за получаване,
разглеждане, проверка и отговор на подадените жалби, сигнали и предложения, формата
на данните за потреблението и процедурата, по която доставчиците и потребителите на
енергийни услуги получават достъп до тях, и са в съответствие с изискванията на чл. 38в,
ал. 2 от ЗЕ.
Договор за участие в стандартна балансираща група
На основание чл. 12, ал. 1 от НЛДЕ и чл. 19, ал. 1 и ал. 2 във връзка с чл. 11, т. 9 от
ПТЕЕ „ЕНЕРГОИНВЕСТМЪНТ“ АД е представило проект на „Договор за участие в
стандартна балансираща група“. След преглед на представения проект на договор се
установи, че същият има съдържание, съответстващо на изискванията на чл. 12, ал. 2 от
НЛДЕ. Проектът на договор урежда и принципите 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.
Предвид гореизложеното, Комисията счита искането на „ЕНЕРГОИНВЕСТМЪНТ“
АД за изменение/допълнение на лицензия № Л-330-15 от 21.06.2010 г., издадена за
дейността „търговия с електрическа енергия“, с включване на права и задължения на
„координатор на стандартна балансираща група“ за основателно и е необходимо
лицензията да бъде изменена, както следва:
I. В т. 1 „Определения и приложения“ се правят следните изменения и допълнения:
1. Т. 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. Т. 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.), заедно с техните 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.), заедно с техните 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.), заедно с техните 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;“
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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 член на стандартна 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 понататък „комисията“, разрешава на лицензианта да извършва дейността „търговия с
електрическа енергия“ („лицензионната дейност“), включително дейността „координатор
на стандартна 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. Съществуващата т. 2.2.3. става т. 2.2.1. и се изменя по следния начин:
„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;“
3. Съществуващата т. 2.2.4. става т. 2.2.2. и се изменя по следния начин:
„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. Създава се нова т. 2.2.3. със следното съдържание:
„2.2.3. Да осъществява дейността „координатор на стандартна 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, и система за възстановяване на суми и/или
компенсиране на същите;
- да изготвя „Методика за разпределение на общия небаланс между отделните
членове на балансиращата група“.“
5. В т. 2.3. се заличава думата „трансгранична“.
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“
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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 пократък от 5 (пет) години“ се заменя с израза „до 5 (пет) години“.
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 „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 дейността „координатор на стандартна 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 по следния начин:
„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 дейността „координатор на стандартна балансираща група“;
д) работа с участниците в „стандартната балансираща 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.“
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 потребителите - Приложение
№ 3 и договор за участие в стандартна балансираща група съгласно Правилата за
търговия, включващ процедури за работа на координатора с участниците, реда и
сроковете за получаване, разглеждане, проверка и отговор на подадени от участниците
жалби - Приложение № 4.“
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
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него и останалите участници.“
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. В т. 3.6.1. думата „потребителите“ се заменя с думата „клиентите“, думата
„електроснабдяването“ се заменя с думата „обслужването“, а „Приложение № 4“ се
заменя с „Приложение № 5“.
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“ и
„координатор на стандартна 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 Министерския
съвет“ се заменя с „Тарифата“.
29. В т. 3.11.1., съществуващата точка 4 става точка 5, като „Приложение № 4“ се
заменя с „Приложение № 5“, а думата „ДКЕВР“ се заменя с „КЕВР“.
30. В т. 3.11.1. се създава нова точка 4 със следното съдържание:
„4. Приложение № 4 - Договор за участие в стандартна балансираща група;“
Изказвания по т.2:
Е. Харитонова влезе в зала 4.
Докладва П. Младеновски.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси относно проекта на
решение.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 1, чл. 51, ал. 1, т. 1, чл. 39,
ал. 5 и чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ във връзка с чл. 9, ал. 5, чл. 13, ал. 5 и чл. 66, т. 1 от НЛДЕ,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
Р Е Ш И:
1. Изменя лицензия № Л-330-15 от 21.06.2010 г. за дейността „търговия с
електрическа енергия“, издадена на „ЕНЕРГОИНВЕСТМЪНТ“ АД, с ЕИК 200929754, със
седалище и адрес на управление: гр. София 1000, ул. „Алабин“ № 48, като допълва същата
с права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“, както следва:
I. В т. 1 „Определения и приложения“ се правят следните изменения и допълнения:
1. Т. 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;“
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2. Т. 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.), заедно с техните 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.), заедно с техните 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.), заедно с техните 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 член на стандартна 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 понататък „комисията“, разрешава на лицензианта да извършва дейността „търговия с
електрическа енергия“ („лицензионната дейност“), включително дейността „координатор
на стандартна 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. Съществуващата т. 2.2.3. става т. 2.2.1. и се изменя по следния начин:
„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;“
3. Съществуващата т. 2.2.4. става т. 2.2.2. и се изменя по следния начин:
„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. Създава се нова т. 2.2.3. със следното съдържание:
„2.2.3. Да осъществява дейността „координатор на стандартна 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
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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, и система за възстановяване на суми и/или
компенсиране на същите;
- да изготвя „Методика за разпределение на общия небаланс между отделните
членове на балансиращата група“.“
5. В т. 2.3. се заличава думата „трансгранична“.
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 пократък от 5 (пет) години“ се заменя с израза „до 5 (пет) години“.
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 „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 дейността „координатор на стандартна 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 по следния начин:
„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 дейността „координатор на стандартна балансираща група“;
д) работа с участниците в „стандартната балансираща 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
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клиентите и участниците.“
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 потребителите - Приложение
№ 3 и договор за участие в стандартна балансираща група съгласно Правилата за
търговия, включващ процедури за работа на координатора с участниците, реда и
сроковете за получаване, разглеждане, проверка и отговор на подадени от участниците
жалби - Приложение № 4.“
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.“
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. В т. 3.6.1. думата „потребителите“ се заменя с думата „клиентите“, думата
„електроснабдяването“ се заменя с думата „обслужването“, а „Приложение № 4“ се
заменя с „Приложение № 5“.
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“ и
„координатор на стандартна 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 Министерския
съвет“ се заменя с „Тарифата“.
29. В т. 3.11.1., съществуващата точка 4 става точка 5, като „Приложение № 4“ се
заменя с „Приложение № 5“, а думата „ДКЕВР“ се заменя с „КЕВР“.
30. В т. 3.11.1. се създава нова точка 4 със следното съдържание:
„4. Приложение № 4 - Договор за участие в стандартна балансираща група;“
2. Одобрява на „ЕНЕРГОИНВЕСТМЪНТ“ АД бизнес план за периода 2015 г. –
2019 г., приложение към това решение и приложение към издадената лицензия;
3. Одобрява на „ЕНЕРГОИНВЕСТМЪНТ“ АД Правила за работа с потребители,
приложение към това решение и приложение към издадената лицензия.
В заседанието по точка втора участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров,
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Георги Златев, Евгения Харитонова, Димитър Кочков.
Решението е взето с осем гласа „за”, от които четири гласа (Александър Йорданов,
Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със
стаж в енергетиката.
По т.3. Комисията, след като разгледа заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-12 от 30.03.2016
г. на „Ин Аут Енерджи“ ООД 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“, установи следното:
Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за
енергийно и водно регулиране заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-12 от 30.03.2016 г. на „Ин Аут
Енерджи“ ООД 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. 39, ал. 1, т. 5 и ал. 5
от Закона за енергетиката (ЗЕ) във връзка с чл. 2, т. 1 и чл. 9, ал. 1, т. 10 и ал. 5 от Наредба
№ 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ).
Със Заповед № З-Е-46 от 01.04.2016 г. на председателя на Комисията е сформирана
работна група със задача да проучи обстоятелствата в заявлението и приложенията към
него за установяване на основателността на искането.
Резултатите от извършения анализ на заявлението и приложенията към него са
отразени в доклад с вх. № Е-Дк-117 от 26.04.2016 г., който е приет от КЕВР с решение по
Протокол № 89 от 27.04.2016 г., т. 9. В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от
ЗЕ, на 11.05.2016 г. е проведено открито заседание, на което e присъствал представител на
заявителя. Същият не е направил възражения по фактите, обстоятелствата и изводите,
отразени в приетия доклад.
След проучване на обстоятелствата по образуваната преписка, Комисията приема
за установено следното:
Видно от представеното удостоверение за актуално състояние с изх. №
20160302162025 от 02.03.2016 г., издадено от Агенцията по вписванията, правноорганизационната форма на „Ин Аут Енерджи“ ООД е дружество с ограничена
отговорност, с ЕИК 203890655, със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, бул.
„Цариградско шосе“, 7-ми км, сграда на ЗИТ, ІІ корпус, ет. 3.
„Ин Аут Енерджи“ ООД има следния предмет на дейност:
Търговия с електрическа енергия в страната и чужбина, след предоставяне на
лиценз от Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/, производство на
електроенергия и снабдяване с електроенергия, изкупуване на електроенергия от местни и
чуждестранни производители и източници, продажба на електроенергия на местни и
чуждестранни потребители, производство и търговия с енергийни продукти в страната и
чужбина, съхранение на енергийни продукти, посредничество в областта на търговията с
енергийни продукти и електрическа енергия, разработване и изпълнение на проекти в
областта на енергетиката, предоставяне на технически и бизнес консултации, енергиен
одит, обработка на данни, строителна и ремонтна дейност в областта на производството на
електроенергия и снабдяването с електроенергия, комисионна, спедиционна и
транспортна дейност, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.
Дружеството се управлява и представлява от управителя Йонко Маринов Радков.
Размерът на капитала на дружеството е 200 000 (двеста хиляди) лева. Съдружници
в „Ин Аут Енерджи“ ООД са „Калиман Инвест“ ЕООД, ЕИК/ПИК 203633073, с дял от
капитала в размер на 100 000 лв. и „Делта Фуд“ ООД, ЕИК/ПИК 130874145, с дял от
капитала в размер на 100 000 лв.
От посочените по-горе данни се установи, че „Ин Аут Енерджи“ ООД отговаря на
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условията на чл. 40, ал. 1 от ЗЕ и чл. 10, ал. 1, предл. 1 от НЛДЕ, тъй като е лице,
регистрирано по Търговския закон.
Видно от представените акт за регистрация по ЗДДС № 220421600004788 от
09.03.2016 г. и удостоверение за регистрация от 09.03.2016 г., издадени от Национална
агенция за приходите, ТД София, „Ин Аут Енерджи“ ООД е регистрирано по ЗДДС лице с
идентификационен номер по ДДС № BG203890655.
От представените декларации съгласно 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 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.
Предвид гореизложеното следва, че издаването на лицензия за дейността „търговия
с електрическа енергия“ на „Ин Аут Енерджи“ ООД няма да е в противоречие с чл. 40, ал.
4, т. 1, 2 и 3 от ЗЕ.
Вещни права
Изискванията на чл. 40, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗЕ за наличие на вещни права на
заявителя върху енергийния обект, както и доказателства, че същият отговаря на
нормативните изисквания за безопасна експлоатация и за опазване на околната среда, са
неприложими в настоящата хипотеза, тъй като при осъществяването на дейността
„търговия с електрическа енергия“, „координатор на стандартна балансираща група“ и
„координатор на комбинирана балансираща група“ липсва енергиен обект.
Срокът на лицензията, за който кандидатства заявителят, е 10 (десет) години.
Исканият срок на лицензията е обоснован с оглед целите и плановете на
дружеството, подробно описани в представения в КЕВР бизнес план.
С оглед изложеното се налага изводът, че искането на „Ин Аут Енерджи“ ООД да
бъде издадена лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, съдържаща
права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор
на комбинирана балансираща група“, е допустимо.
Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване на
дейността „търговия с електрическа енергия“, включваща права и задължения на
„координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана
балансираща група“.
За осъществяването на дейността „търговия с електрическа енергия“, включваща
права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор
на комбинирана балансираща група“, „Ин Аут Енерджи“ ООД ще използва офис, находящ
се в гр. София 1784, община Столична, район Младост, бул. „Цариградско шосе“, 7-ми
километър, сградата на ЗИТ, втори корпус, ет. 3. Като доказателство заявителят е
представил договор за наем, сключен със „ЗИТ КАПИТАЛ“ ООД на 01.02.2016 г.
Дружеството декларира, че офисът е оборудван с необходимите за нормалната
работа на екипа материални ресурси. На този етап „Ин Аут Енерджи“ ООД разполага с 2
броя компютри – преносим и стационарен, за които е представило фактури, като след
придобиване на лицензията планира да закупи още:
 4 броя преносими компютри;
 Инсталиране на операционни системи Windows 7 Pro и Windows 10;
 Лиценз за Microsoft Office 2013 и Microsoft Office 2010;
 Лиценз за Windows Server 2008 R2;
 Мултифункционално устройство;
 Сървърни конфигурации с технически параметри: процесор Intel Quad-Core
Xeon L5520, RAM 6 GB, 500GB SAS RAID; HP ML 310 E; SUPERMICRO – Intel
6-Core Xeon E5-2620V2, RAM 128 GB ecc, 1000 GB HDD RAID;
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 Антивирусна защита ESET Endpoint Protection.
За електронен обмен на данни всички работни места в локалната мрежа на „Ин Аут
Енерджи“ ООД ще имат осигурен достъп до интернет, доставен от „ТЕА“ ООД, с което
дружеството има сключен договор за доставка на интернет и хостинг услуги от 29.02.2016
г.
„Ин Аут Енерджи“ ООД е предвидило изнасяне на счетоводно обслужване на
външно дружество. Като доказателство е представило договор от 24.09.2015 г., сключен
със „Счетоводна къща Тина“ ЕООД.
Съгласно чл. 11, ал. 6, т. 2 от НЛДЕ, средствата за обмен на информация за целите
на работа на пазара, осигурявани от търговските участници, се одобряват от
електроенергийния системен оператор (ЕСО ЕАД).
С писмо с изх. № ЦУ-ПМО-1800 от 29.03.2016 г. ЕСО ЕАД декларира, че „Ин Аут
Енерджи“ 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,
отговарят на условията, определени в Правилата за търговия с електрическа енергия
(ПТЕЕ).
От гореизложените данни и представените доказателства се установи, че „Ин Аут
Енерджи“ ООД отговаря на изискванията за наличие на техническа и материална
осигуреност за сключване на сделки с електрическа енергия в съответствие с чл. 11, ал. 6,
т. 2 от НЛДЕ.
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“.
В съответствие с чл. 11, ал. 2, т. 9 от НЛДЕ, „Ин Аут Енерджи“ ООД е представило
данни за управленската и организационната структура на дружеството, както и данни за
персонала, зает в упражняване на дейността, подлежаща на лицензиране. Представени са
копия на дипломи за завършено образование на управителя и назначените лица в
дружеството, както и автобиографии и копия от трудови договори.
От представената организационна структура е видно, че персоналът на
дружеството се състои от управител, директор „Организация и управление на търговска
дейност“ и ръководител „Стратегическо планиране“. Определени са следните отдели със
съответните функции:

Отдел Регионални пазари – следи развитието и анализира регионалните
пазари, осъществява обмен на информация с независимия преносен оператор
съгласно ПТЕЕ и Тръжните правила за разпределяне на междусистемна
преносна способност със съседните страни;

Търговски отдел Вътрешен пазар – осъществява търговската дейност на
дружеството на територията на страната, като осъществява контакти с
клиенти, изготвя графици за крайните клиенти и производителите, подготвя
данни за целите на фактурирането, контролира процеса на обмен на данни с
електроразпределителните дружества и др.;

Отдел Анализи, прогнозиране, планиране и регулация – подпомага отдел
Вътрешен пазар, като изготвя оферти след извършен анализ на консумацията
на клиентите, осигурява необходимото количество електрическа енергия за
нуждите на отдел Регионални пазари и отдел Вътрешен пазар, осъществява
докладване на сделките по REMIT;

Финансово-счетоводен отдел – осъществява счетоводна отчетност на
дружеството;

Административен отдел – грижи се за фирмената документация, следи
нормативните актове и изисквания, организира и участва в работни срещи;

Отдел Техническа поддръжка – осъществява необходимата поддръжка на
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компютърното и комуникационно оборудване на дружеството за
осъществяване на дейността търговия с електрическа енергия;

IT отдел – осъществява необходимата поддръжка за безпроблемна
комуникация с клиенти, производители, оператора на преносната мрежа и
операторите на разпределителните мрежи.
Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството
доказателства се установи, че „Ин Аут Енерджи“ ООД отговаря на изискванията на чл. 40,
ал. 1, т. 1 от ЗЕ, във връзка с чл. 11, ал. 2, т. 8 и т. 9 и ал. 6, т. 3 от НЛДЕ относно наличие
на човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на дейността „търговия
с електрическа енергия“, включваща права и задължения на „координатор на стандартна
балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“.
Относно финансовите възможности на „Ин Аут Енерджи” ООД за осъществяване
на дейността „търговия с електрическа енергия“ с права и задължения на „координатор на
стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“,
както и наличието на финансови гаранции и обезпечения за сключване на сделки за
търговия с електрическа енергия съгласно Правилата за условията и реда за предоставяне
на достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи (Правилата).
В представения бизнес план за периода 2016 г. – 2020 г. дружеството прогнозира
продаденото количество електрическа енергия да се увеличава от 21 600 MWh през 2016 г.
до 176 360 MWh през 2020 г.
Средните прогнозни цени, по които дружеството ще купува и продава електрическа
енергия и количествата на търгувана електроенергия са нагледно показани в следната
таблица:
Показател
Мярка
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
2020 г.
Средна продажна цена лв./MWh

81,21

82,83

84,49

86,18

87,90

Средна покупна цена

лв./MWh

73,21

74,67

76,91

79,22

81,60

Количества търгувана
електроенергия

MWh

21 600

86 400

155 520

167 962

176 360

Дружеството е представило прогнозен финансов отчет за периода 2016 г. - 2020 г.,
като прогнозните приходи, разходи и показатели са представени в таблицата по-долу:
Прогноза
Показатели в хил. лева
2016
2017
2018
2019
2020
1 754
7 157
13 140
14 475
15 503
Приходи
1 606
6 552
12 147
13 512
14 614
Разходи
57
244
596
546
451
Счетоводна печалба
52
220
536
491
406
Финансов резултат
Според представения бизнес план „Ин Аут Енерджи“ ООД предвижда общите
приходи да нарастват през всяка година от бизнес плана и от 1 754 хил. лв. за 2016 г. да
достигнат до 15 503 хил. лв. през 2020 г.
Със същия темп е прогнозирано да нарастват и разходите и от 1 606 хил. лв. за 2016
г. да достигнат 14 614 хил. лв. през 2020 г.
Дружеството прогнозира печалбата да се увеличава и от 52 хил. лв. за 2016 г. да
достигне до 406 хил. лв. през 2020 г.
По отношение на правата и задълженията на дружеството, като координатор на
стандартна и комбинирана балансираща група, „Ин Аут Енерджи“ ООД е направило
прогноза за количествата балансираща енергия за недостиг и излишък за периода 2016 г. 21

