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П Р О Т О К О Л 

 

№ 30 

 
София, 10.02.2016 година 

 

 

Днес, 10.02.2016 г. от 15:37 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 присъства П. Младеновски – началник на отдел „Цени и лицензии: 

електрически мрежи, търговия и пазари“ и експерти на КЕВР. 
  

 Установено бе, че няма правни пречки за провеждане на заседанието, което протече 

при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

 1. Проект на решение относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-35 от 29.05.2015 г. на 

„ВАТ И ВОЛТ България“ ЕООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с 

електрическа енергия“. 

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

Стоянов, Радостина Методиева, Петя Георгиева, Ваня Караджова-Чернева 

 

 2. Проект на решение относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-60 от 30.09.2015 г. на 

„ЕНЕРДЖИ АКТИВ“ ЕООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с 

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

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

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

Стоянов, Радостина Методиева, Петя Георгиева, Ваня Караджова-Чернева 

 

 3. Проект на решение относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-51 от 28.08.2015 г. от 

„ТЕЦ Марица 3“ АД за продължаване на срока на лицензия № Л-206-15 от 31.08.2006 г., 

издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“. 

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

Стоянов, Радостина Методиева, Петя Георгиева, Ваня Караджова-Чернева 

 

 

По т.1. Комисията, след като разгледа заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-35 от 29.05.2015 
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г. на „ВАТ И ВОЛТ България“ ЕООД 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 (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-35 от 

29.05.2015 г. на „ВАТ И ВОЛТ България“ ЕООД 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-143 от 26.06.2015 г. на председателя на Комисията е 

сформирана работна група със задача да проучи обстоятелствата в заявлението и 

приложенията към него за установяване на съответствието на искането с изискванията на 

ЗЕ и НЛДЕ. 

Резултатите от извършения анализ на заявлението и приложенията към него са 

отразени в доклад с вх. № Е-Дк-28 от 22.01.2016 г., който е приет от КЕВР с решение по 

Протокол № 17 от 27.01.2016 г., т. 1. В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от 

ЗЕ, на 03.02.2016 г. е проведено открито заседание, на което заявителят не е изпратил свой 

представител, който да изрази становище 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. № 

20151022152418 от 22.10.2015 г. на Агенцията по вписванията, правноорганизационната 

форма на „ВАТ И ВОЛТ България“ ЕООД е еднолично дружество с ограничена 

отговорност, с ЕИК 203251885, със седалище и адрес на управление: гр. София 1504, ул. 

„Николай Гогол“ № 15, партер. 

„ВАТ И ВОЛТ България“ ЕООД има следния предмет на дейност:  

Търговия с електрическа енергия след предоставяне на лиценз от Държавната 

комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР); Внос, износ и дистрибуция, доставка 

при получаване на необходимите лицензии и разрешителни, когато са изискуеми по закон; 

Енергийни проекти и съоръжения от всякакво естество, категория и специалност, 

свързани с околната среда, предприятия за рециклиране и преработка на смет, отпадъчни 

води и всякакъв вид битови и промишлени отпадъци, инсталации на възобновяеми 

енергийни източници, вкл. ветроенергийни, водноелектрически, топлоелектрически, 

слънчеви, фотоволтаични, геотермични, от биомаса, централно отопление и всякакъв вид 

производство, функциониране, поддръжка и експлоатация на енергия и нейните продукти 

от възобновяеми eнергийни източници; Търговско представителство и комисиона 

дейност; всякакъв вид проучвания, проектиране, развитие, изграждане, инсталиране и 

експлоатация на фотоволтаични и биогаз съоръжения; всякакви проекти за енергийна 

ефективност; всякакъв вид проучвания, проекти, управление и инсталации за преработка 

на битови, медицински и промишлени отпадъци, преработка на вода; Управление на 

проекти и нови технологии, проучвания, управление и собственост на недвижими имоти. 

Дружеството има право да извършва също всяка друга разрешена дейност съгласно 

действащото българско законодателство, при спазване на всички лицензионни или други 

законови изисквания, които са в сила. 