2020 г., които са показани в следващата таблица:
2016 г.
Количества
1 080
балансираща
MWh
енергия- излишък
Количества
216
балансираща
MWh
енергия- недостиг

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

4 320

4 666

5 039

5 291

864

1 555

1 680

1 764

В маркетинговия анализ на „Ин Аут Енерджи“ ООД, под формата на SWOT анализ
са посочени както вътрешни и външни силни страни на дружеството, така и обективно са
посочени слабите страни и възможните заплахи пред дружеството.
В съответствие с изискванията на чл. 19, ал. 2 от Правилата, дружеството е
представило банково удостоверение с изх. № 0711-58-017599 от 29.02.2016 г. от
„Уникредит Булбанк“ АД - гр. София, в уверение на това, че „Ин Аут Енерджи“ ООД е
клиент на същата банка и има открита специална сметка, наличността по която към
29.02.2016 г. е 150 000 лв. Размерът на наличната сума е в съответствие с минимално
изискуемия размер на обезпечението съгласно чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от Правилата, видно от
прогнозната стойност на оборота от търговия с електрическа енергия на територията на
Република България за първата година от лицензионната дейност съгласно представения
на 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, „Ин Аут
Енерджи“ ООД ще притежава финансови възможности за извършване на дейността
„търговия с електрическа енергия“ с права и задължения на „координатор на стандартна
балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“.
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“. Правилата уреждат реда и сроковете за получаване, разглеждане,
проверка и отговор на подадените жалби, сигнали и предложения, формата на данните за
потреблението и процедурата, по която доставчиците и потребителите на енергийни
услуги получават достъп до тях, и са в съответствие с изискванията на чл. 38в, ал. 2 от ЗЕ.
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 „Ин Аут Енерджи“ ООД е представило проект на „Договор за участие в
комбинирана балансираща група и поемане на отговорност за балансиране“, както и
проект на „Договор за продажба на електрическа енергия и участие в стандартна
балансираща група“. След преглед на представените проекти на договори се установи, че
същите имат съдържание, съответстващо на изискванията на чл. 12, ал. 2 от НЛДЕ.
Проектите на договори уреждат и принципите за разпределяне на небалансите в рамките
на балансиращите групи, въз основа на които небалансите се разпределят справедливо и
равнопоставено на всеки член от групата в съответствие с ПТЕЕ.
Изказвания по т.3:
Докладва П. Младеновски.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси относно проекта на
решение.
Предвид гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 39, ал. 1, т.
5 и ал. 5 от ЗЕ и чл. 13, ал. 4 от НЛДЕ,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
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РЕШИ:
1. Издава на „Ин Аут Енерджи“ ООД, с ЕИК 203890655, със седалище и адрес на
управление: гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе“, 7-ми км, сграда на ЗИТ, ІІ корпус,
ет. 3, лицензия № Л-470-15 от 17.05.2016 г. за извършване на дейността „търговия с
електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна
балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“, за срок от 10
(десет) години, приложение и неразделна част от това решение;
2. Одобрява на „Ин Аут Енерджи“ ООД бизнес план за периода 2016 г. – 2020 г.,
приложение към това решение и приложение към лицензията по т. 1.;
3. Одобрява на „Ин Аут Енерджи“ ООД правила за работа с потребители на
енергийни услуги, приложение към това решение и приложение към лицензията по т. 1.
В заседанието по точка трета участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров,
Георги Златев, Евгения Харитонова, Димитър Кочков.
Решението е взето с осем гласа „за”, от които четири гласа (Александър Йорданов,
Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със
стаж в енергетиката.
По т.4. Комисията, след като разгледа заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-6 от 22.02.2016 г.
на „САГА КОМОДИТИС“ АД за издаване на лицензия за дейността „търговия с
електрическа енергия“, установи следното:
Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за
енергийно и водно регулиране заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-6 от 22.02.2016 г. на „САГА
КОМОДИТИС“ АД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа
енергия“ на основание чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ) във връзка с чл. 9,
ал. 1, т. 10 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката
(НЛДЕ).
Със Заповед № З-Е-29 от 29.02.2016 г. на председателя на Комисията е сформирана
работна група със задача да проучи обстоятелствата в заявлението и приложенията към
него за установяване на основателността на искането.
Резултатите от извършения анализ на заявлението и приложенията към него са
отразени в доклад с вх. № Е-Дк-118 от 26.04.2016 г., който е приет от КЕВР с решение по
Протокол № 89 от 27.04.2016 г., т. 10. В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от
ЗЕ, на 11.05.2016 г. е проведено открито заседание, на което e присъствал представител на
заявителя. Същият не е направил възражения по фактите, обстоятелствата и изводите,
отразени в приетия доклад.
След проучване на обстоятелствата по образуваната преписка, Комисията приема
за установено следното:
Видно от представеното удостоверение за актуално състояние с изх. №
20160113090756 от 13.01.2016 г. на Агенцията по вписванията и от извършената служебна
справка на интернет страницата на Търговския регистър, правно-организационната форма
на „САГА КОМОДИТИС“ АД е акционерно дружество с едностепенна система на
управление, с ЕИК 201775818, със седалище и адрес на управление: гр. София 1202, ул.
„Георг Вашингтон“ № 41, ет. 5.
„САГА КОМОДИТИС“ АД има следния предмет на дейност:
Търговска и външнотърговска дейност, търговско представителство и
посредничество, покупко-продажба на други стоки и вещи в обработен и/или необработен
вид, пласментно-снабдителска и производствена дейност и услуги, търговия с
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електрическа и/или топлинна енергия, разработване и реализиране на инвестиционни
проекти в страната и чужбина, покупко-продажба на недвижими имоти, както и всяка
друга дейност и услуги, които не са забранени от закона.
Дружеството се управлява от съвет на директорите с членове Невена Антонова
Петрова, Бистра Стилиянова Акова, Стефан Дени Клод Колин и Христо Евгениев Януцев.
Представител на „САГА КОМОДИТИС“ АД е Стефан Дени Клод Колин.
Размерът на капитала на дружеството е 2 000 000 (два милиона) лв. и е разпределен
в 200 000 броя поименни акции, всяка с номинал 10 лв.
От посочените по-горе данни се установи, че „САГА КОМОДИТИС“ АД отговаря
на условията на чл. 40, ал. 1 от ЗЕ и чл. 10, ал. 1, предл. първо от НЛДЕ, тъй като е лице,
регистрирано по Търговския закон.
Видно от представените акт за регистрация по ЗДДС № 220421200000806 от
20.01.2012 г. и удостоверение за регистрация от 21.01.2012 г., издадени от Национална
агенция за приходите, считано от 21.01.2012 г. „САГА КОМОДИТИС“ АД е регистрирано
по ЗДДС лице с идентификационен номер по ДДС № BG201775818.
От представените на основание чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „а“ и б. „б“ от НЛДЕ
декларации от всички членове на съвета на директорите се установява, че същите не са
лишавани от правото да упражняват търговска дейност и не са осъждани с влязла в сила
присъда за престъпление против собствеността или против стопанството.
Представени са и декларации по чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „в“, б. „г“ и б. „д“ от НЛДЕ, с
които се установява, че дружеството не е обявено в несъстоятелност, не е в производство
за обявяване в несъстоятелност, не е в ликвидация, не му е отнемана лицензия за търговия
с електрическа енергия, както и не му е отказвано издаването на лицензия за същата
дейност.
Предвид изложените по-горе факти, издаването на исканата в заявлението лицензия
няма да е в противоречие с разпоредбите на чл. 40, ал. 4, т. 1, 2 и 3 от ЗЕ.
Вещни права
Изискванията на чл. 40, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗЕ за наличие на вещни права на
заявителя върху енергийния обект, както и доказателства, че същият отговаря на
нормативните изисквания за безопасна експлоатация и за опазване на околната среда, са
неприложими в настоящата хипотеза, тъй като при осъществяването на дейността
„търговия с електрическа енергия“ липсва енергиен обект.
Срокът на лицензията, за който кандидатства заявителят, е 5 (пет) години.
Предлаганият срок е обоснован с оглед необходимостта от осъществяване на приложения
петгодишен бизнес план.
С оглед изложеното се налага изводът, че искането на „САГА КОМОДИТИС“ АД
да бъде издадена лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ е допустимо.
Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване на
дейността „търговия с електрическа енергия“.
„САГА КОМОДИТИС“ АД е представило договор за наем с „МАЙКРОМЕТ“
ООД от 20.01.2013 г. за ползване на част от административна сграда – 4ти етаж от сграда,
находяща се в гр. София п.к 1202, ул. „Георг Вашингтон“ № 41, която ще бъде използвана
за офис.
„САГА КОМОДИТИС“ АД декларира, че офисът е оборудван с всички
необходими за дейността ресурси. Във връзка с упражняване на дейността „търговия с
електрическа енергия“ дружеството декларира, че разполага с необходимата компютърна
техника и софтуер, както следва:
 Сървър HP ProLiant DL180 Gen9 / 6x 600GB SAS HDD, Xeon E5 2620 V3
2.40GHz, 32GB RAM /, Операционна система MS Windows Server 2012R2
Файлов сървър, Сървър база данни, MS Exchange 2013, Антивирусна защита
NOD 32;
 5 броя работни станции: – 4 броя настолни компютри Dell Precision T3500,
Xeon 3530 2.8GHz, 4GB RAM, 320GB HDD Операционна система Windows 7
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pro x64, MS Office 2010 (WORD 2010, Excel 2010, MS Outlook 2010),
Антивирусна защита NOD 32; 1 брой настолен компютър Dell Optiplex 780,
4GB RAM, Core 2 Duo E8400 3GHz, Операционна система Windows 7 Pro x64,
Антивирусна защита NOD 32, MS Office 2010 (WORD 2010, Excel 2010, MS
Outlook 2010);
 Принтер Aficio SP C420DN RPCS; Многофункционално устройство Samsung
SCX4623F; скенер, факс, копир.
Сървърите на електронната поща се намират в офис-помещението на „САГА
КОМОДИТИС“ АД и са под негова юрисдикция. Дружеството разполага с уеб базирана
база данни и система за обработка на информацията CRM, за която притежава шест броя
софтуерни лицензи и е представило договор за доставката им.
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 електроенергийния системен
оператор (ЕСО ЕАД).
С писмо с изх. № ЦУ-ПМО-7312 от 23.12.2015 г. ЕСО ЕАД декларира, че „САГА
КОМОДИТИС“ АД е изпълнило изискванията за комуникационно и компютърно
оборудване за електронен обмен на данни. Декларираните от дружеството технически
средства (информационна мрежа, програмно осигуряване и комуникационна
инфраструктура), необходими за сключване на сделки с електрическа енергия по чл. 100,
ал. 1 от ЗЕ, отговарят на условията, определени в ПТЕЕ.
От изложените данни и доказателства се установи, че „САГА КОМОДИТИС“ АД
отговаря на изискванията за наличие на техническа и материална осигуреност за
сключване на сделки с електрическа енергия, в съответствие с чл. 11, ал. 6, т. 2 от НЛДЕ.
Относно наличието на човешки ресурси и опит за осъществяване на дейността
„търговия с електрическа енергия“.
В съответствие с чл. 11, ал. 2, т. 9 от НЛДЕ, дружеството е представило данни за
управленската и организационната структура, данни за числеността и квалификацията на
персонала, зает в упражняване на дейността, подлежаща на лицензиране.
Дружеството се ръководи от изпълнителен директор и прокурист. Представени са
договор за възлагане на управлението на „САГА КОМОДИТИС“ АД, както и договор за
прокура. Представени са копия на диплома за завършено образование и автобиографии на
изпълнителния директор, на търговския мениджър и мениджър операции.
Към февруари 2016 г. компанията уверява, че разполага с 9 (девет) служители,
между които:

мениджъри - ръководители на отдел и/или на бизнес линия;

търговци, разпределени по бизнес линия и/или регионална компетентност;

лица, свързани с операциите и борсовата търговия;

един счетоводител.
Като доказателство е представена справка от НАП за действащите договори към
10.02.2016 г.
От представената организационна структура на „САГА КОМОДИТИС“ АД е
видно, че дружеството е сформирало 4 отдела със следните функции и дейности:
 отдел за търговия на борсата – назначен е един служител, който осъществява
търговия на борсови платформи за сметка на компанията и по заявки от
клиенти; води търговки преговори с партньори за закупуване и продажба;
изготвя пазарни анализи; контролира изготвянето на месечни и годишни
отчети и др.;
 административен отдел – назначен е един служител, който изготвя
необходимата документация във връзка с извършваните сделки; води
кореспонденция с клиенти и партньори за съгласуване на документална част от
сделките; прави отчет пред мениджърския екип на компанията и др.;
 търговски отдел – назначени са четирима служители, които извършват
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търговската дейност с емисии, биомаса и други енергийни суровини, които се
търгуват от името на дружеството; провеждат консултации с клиенти,
проследяват пазара и събират актуална информация;
 отдел за счетоводство и финанси – назначен е един служител, който води и
следи всички счетоводни документи на дружеството; извършва банкови
преводи; осигурява правилно отчитане на паричните средства, събиране на
вземания, извършване на плащания.
Изложените от дружеството данни и доказателства дават основание да се приеме,
че „САГА КОМОДИТИС“ АД отговаря на изискванията по чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЕ относно
наличие на човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на дейността
„търговия с електрическа енергия“ в съответствие с чл. 11, ал. 6, т. 3 от НЛДЕ.
Относно наличието на финансови възможности на „САГА КОМОДИТИС“ АД за
осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“, както и наличието на
финансови гаранции и обезпечения за сключване на сделки за търговия с електрическа
енергия, съгласно Правилата за условията и реда за предоставяне на достъп до
електропреносната и електроразпределителните мрежи (Правилата).
„САГА КОМОДИТИС“ АД е представило бизнес план за управление и развитие на
дейността „търговия с електрическа енергия“ за периода 2016 г. - 2020 г., с прогнозни
счетоводни баланси и прогнозни отчети за приходите и разходите за периода на бизнес
плана, съгласно изискванията по чл. 13 от НЛДЕ.
Дружеството прогнозира количествата електрическа енергия за покупко-продажба,
на база проучване и оценка на групите потребители, да се увеличават от 43,8 GWh през
2016 г. до 151,4 GWh през 2020 г.
Прогнозните цени, по които дружеството ще купува и продава електрическа енергия
през периода на бизнес плана, както и очакваните количества за излишък и недостиг, са
посочени в следващата таблица:
Показател
Мярка
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
Средна
лева/
покупна
76,78
79,09
81,48
83,93
86,45
MWh
цена
Средна
лева/
продажна
82,11
85,12
87,67
90,3
93,01
MWh
цена
Количество
търгувана
ел. енергия

MWh

43 800

87 600

105 120

126 144

151 373

Посочените цени и количества са получени на база прогнозната продажна цена на
групите потребители и търговците.
Сравнителна таблица на прогнозните приходи и разходи за периода 2016 г. – 2020 г.
е представена по-долу:
Прогноза
Показатели в хил. лева
2016 г.
2017 г. 2018 г.
2019 г.
2020 г.
3 596,4
7 456,5 9 216,2
11 391,2
14 079,5
Приходи
3 413,1
6 983,7 8 629,7
10 662
13 176,8
Разходи
183,3
472,75
586,5
729,2
902,7
Счетоводна печалба
Финансов резултат
СК/ДА
КА/КП
СК/(ДП+КП)