Дружеството се управлява и  представлява поотделно от управителите Анастасиос 

Константинус Папанагиоту и Йоаннис Георгиос Псарос.  

Размерът на капитала на дружеството е 150 000 лв. Едноличен собственик на 

капитала е „ВАТ И ВОЛТ АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА 

АЛТЕРНАТИВНИ ВИДОВЕ ЕНЕРГИЯ“ СА, ч.ю.л., държава: Гърция.  

От посочените по-горе данни се установи, че „ВАТ И ВОЛТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД 

отговаря на условията на чл. 40, ал. 1 от ЗЕ и чл. 10, ал. 1 от НЛДЕ, тъй като е лице, 

регистрирано по Търговския закон.  
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Видно от представеното удостоверение за данъчна регистрация от 19.11.2014 г., 

издадено от Национална агенция за приходите, „ВАТ И ВОЛТ България“ ЕООД е 

регистриран по ЗДДС данъчен субект с идентификационен данъчен номер № BG 

203251885. 

От представените на основание чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „а“ и б. „б“ от НЛДЕ 

декларации от двамата управители 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“ 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, 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 35 (тридесет и пет) 

години. Предлаганият срок е обоснован с оглед обстоятелството, че „ВАТ И ВОЛТ 

България“ ЕООД като дъщерно дружество от групата ВАТ&ВОЛТ СА, Гърция, е 

разработило енергичен и дългосрочен план за развитие на пазара на електрическа енергия 

в региона на балканските държави, където предстоят дългосрочни промени. Според 

заявителя този пазар еволюира и с оглед икономическите прогнози, бизнес стратегията и 

плановете за развитие на пазара, разработени от дружеството, заявеният 35-годишен срок 

е необходим за непрекъсваем и устойчив процес и изпълнение на плановете. 

Koмисията счита, че срокът, за който да бъде издадена исканата лицензия, следва 

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

електрическа енергия е изключително динамично както в България, така и в региона, и е 

невъзможно да бъде направена реалистична прогноза на пазарната адекватност на 

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

С оглед изложеното се налага изводът, че искането на „ВАТ И ВОЛТ България“ 

ЕООД 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“. 

За осъществяването на дейността „търговия с електрическа енергия“ дружеството 

ще ползва офис, находящ се в гр. София, бул. „Едуард И. Тотлебен“ № 85-87, ет. 3, за 

който е представило договор за наем с „НОВАКОН България“ ООД от 30.01.2015 г. „ВАТ 

И ВОЛТ България“ ЕООД декларира, че офисът е оборудван с необходимите за 

нормалната работа на екипа материални ресурси. Като доказателство заявителят е 

представил Рамков договор от 30.04.2015 г. с „ВАТ И ВОЛТ АКЦИОНЕРНО 

ДРУЖЕСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА АЛТЕРНАТИВНИ ВИДОВЕ ЕНЕРГИЯ“, с 

който последното предоставя за ползване цялостно оборудване, включващо компютърна 

техника, информационна мрежа и специализиран софтуер, което да послужи за дейността 

„търговия с електрическа енергия“, както следва: 

 Dell Server R210 – 2 бр. 

 Dell Server R310 – 1 бр. 

 Dell Server PE T430 – 1 бр. 

 Hetzner Dedicated Root Servers PX91 – 3 бр. 
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 Xerox Colorqube 9201 Широкообхватен принтер/ факс/ копир – 3 бр. 

 Dell Towers+Monitors Персонални компютри – 4 бр. 

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 

„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД. С писмо с изх. № ЦУ-ПМО-850/1/04.02.2015 

г. „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД декларира, че „ВАТ И ВОЛТ България“ 

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 чл. 100, ал. 1 от ЗЕ, 

отговарят на условията, определени в Правилата за търговия с електрическа енергия.  

От изложените данни и доказателства следва да се приеме, че „ВАТ И ВОЛТ 

България“ 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“. 