165
4
1,25
0,3

425,5
3,82
1,28
0,32

527,8
4,11
1,31
0,36

656,3
4,42
1,34
0,39

812,5
4
1,35
0,43
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„САГА КОМОДИТИС“ АД предвижда придобиване на дълготрайни активи и те са
нарастваща величина през целия период на бизнес плана. Нарастват също така и
краткотрайните активи на дружеството за периода на бизнес плана, както и собственият
капитал на дружеството за петте прогнозни години вследствие на увеличението на
неразпределената печалба.
В представения SWOT анализ дружеството обективно е посочило своите силни и
слаби страни, възможностите за развитие и вероятните заплахи за дейността си.
В съответствие с изискванията на чл. 19, ал. 2 от Правилата, дружеството е
представило банково удостоверение с изх. № РИД – 012 00032/07.04.2016 г., от
„Търговска Банка Д“ АД, в уверение на това, че „САГА КОМОДИТИС“ АД е клиент на
същата банка и има открита сметка, наличността по която към 07.04.2016 г. е 150 000 лв.
Размерът на наличната сума е в съответствие с минимално изискуемия размер на
обезпечението съгласно чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от Правилата, видно от прогнозната стойност
на оборота от търговия с електрическа енергия на територията на Република България за
първата година от лицензионната дейност съгласно представения на Комисията бизнес
план.
Въз основа на всичко гореизложено, може да се направи извод, че ако спази
заложените в бизнес плана параметри, „САГА КОМОДИТИС“ АД ще притежава
финансови възможности за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“.
Правила за работа с потребители на енергийни услуги
На основание чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ дружеството е представило проект на „Правила за
работа с клиенти“. Правилата уреждат реда и сроковете за получаване, разглеждане,
проверка и отговор на подадените жалби, сигнали и предложения, формата на данните за
потреблението и процедурата, по която доставчиците и потребителите на енергийни
услуги получават достъп до тях, и са в съответствие с изискванията на чл. 38в, ал. 2 от ЗЕ.
Изказвания по т.4:
Докладва П. Младеновски.
С. Тодорова запита защо срокът на лицензията е за пет години, а за другите
дружества е десет години.
М. Трифонов отговори, че дружеството е поискало лицензията да бъде за срок от
пет години.
Предвид гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 39, ал. 1, т.
5 от ЗЕ и чл. 13, ал. 4 от НЛДЕ,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
1. Издава на „САГА КОМОДИТИС“ АД, с ЕИК 201775818, със седалище и адрес
на управление: гр. София 1202, ул. „Георг Вашингтон“ № 41, ет. 5, лицензия № Л-471-15
от 17.05.2016 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“ за срок от
5 (пет) години, приложение и неразделна част от това решение;
2. Одобрява на „САГА КОМОДИТИС“ АД бизнес план за периода 2016 г. – 2020 г.,
приложение към това решение и приложение към лицензията по т. 1.;
3. Одобрява на „САГА КОМОДИТИС“ АД правила за работа с потребители на
енергийни услуги, приложение към това решение и приложение към лицензията по т. 1.
В заседанието по точка трета участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров,
Георги Златев, Евгения Харитонова, Димитър Кочков.
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Решението е взето с осем гласа „за”, от които четири гласа (Александър Йорданов,
Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със
стаж в енергетиката.
По т.5. Комисията разгледа доклад и проект на решение относно прекратяване на
лицензия № Л-144-03 от 25.11.2004 г. за производство на електрическа и топлинна
енергия, издадена на „КАМИБО” ЕООД.
„КАМИБО” ЕООД, с ЕИК 131157890, с адрес гр. София, кв. „Надежда“, бл. 155, вх.
В, ет. 3, ап. 71, е титуляр на лицензия № Л-144-03 от 25.11.2004 г. за дейността
„производство на електрическа и топлинна енергия“ за срок от 10 (десет) години, издадена
от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (с ново наименование Комисия
за енергийно и водно регулиране, КЕВР, Комисията). Съгласно т. 3.1. от лицензията № Л144-03 от 25.11.2004 г. същата се издава за срок от 10 (десет) години, считано от датата на
влизането й в сила, който срок подлежи на продължаване съгласно разпоредбите на
действащото законодателство. По силата на т. 3.2. от посочената лицензия, същата влиза в
сила от датата, следваща деня, на който изтича определеният в Закона за енергетиката
(ЗЕ) срок за обжалване на решението за издаването й или подадената жалба срещу това
решение е оттеглена или не е уважена.
Според чл. 13, ал. 7 от ЗЕ, в приложимата му редакция от 05.03.2004 г., решенията,
включително мълчаливият отказ на Комисията, се обжалват пред Върховния
административен съд, като обжалването не спира изпълнението на решението. По силата
на чл. 13, ал. 2 от Закона за Върховния административен съд (отм.), приложим към датата
на постановяване на решението, срокът за обжалване на индивидуалните
административни актове, какъвто е лицензия № Л-144-03 от 25.11.2004 г., е 14-дневен и
започва да тече от съобщаването им. Решението за издаване на лицензия № Л-144-03 от
25.11.2004 г. е съобщено на „КАМИБО” ЕООД на 26.11.2004 г. и в законовия срок същото
не е било обжалвано, следователно от 11.12.2004 г. лицензията е влязла в сила, а 10 годишният срок е изтекъл на 11.12.2014 г.
Съгласно разпоредбата на чл. 55, ал. 3 от ЗЕ лицензията се прекратява при изтичане
на срока й, освен в случаите, когато една година преди изтичането на срока на лицензията,
лицензиантът подаде заявление за продължаване на срока – чл. 56 от ЗЕ. В разглеждания
случай, „Камибо” ЕООД не е подало в КЕВР заявление за продължаване на срока на
лицензия № Л-144-03 от 25.11.2004 г. в едногодишен срок преди 11.12.2014 г.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 55, ал. 3 от ЗЕ лицензия № Л-144-03 от
25.11.2004 г. се счита за прекратена от момента на изтичане на нейния срок, а именно: на
11.12.2014 г. В допълнение следва да се отбележи, че от 2006 г. „Камибо” ЕООД не
произвежда енергия, поради липса на топлинен товар.
На основание чл. 70, ал. 1 във връзка с чл. 71, ал. 1, т. 1 от Наредба № 3 от
21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ) издадената лицензия
следва да се прекрати с решение на Комисията. В настоящия случай, обаче, по силата на
чл. 8 от НЛДЕ Комисията няма основание по своя инициатива да открива производство по
прекратяването на лицензията. В тази връзка решението на Комисията за прекратяване на
издадената на „Камибо” ЕООД лицензия № Л-144-03 от 25.11.2004 г. констатира факта на
прекратяване на тази лицензия чрез изтичане на нейния срок и има констативен характер
по смисъла на чл. 21, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Изказвания по т.5:
Докладва Е. Маринова. Тя каза, че е налице факт, въз основа на който следва да се
приеме, че издадената на „Камибо” ЕООД лицензия за дейността „производство на
електрическа и топлинна енергия“ за срок от 10 години е прекратена. Срокът, за който е
издадена, е изтекъл на 11.12.2014 г. По ЗЕ и по НЛДЕ няма основание, въз основа на което
Комисията да може да прекрати лицензия в този случай. В този случай субсидиарно се
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прилага съответната разпоредба от АПК и решението на Комисията има конститутивно
действие. Т.е. това е решение, с което се констатира фактът на прекратяване на издадената
лицензия.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси относно проекта на
решение.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и чл. 55, ал. 3 от ЗЕ и чл.
70, ал. 1, във връзка с чл. 71, ал. 1, т. 1 от НЛДЕ, и при условията на чл. 21, ал. 2 от АПК,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
Р Е Ш И:
Прекратява, считано от 11.12.2014 г., лицензия № Л-144-03 от 25.11.2004 г. за
производство на електрическа и топлинна енергия, издадена на „КАМИБО” ЕООД, ЕИК
131157890, с адрес гр. София, кв. „Надежда“, бл. 155, вх. В, ет. 3, ап. 71.
В заседанието по точка пета участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров,
Георги Златев, Евгения Харитонова, Димитър Кочков.
Решението е взето с осем гласа „за”, от които четири гласа (Александър Йорданов,
Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със
стаж в енергетиката.
По т.6. Комисията започна разглеждането на доклад и проект на решение относно
издаване на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена от
комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, през периода от
01.02.2016 г. до 29.02.2016 г. на 30 бр. дружества (и/или централи).
Изказвания по т.6:
Докладва Д. Дянков. Работната група е разгледала данните на 30 дружества. След
изпращането на решението и доклада в електронен вариант, е установено, че има три
грешки в диспозитива, които трябва да бъдат променени в окончателния вариант. Първата
грешка е на стр. 100. В сертификата за „Топлофикация – ВТ” АД комбинираната топлинна
енергия за полезно потребление е 1 877,087 МВтч, а реалната стойност е 1 937,558 МВтч.
На стр. 101 за „Димитър Маджаров - 2” ЕООД е записано 292,000 МВтч високоефективно
производство, а то е 289,000 МВтч. Третата грешка е на стр. 104. За „Инертстрой –
Калето“ АД общата инсталирана електрическа мощност е записана в размер на 0,150 МВ,
а тя е 2,027 МВ. За ТЕЦ „София изток”, гр. София случаят е по-различен. Самото
дружество е допуснало грешка и е записало 13 148,000 МВтч. Има два основани критерия
при изготвянето на сертификати. Първият е ефективността на инсталацията, която е 75%
или 85%. В този случай става въпрос за 80% кондензационна турбина. Самото
дружеството е счело, че щом не е покрило първия критерий, цялото количество е
некомбинирано. Това не е вярно. Когато енергията пада под 70% се правят изчисления на
режимния фактор, т.е. една малка част от комбинираната енергия става некомбинирана.
Вторият критерий е икономия на използваното гориво. Ако използваното гориво е под
10% цялата инсталация става невисоко ефективна. Дружеството само е записало енергията
като некомбинирана в справката. Работната група е коригирала тази грешка и от
13 148,000 МВтч само 2,49 МВтч е некомбинирана, т.е. 13 146,000 е комбинирана. Това е
според изискванията на закона и наредбата. Не е ясно поради каква причина дружеството
е допуснало тази грешка. По-лошото е, че енергията е продадена на свободния пазар по
непреференциална цена.
29