В съответствие с чл. 11, ал. 2, т. 9 от НЛДЕ, дружеството е представило данни за 

организационната и управленска структура. Заявителят разпределя дейността си в няколко 

отдела: 

 Търговски отдел – включва краткосрочна и дългосрочна търговия, анализ на 

пазара и прогнозиране на цените, търговия с въглеродни емисии; 

 Бек ( резервен) офис – управление на договори и фактури, отдел отчетности; 

 ИТ отдел – търговия с електрическа енергия и управление на риска, прогнозни 

инструменти. 

„ВАТ И ВОЛТ България“ ЕООД е заявило, че ще ползва предоставените му от 

„ВАТ И ВОЛТ АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА 

АЛТЕРНАТИВНИ ВИДОВЕ ЕНЕРГИЯ“ (едноличен собственик на капитала) персонални 

ресурси и опит във връзка с ежедневното извършване на дейността „търговия с 

електрическа енергия“. „ВАТ И ВОЛТ АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ЗА 

ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА АЛТЕРНАТИВНИ ВИДОВЕ ЕНЕРГИЯ“ е гръцка компания, която 

предлага интегрирани услуги за електрическа енергия и ползва опитни и квалифицирани 

специалисти и системни инвестиции в научни изследвания и развитие на нови продукти и 

услуги за създаване на бързо разрастващ се и силно иновативен доставчик на 

електрическа енергия. Дружеството - собственик на капитала е с дългогодишен опит в 

производството на електрическа енергия от възобновяеми източници, както и в търговията 

с мощности и доставка и притежава лиценз за търговия и доставка от гръцкия регулатор 

(RAE) от февруари 2011 г. Гръцката компания е сключила договори с италианския 

електроенергиен системен оператор (TERNA) и е активен участник на италианския пазар. 

Компанията посочва, че притежава лиценз за CRM и фактуриращ софтуер, разработен за 

продажбата на електрическа енергия на пазара на дребно.  

Изложените от дружеството данни и доказателства дават основание да се приеме, 

че „ВАТ И ВОЛТ България“ ЕООД 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 „ВАТ И ВОЛТ България“ ЕООД 

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

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

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

електропреносната и електроразпределителните мрежи (Правилата). 

В съответствие с изискванията на чл. 19, ал. 2 от Правилата, дружеството е 

представило писмено потвърждение от „Банка Пиреос“ АД с изходящ № 805 от 30.04.2015 

г. в уверение на това, че „ВАТ И ВОЛТ България“ ЕООД е клиент на същата банка и има 
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открита сметка, чиито средства са предназначени единствено за изпълнение на 

задълженията на дружеството при осъществяване на лицензионна дейност „търговия с 

електрическа енергия“, наличността по която към 30.04.2015 г. е 150 607 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 бизнесплан.    

В изпълнение на изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 3, 4, 5 и т. 6 от НЛДЕ „ВАТ И 

ВОЛТ България“ ЕООД е представило прогнозен бизнес план за периода 2015 г. – 2019 г. 

Прогнозните 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. 

Цена на българската 

граница 
евро/MWh 43,00 42,00 42,00 42,00 42,00 

Цена на гръцката 

система (SMP) 
евро/MWh 56,00 57,85 60,30 65,25 66,56 

Внесени количества  MWh 42 720 128 160 170 880 213 600 213 600 

Изнесени количества MWh 20 700 82 800 124 200 165 600 165 600 

 

През първата година от дейността си дружеството ще внесе приблизително 42 000 

MWh и ще изнася основно към Гърция и Турция около 20 700 MWh. Общите обеми ще се 

увеличават според условията на пазара до 210 000 MWh за 2016 г., до 294 000 MWh за 

2017 г. и до 378 000 MWh за 2018 г., даващи значителен годишен ръст на обемите, тъй 

като основното подразделение на ВАТ и ВОЛТ ГРУП ще бъде българската компания. 