И. Александров добави, че паралелно с това дружеството има лицензия за търговец
с електрическа енергия. То е смятало, че тази турбина, която според него не произвежда
високоефективна енергия, ще продава енергията на абонатните станции. Очевидно е, че
енергията е комбинирана. Дружеството е подало заявление за извеждането на Турбина №
4 от експлоатация. Допусната е някаква грешка или това е неразбираема за момента
политика, която е в ущърб на дружеството. Надеждата е чрез този сертификат да се
промени позицията относно това съоръжение.
И. Иванов запита дали е проведен разговор с дружеството по този повод.
И. Александров отговори, че такива разговори ще бъдат проведени, защото
експертът, който е изготвил сертификатите, е разбрал за този проблем и дружеството
също е запознато с него.
Д. Дянков добави, че е останал с впечатление, че дружеството има желание
стойностите да бъдат запазени.
И. Александров каза, че дружеството иска да запази тези стойности, за да оправдае
продажбите на по-ниска цена.
Д. Дянков каза, че в имейл до Комисията дружеството е намекнало, че може да
подаде нова справка по чл. 4, ал. 4.
И. Александров каза, че справката няма да бъде преизчислена, а ще се прехвърли
пара на другите турбини, които са високоефективни и ефективността да падне с малко, т.е.
на Турбина № 4 ще падне с малко, а да се увеличи на другите. Това не е добра идея.
И. Иванов каза, че е важно сертификатът да бъде определен според нормативните
документи.
С. Тодорова запита каква е последицата от това, че Комисията издава сертификат
за високоефективно производство, а енергията се продава като неефективно. Правят ли се
някакви изравнявания след това? Ще бъде ли платена тази енергия?
И. Александров отговори, че тази енергия е в ущърб на дружеството. То не може да
има претенции за нея, защото я е продало на ниска цена, въпреки че Комисията е издала
сертификат за високоефективно производство.
С. Тодорова каза, че този въпрос е принципен. Какво става с разликата между
издавани сертификати и действително продадена енергия по един от двата начина? Какво
е ролята на сертификатите?
И. Александров отговори, че през следващия месец се прави корекция на
количествата. Ако има разминавания между реално продадената енергия по заявка има
два варианта: първият е дали електромерът ще покаже реално продаденото по заявка
количество, а вторият е дали продадената енергия има това качество за което е продадена.
Това трябва да се прави следващия месец.
С. Тодорова каза, че може да се приеме, че количествата са едни и същи. Каква
корекция ще се направи следващия месец – в сертификата или някъде другаде?
И. Александров отговори, че дружеството ще направи корекцията с НЕК ЕАД в
разплащанията, която ще се изразява чрез количествата.
С. Тодорова запита дали ще бъде заплатена по преференциални цени.
И. Александров отговори, че в този случай не е убеден, че ще бъде заплатена по
преференциални цени.
С. Тодорова обърна внимание, че този случай е като всички останали. Дружеството
е продало някакво количество като високоефективна енергия, а сертификатът е за
различно количество. Какво се прави при подобен случай?
И. Александров каза, че трябва да има изравняване. В конкретния случай не е ясно
дали тази енергия не е продадена на търговеца.
С. Тодорова каза, че няма значение на кого е продадена. Въпросът е в цената.
Д. Дянков каза, че няма закон който да забрани тази продажба, когато се продава по
свободно желание на дружеството. Затова възниква подобен казус. Дружеството е продало
тези количества чрез свободно волеизлияние.
С. Тодорова запита дали този сертификат не служи за разплащане на
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действителните количества, за които е издаден.
И. Александров каза, че служи за следващия месец. Когато дружествата подават
заявките си, на НЕК ЕАД трябва да бъде дадена заявка само за високоефективно
производство. Може да е дадена втора заявка някъде другаде за друго количество, което
няма показатели. Когато това количество излезе при НЕК ЕАД не следва да има
изравняване между разликата и свободно договорената цена, освен да се направи някакво
изравняване на количествата. По презумпция се разбира, че на НЕК ЕАД не се продава
невисокоефективна.
С. Тодорова запита защо Комисията издава сертификат за количество, което е
продадено като невисокоефективно.
И. Александров отговори, че Комисията прави това формално, защото не знае
какви продажби са се случили през месеца, а и не се интересува от това. Сертификатът на
Комисията трябва да служи като паспорт или удостоверение в търговията относно
качеството на енергията.
Е. Харитонова каза, че НЕК ЕАД е получило някакви количества. Издавайки този
сертификат, се получава разминаване между февруарските количества на „Топлофикация
София“ ЕАД и това, което е заявено към НЕК ЕАД. Дружествата, които са на свободния
пазар не се интересуват от НЕК ЕАД. По този начин след време „Топлофикация София“
ЕАД ще има основание да претендира през НЕК ЕАД да му се заплатят и тези количества,
които са на свободния пазар.
Д. Дянков каза, че количествата са продадени на „Енерго – Про“ АД.
С. Тодорова каза, че сертификатът е документ, който удостоверява какво е
количеството високоефективна комбинирана енергия. За какво служи този документ?
Д. Дянков отговори, че преди две-три седмици е проведена среща във връзка с
наредбата. На представителите на НЕК ЕАД е казано, че дружеството е допуснало
огромна грешка, защото е притиснало да се направи промяна в Закона за енергетиката да
не могат да изкупуват цялата комбинирана енергия. Ако НЕК ЕАД изкупува цялата
комбинирана енергия и след издаването на сертификата на Комисията доплаща за
високоефективната енергия, тогава няма да има никакъв проблем.
Е. Харитонова каза, че това няма никакво значение.
С. Тодорова запита какво се прави по действащия закон.
Е. Харитонова обърна внимание, че Комисията издава сертификат за нещо, което е
продадено на свободния пазар. Законът казва, че високоефективното производство трябва
да бъде платено на преференциална цена от НЕК ЕАД и П. Младеновски и И.
Александров вкарват дружеството в задължение към обществото. Какво точно прави
Комисията?
И. Иванов каза, че месечните сертификати са като годишните, които са издавани
преди това, с разликата, че са за всеки месец. В сертификата се определя количеството
високоефективна електроенергия в рамките на заявките за съответния месец. Ако има
различие между произведената високоефективна енергия за съответния месец по
отношение на тази, която е по заявка, през следващия месец се прави корекция. Ако е
произведено по-голямо количество, енергията се отчита минус този излишък през
следващия месец и обратно. При по-малко произведена енергия се позволява да се
извърши компенсация. Целта е дружеството да не бъде ощетено. Чрез месечните
сертификати се настоява да има ясно изразено потребление по месеци, предвид това, че
количеството топлинна енергия значително се различава през различните сезони на
годината. Принципът е този.
С. Тодорова каза, че знае това. Какъв е отговорът на предходния въпрос? Излиза, че
тази енергия ще бъде заплатена през следващия месец.
И. Иванов каза, че това ще стане, ако дружеството подаде такава енергия към НЕК
ЕАД.
С. Тодорова каза, че става въпрос, че разликата в месеца се отнася към следващия
месец в плюс или в минус. Сега се появява разлика и Комисията казва, че е произведено
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по-голямо количество високоефективна енергия и тя се заплаща следващия месец.
И. Иванов каза, че освен, че се заплаща, това допълнително количество трябва да
бъде произведено и продадено на НЕК ЕАД.
Е. Харитонова каза, че енергията вече е произведена. Това е разликата. Има 2000
МВтч, които са продадени на свободния пазар. С този сертификат Комисията казва, че
тези 2000 МВтч са високоефективни. Те вече са влезли в мрежата и не могат да бъдат
компенсирани през следващия месец, защото са влезли в мрежата, но не в тази на НЕК
ЕАД. На какво основание НЕК ЕАД ще заплати тези 2000 МВтч?
И. Александров каза, че няма такова основание.
И. Иванов каза, че ако количествата са реализирани на свободния пазар, няма да се
плащат. Сертификатът се издава, ако не може да се произведе съответното количество и в
следващите месеци може да се коригира. В този случай дружеството е произвело това
количество, но вместо да се възползва от сертификата, енергията е продадена на
свободния пазар. Така проблемът приключва.
Е. Харитонова каза, че не е вярно, защото с този сертификат дружеството може има
претенции към НЕК ЕАД.
И. Иванов каза, че нищо няма да се даде на дружеството. Енергията е продадена на
свободния пазар.
Р. Осман каза, че трябва да се провери какво е записано в закона. Под сертификат
се разбира, че има определено количество електрическа енергия за високоефективен ток.
Комисията трябва да издаде този сертификат. Въпросът е дали той служи за изплащане на
средства или само като удостоверение за производство. В този случай отговорност носи
НЕК ЕАД. НЕК ЕАД длъжно ли е да заплати това количество автоматично, ако получи
този сертификат? Трябва да бъде изяснено това. „Топлофикация София“ ЕАД вече е
продало и реализирало количеството. Законът задължава Комисията да издаде
сертификат. НЕК ЕАД длъжно ли е да компенсира „Топлофикация София“ ЕАД, след като
количествата са реализирани на свободния пазар? Трябва да се проучи дали сертификатът
е удостоверение или задължение на НЕК ЕАД винаги да изплаща тези количества.
Е. Харитонова каза, че сертификатът е като задължение да се изплаща това, което
Комисията е казала, че е високоефективно производство.
С. Тодорова каза, че според нея сертификатите са документ, който удостоверява
колко трябва да плати НЕК ЕАД. С. Тодорова допълни, че задава този въпрос от месеци.
Р. Осман каза, че енергията е реализирана на свободния пазар и е останала следа от
това действие. Длъжно ли е НЕК ЕАД да изисква някакъв друг документ, извън
сертификата?
И. Александров каза, че много правилно се дискутира темата за прилагане на
преференциалните цени. При прилагането им некоординирано са се влели два процеса.
При единия се е изкупува цялото количество енергия и е има сертификати, които
удостоверяват каква част от него е високоефективна енергия. След това сертификатите от
годишни са станали месечни. Логиката не е променена. Единият процес е този. Вторият
процес е свързан с пазара. Тези централи също са включени в общото изискване да
подават заявки един ден по рано. В тази заявка се записва какво количество с какво
качество ще бъде произведено. Високоефективното производство се подава по заявка на
едната балансираща група. За другото количество заявката се дава на друго място. Когато
месецът изтече има реално количество по електромер, което може да се различава от
сумата на едното плюс другото. След един месец двете половини могат да се различават и
по качество. Може да има изравняване само по количества, когато предприятието е
длъжно да подаде на НЕК ЕАД само високоефективното производство в края на месеца по
електромер и по заявка. Не може да има изравняване по качество, защото НЕК ЕАД не
изкупува авансово невисокоефективното производство. Произведени са 100 МВтч.
Предполага се, че 80 от тях са високоефективни и се подават като заявка на НЕК ЕАД, а
останалите 20 МВтч се дават на търговец. Това се случва всеки ден. В края на месеца
сумата излиза по електромер и е едното плюс другото. Комисията прави своите
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калкулации и казва, че продаденото по електромер може да се различава. Тогава ще има
100% изравняване по количества. И. Александров каза, че според него няма как НЕК ЕАД
да изравнява и качество, защото към него не са подавани всеки ден заявки за
невисокоефективно производство.
Е. Харитонова каза, че дружеството представя на пето число от месеца фактурата
на НЕК ЕАД.
С. Тодорова предложи да се опрости този пример. НЕК ЕАД получава заявка за 100
единици високоефективно производство. Комисията издава сертификат за 110 или за 90
единици. Какво става с разликата от плюс или минус 10 единици? Какво означава
изравняване по качество?
И. Александров отговори, че в този случай няма съвпадение от 10 единици, които
са разликата между електромера и между заявките.
С. Тодорова каза, че тези 10 единици не са разлика между електромера и заявките.
Електромерът показва 150, защото има още 30, 40 или 50 единици, които са
невисокоефективни. Каква е разликата между заявка и сертификат? Кака е ролята на този
документ?
И. Александров отговори, че така разбира нещата.
С. Тодорова запита дали Комисията знае какво се случва по този въпрос или само
разсъждава. По-скоро няма яснота по него.
И. Александров каза, че отговорът не може да бъде по-различен от казаното от
него, защото всичко това е описано.
С. Тодорова каза, че при това положение Комисията е запозната.
И. Александров отговори, че това е неговото предположение.
А. Йорданов каза, че в тази ситуация е необходимо да се проучи закона.
Конкретният текст от закона дава отговор на въпроса. Работната група трябва да вземе
предвид това. Доколкото се разбира, задължението на обществения доставчик е да
изкупува до това количество, т.е. няма задължение производителят да продаде цялото
високоефективно комбинирано производство на обществения доставчик. Има задължение
на НЕК ЕАД да изкупи до това количество. Сертификатът удостоверява колко енергия с
такова качество е произведена, а не колко е продадена. Сертификатът не удостоверява
сделката, а колко енергия е произведена.
И. Александров каза, че това е точно така.
А. Йорданов каза, че ако тази логика е правилна, теоретично е възможно да се
произведе повече високоефективна комбинирана енергия, отколкото ще бъде продадена
на обществения доставчик. Другата може да бъде реализирана по различен начин.
Производителят няма да се възползва от правото да продаде цялото количество на
обществения доставчик.
И. Александров каза, че квотата е годишна, а не месечна. НЕК ЕАД е искало
квотата да бъде месечна, но това е абсурд.
А. Йорданов отговори, че това не обезсмисля разсъждението му.
С. Тодорова каза, че отново не може да разбере за какво служи този сертификат.
А. Йорданов отговори, че служи за доказателство. В ситуацията, която се
коментира, сертификатът следва да се прехвърли на НЕК ЕАД, след сделката с енергията.
Сертификатите са за стандартна единица, т.е. не цялото количество трябва да се
прехвърли на НЕК ЕАД, а само това, което е продадено. Логиката е тази.
С. Тодорова каза, че са изказани няколко разсъждения и всички могат да бъдат
верни или грешни. И. Иванов е казал едно, А. Йорданов е казал друго, И. Александров
казва, че е така във всички случаи.
И. Александров каза, че Комисията може да се постави на мястото на НЕК ЕАД.
НЕК ЕАД изкупува някакво количество високоефективно производство по заявка от
дадено дружество. Количеството е платено. Пристига сертификат от Комисията. Какво го
интересува НЕК ЕАД от сертификата? Интересува го дали е изкупило по-голямо или помалко количество от сертификата. Разликата би се компенсирала следващия месец, защото
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това са топлофикационни централи и се влияят от времето. НЕК ЕАД не би правило
някакви доплащания между едната и другата цена, а само между количествата, които са
изкупени по заявка, издадени като сертификат и отмерени по електромер. Това се
потвърждава от тези няколко месеца на разплащания, защото при други условия ще има
проблем относно пазарната и преференциалната цена, за да бъде компенсирана разликата.
След като няма такъв проблем, то логиката, че се изравнява само по количество е вярна.
С. Тодорова каза, че и в този случай става въпрос за количество. Нали
количеството е различно от това, което НЕК ЕАД е изкупило? Отново има различно
количество, независимо от причината. Важи ли стандартният случай?
И. Александров отговори, че в този случай не важи, защото предварително е
подадена заявка за това количество не към НЕК ЕАД, а към някакъв търговец. НЕК ЕАД
не знае, че това количество е продадено някъде. Когато сертификатът се даде на НЕК ЕАД
само ще се сравни електромера с изкупеното количество.
Д. Дянков каза, че „Енерго- Про“ АД ще стане горд собственик на високоефективна
енергия на половин цена.
Р. Осман каза, че заявката за високоефективен ток се подава единствено към НЕК
ЕАД. Когато се подаде заявка за определено количество, НЕК ЕАД очаква, че ще се
произведе такъв ток. Сертификатът служи за удостоверение, че това е високоефективен
ток. Може да има заявка за определено количество и да се представи сертификат за 20%
по-малко количество високоефективен ток. В друг случай може да няма заявка към НЕК
ЕАД и то да няма никакво задължение, защото енергията е продадена на свободния пазар.
НЕК ЕАД няма никакво задължение, когато няма заявка към него. За какво служи тогава
удостоверението? То се издава, че е имало възможност за високоефективен ток, но няма
задължение на НЕК ЕАД да го използва за основание, че не е изкупило нищо.
А. Йорданов каза, че това е точно така.
Р. Осман допълни, че количествата са продадени на свободния пазар.
Сертификатът служи за документ, но никой никого не кара на сила да продава на НЕК
ЕАД.
И. Александров каза, че „Топлофикация София“ ЕАД не може и няма да има
претенции към никой.
Р. Осман запита дали следващия месец може да се иска да се доплати с това
удостоверение. Не е възможно юридически това да стане, защото е има някаква следа от
продажбата на свободния пазар. Тогава НЕК ЕАД ще бъде в нарушение. На пръв поглед
изглежда, че съществува проблем, но след разискването става ясно, че няма такъв.
Д. Дянков каза, че проблемът е създаден от НЕК ЕАД, след като се е задължило да
изкупува само високоефективно производство.
Р. Осман каза, че не вижда проблем, защото НЕК ЕАД няма задължение, когато
енергията е продадена на свободния пазар. Обратното ще бъде нарушение на закона от
страна на НЕК ЕАД. Комисията издава сертификати, но това не изключва продажбата на
свободния пазар. Производителят трябва да има сертификат и да е направил заявка към
НЕК ЕАД. Ако тази заявка липсва, удостоверението не служи за нищо. Комисията винаги
трябва да издава удостоверение за качество, но НЕК ЕАД не са задължени да следят за
изпълнението на втората част от задължението, която е заявката.
С. Тодорова каза, че винаги има заявка, но не е за същото количество.
Д. Дянков каза, че в този случай НЕК ЕАД не е изпълнило второто си задължение
по чл. 162, ал. 1, където пише, че е задължено да изкупи цялото количество енергия,
произведено от високоефективно производство.
Е. Харитонова каза, че трябва да бъде направена таблица, в която да се запише
колко е количеството, съгласно сертификата, колко от него е за обществения доставчик и
колко не е продадено на НЕК ЕАД. Това е задължение на Комисията. От 200 МВтч 190
МВтч са продадени на обществения доставчик. Другите 10 МВтч са продадени на някой
друг. Комисията издава сертификат за 200 МВтч, но се записва, че „Топлофикация
София“ ЕАД е дала 190 МВтч на обществения доставчик и 10 МВтч на някой друг.
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С. Тодорова запита откъде се знаят тези стойности.
Е. Харитонова отговори, че работната група ги е открила.
И. Александров каза, че дейността със сертификатите има обхват. Това, което се
говори, може да се коментира извън заседанието и е свързано с практическото прилагане
на тези сертификати. Комисията не знае каква е била търговията между участниците през
изминалия месец.
А. Йорданов каза, че в чл. 162, ал. 2 от Закона за енергетиката е записано, че
производителят може да продава количества електроенергия извън тези по ал. 1 по
свободно договорени цени. В този случай „Топлофикация София“ ЕАД е нарушила
разпоредбата на ал. 2. Количеството не е извън високо комбинираното ефективно
производство и то не следва да се продава по свободно договорени цени, а следва да се
продаде на обществения доставчик по преференциални цени. Това няма нищо общо със
сертификата.
И. Иванов каза, че законодателят не е предполагал, че някой, който има право да
продава високоефективно производство по преференциална цена ще продаде част от него
на свободния пазар. Това е в негов ущърб.
И. Александров каза, че дори в чл. 162 е допусната грешка, защото се казва, че
енергията със сертификат за произход трябва да се изкупи. Когато се изкупува, се
изкупува един месец по-рано, а сертификатът за произход се издава два месеца след това.
Изкупуването не е със сертификат, защото той се издава след два месеца.
Е. Харитонова каза, че накрая на годината се прави рекапитулация.
Р. Осман запита дали след като сега се появява разлика, не може да се иска тези
количества да се продадат през декември, след като лятото не се произвежда
високоефективен ток.
Е. Харитонова отговори, че се събират дванадесет сертификата, прави се
рекапитулация и се пресмята какво е платено от НЕК ЕАД на „Топлофикация София“
ЕАД, но в този случай не е закупено цялото количество.
А. Йорданов обърна внимание, че в закона е записано, че трябва да бъде изкупено
цялото количество.
С. Тодорова предложи да бъде организирана среща с НЕК ЕАД и да се изясни как
дружеството прилага тези документи, защото не може да се казва, че Комисията издава
сертификати, но не е нейна работа как се прилагат. КЕВР трябва да бъде наясно какво се
случва, след като се издаде този документ.
И. Иванов възложи на И. Александров да подготви писмо до НЕК ЕАД с
предложение за среща относно прилагането на чл. 162 от Закона за енергетиката в частта
за сертификатите и последващите разплащания с производителите на високоефективна
електроенергия. На тази среща трябва да се получат подробни отговори, защото
дружеството прилага законодателството и може да сподели своя опит.
С. Тодорова и Е. Харитонова предложиха гласуването на проекта на решение да
бъде отложено.
А. Йорданов запита дали е възможно да бъдат приети сертификатите, но без този
за „Топлофикация София“ ЕАД. Така няма да се възпрепятства процеса, който е по
график.
И. Иванов каза, че на срещата с НЕК ЕАД ще се разисква как се прилага
законодателството и няма да се коментира само „Топлофикация София“ ЕАД.
С. Тодорова запита дали е определен някакъв срок за приемане на сертификатите.
И. Иванов каза, че не е проблем приемането им да бъде отложено в рамките на една
седмица. Срещата може да се състои в четвъртък от 11:00 часа. Писмото до НЕК ЕАД
трябва да бъде изготвено веднага след заседанието.
А. Йорданов предложи да се възложи на юристите от отдела на И. Александров да
направят справка със законовите разпоредби, които са свързани с издаването на
сертификати, да определят предназначението и отношението им спрямо сделките с
високоефективно комбинирано производство.
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И. Александров обърна внимание, че независимо от срещата с НЕК ЕАД сметките
относно „Топлофикация София“ ЕАД ще изглеждат по същия начин. Не може да бъде
прехвърлена топлина и да се манипулира производствения процес само защото
дружеството е продало нещо различно. Каквото и да се научи след срещата с НЕК ЕАД,
сертификатът ще си остане в този вид.
Е. Харитонова каза, че може да се напише какви количества са подадени на
обществения доставчик и какви на свободния пазар.
И. Александров отговори, че това не е задължение на КЕВР.
С. Тодорова каза, че Комисията ежемесечно има доста работа относно издаването
на сертификати. Накрая се оказва, че не е ясно за какво служат.
И. Александров отговори, че докладът може да бъде и от три страници, защото
само три дружества имат възможност да произвеждат неефективно. Работната група
ежемесечно повтаря едно и също нещо, което е ясно по дефиниция.
Е. Харитонова каза, че от това излиза, че докладът е един и същ всеки месец и само
цифрите се сменят.
И. Александров каза, че е точно така. Работната група прави необходимите сметки,
но тя дванадесет пъти доказва едно и също нещо, което е заложено от производителя.
С. Тодорова каза, че това също може да бъде опростено, ако действително се
докаже по безспорен начин, че 100% от производството е високоефективно. Тази
информация може да се запише в решение на Комисията и след това да се изчисляват само
количествата.
А. Йорданов каза, че това няма да бъде възможно, защото някоя мощност може да
аварира и да не произведе съответното количество.
И. Иванов обърна внимание, че е взето решение в четвъртък да се проведе среща с
представители на НЕК ЕАД относно прилагането разпоредбите на чл. 162. След това
отново ще се насрочи заседание и тези въпроси ще бъдат обсъдени.
Предвид гореизложеното,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
Р Е Ш И:
1. Отлага разглеждането на доклад и проект на решение относно издаване на
сертификати за произход на електрическа енергия, произведена от комбинирано
производство на електрическа и топлинна енергия, през периода от 01.02.2016 г. до
29.02.2016 г. на 30 бр. дружества (и/или централи).
2. Ивайло Александров - началник на отдел „Цени и лицензии:
електропроизводство, ВКП на електрическа и топлинна енергия“ да изготви писмо до
НЕК ЕАД с предложение за среща относно прилагането на чл. 162 от Закона за
енергетиката в частта за сертификатите и последващите разплащания с производителите
на високоефективна електроенергия.
В заседанието по точка шеста участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров,
Георги Златев, Евгения Харитонова, Димитър Кочков.
Решението е взето с осем гласа „за”, от които четири гласа (Александър Йорданов,
Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със
стаж в енергетиката.
РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО:
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По т.1 както следва:
1. Издава на „ВиБиДжи Енерджи“ ЕООД, с ЕИК 202858327, със седалище и адрес
на управление: гр. София 1000, ул. „Ангел Кънчев“ № 25, партер, лицензия № Л-469-15 от
17.05.2016 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени
права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“, за срок от 10
(десет) години, приложение и неразделна част от това решение;
2. Одобрява на „ВиБиДжи Енерджи“ ЕООД бизнес план за периода 2016 г. – 2020
г., приложение към това решение и приложение към лицензията по т. 1.;
3. Одобрява на „ВиБиДжи Енерджи“ ЕООД правила за работа с потребители на
енергийни услуги, приложение към това решение и приложение към лицензията по т. 1.
По т.2 както следва:
1. Изменя лицензия № Л-330-15 от 21.06.2010 г. за дейността „търговия с
електрическа енергия“, издадена на „ЕНЕРГОИНВЕСТМЪНТ“ АД, с ЕИК 200929754, със
седалище и адрес на управление: гр. София 1000, ул. „Алабин“ № 48, като допълва същата
с права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“.
2. Одобрява на „ЕНЕРГОИНВЕСТМЪНТ“ АД бизнес план за периода 2015 г. –
2019 г., приложение към това решение и приложение към издадената лицензия;
3. Одобрява на „ЕНЕРГОИНВЕСТМЪНТ“ АД Правила за работа с потребители,
приложение към това решение и приложение към издадената лицензия.
По т.3 както следва:
1. Издава на „Ин Аут Енерджи“ ООД, с ЕИК 203890655, със седалище и адрес на
управление: гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе“, 7-ми км, сграда на ЗИТ, ІІ корпус,
ет. 3, лицензия № Л-470-15 от 17.05.2016 г. за извършване на дейността „търговия с
електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна
балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“, за срок от 10
(десет) години, приложение и неразделна част от това решение;
2. Одобрява на „Ин Аут Енерджи“ ООД бизнес план за периода 2016 г. – 2020 г.,
приложение към това решение и приложение към лицензията по т. 1.;
3. Одобрява на „Ин Аут Енерджи“ ООД правила за работа с потребители на
енергийни услуги, приложение към това решение и приложение към лицензията по т. 1.
По т.4 както следва:
1. Издава на „САГА КОМОДИТИС“ АД, с ЕИК 201775818, със седалище и адрес
на управление: гр. София 1202, ул. „Георг Вашингтон“ № 41, ет. 5, лицензия № Л-471-15
от 17.05.2016 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“ за срок от
5 (пет) години, приложение и неразделна част от това решение;
2. Одобрява на „САГА КОМОДИТИС“ АД бизнес план за периода 2016 г. – 2020 г.,
приложение към това решение и приложение към лицензията по т. 1.;
3. Одобрява на „САГА КОМОДИТИС“ АД правила за работа с потребители на
енергийни услуги, приложение към това решение и приложение към лицензията по т. 1.
По т.5 както следва:
Прекратява, считано от 11.12.2014 г., лицензия № Л-144-03 от 25.11.2004 г. за
производство на електрическа и топлинна енергия, издадена на „КАМИБО” ЕООД, ЕИК
131157890, с адрес гр. София, кв. „Надежда“, бл. 155, вх. В, ет. 3, ап. 71.
По т.6 както следва:
1. Отлага разглеждането на доклад и проект на решение относно издаване на
сертификати за произход на електрическа енергия, произведена от комбинирано
производство на електрическа и топлинна енергия, през периода от 01.02.2016 г. до
29.02.2016 г. на 30 бр. дружества (и/или централи).
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2. Ивайло Александров - началник на отдел „Цени и лицензии:
електропроизводство, ВКП на електрическа и топлинна енергия“ да изготви писмо до
НЕК ЕАД с предложение за среща относно прилагането на чл. 162 от Закона за
енергетиката в частта за сертификатите и последващите разплащания с производителите
на високоефективна електроенергия.
Приложения:
1. Решение ма КЕВР № Л-469/17.05.2016 г. относно заявление на „ВиБиДжи Енерджи“
ЕООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права
и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“.
2. Решение ма КЕВР № И1-Л-330/17.05.2016 г. относно заявление на
„ЕНЕРГОИНВЕСТМЪНТ“ АД за изменение и допълнение на лицензия, издадена за дейността
„търговия с електрическа енергия“, с включване на права и задължения на „координатор на
стандартна балансираща група“.
3 Решение ма КЕВР № Л-470/17.05.2016 г. относно заявление на „Ин Аут Енерджи“ ООД
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“.
4. Решение ма КЕВР № Л-471/17.05.2016 г. относно заявление на „САГА КОМОДИТИС“
АД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“.
5. Доклад с вх. № 123/12.05.2016 г. и Решение ма КЕВР № Пр-Л-144/17.05.2016 г. относно
прекратяване на лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия, издадена на
„КАМИБО” ЕООД.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:
.................................................
(С. Тодорова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

.................................................
(Р. Осман)
.................................................
(А. Йорданов)
.................................................
(В. Владимиров)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Р. ТОТКОВА

.................................................
(Г. Златев)
.................................................
(Е. Харитонова)
.................................................
(Д. Кочков)
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