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. евро 
Прогноза 

2015 2016 2017 2018 2019 

Приходи 2 392 7 414 10 304 13 937 14 216 

Разходи 2 197 6 804 9 459 12 695 12 904 

Счетоводна печалба 148 533 876 1 338 1 440 

Финансов резултат 133 480 789 1204 1 296 

 

Съгласно представения прогнозен отчет за приходите и разходите дружеството 

предвижда общите приходи да нарастват всяка година от бизнес плана и от 2 392 хил. евро 

за 2015 г. да достигнат до 14 216 хил. евро през 2019 г. 

Със същия темп е прогнозирано да нарастват и разходите и от 2 197 хил. евро за 

2015 г. да достигнат 12 904 хил. евро през 2019 г. 

Дружеството прогнозира печалбата да се увеличава и от 148 хил. евро за 2015 г. да 

достигне до 1 440 хил. евро през 2019 г. 

За периода на бизнес плана дружеството преценява, че ще трябва да разполага с 

приблизително 350 000 евро в банкови гаранции за осъществяване на заложените цели.  

„ВАТ И ВОЛТ България“ ЕООД е представило анализ на вътрешния и външен 

електроенергиен пазар и ще разчита на политиката за управление на риска. В компанията-

майка вече са въведени такива процедури, които ще бъдат приложени и в дъщерното 

дружество.  

В маркетинговия анализ на „ВАТ И ВОЛТ България“ ЕООД, под формата на 

SWOT анализ са посочени както вътрешни и външни силни страни на дружеството, така и 
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обективно са посочени слабите страни и възможните заплахи пред дружеството. 

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

заложените в бизнес плана параметри, „ВАТ И ВОЛТ България“ ЕООД ще притежава 

финансови възможности за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“.  
 

Изказвания по т.1: 

 Докладва П. Младеновски. На закрито заседание, проведено на 03.02.2016 г., 

докладът на работната група е приет без забележки. Той е относно заявление от 29.05.2015 

г. на „ВАТ И ВОЛТ България“ ЕООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с 

електрическа енергия“. След проведеното отрито заседание, на което са присъствали 

представители на дружеството, няма настъпили нови факти и обстоятелства, които да 

променят вече изложените изводи. Работната група предлага на Комисията да бъде 

издадена лицензия на „ВАТ И ВОЛТ България“ ЕООД за дейността „търговия с 

електрическа енергия“, както и да се одобри бизнес план на дружеството за периода 2016 

г. – 2019 г. 

 И. Иванов повтори, че докладът е приет на закрито заседание на Комисията. На 

проведеното открито заседание заявителят изцяло е приел мотивите на работната група.  

 

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 „ВАТ И ВОЛТ България“ ЕООД, ЕИК 203251885, със седалище и 

адрес на управление: гр. София 1504, ул. „Николай Гогол“ № 15, партер, лицензия № Л-

458-15 от 10.02.2016 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“ за 

срок от 10 (десет) години, приложение и неразделна част от това решение; 

2. Одобрява на „ВАТ И ВОЛТ България“ ЕООД бизнес план за периода 2016 г. – 

2019 г., приложение към това решение и приложение към лицензията по т. 1.  

 

Решението е взето с осем гласа „за” (И. Иванов, С. Тодорова, Р. Осман, А. 

Йорданов, В. Владимиров, Г. Златев, Е. Харитонова, Д. Кочков), от които четири гласа 

(А. Йорданов, В. Владимиров, Г. Златев, Е. Харитонова) на членовете на Комисията със 

стаж в енергетиката. 

 

По т.2. Комисията, след като разгледа заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-60 от 30.09.2015 

г. на „ЕНЕРДЖИ АКТИВ“ ЕООД 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 (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-60 от 

30.09.2015 г. на „ЕНЕРДЖИ АКТИВ“ ЕООД 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).   

Със Заповед № З-Е-201 от 09.10.2015 г. на председателя на КЕВР 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-26 от 22.01.2016 г., който е приет от КЕВР с решение по 
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Протокол № 17 от 27.01.2016 г., т. 2. В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от 

ЗЕ, на 03.02.2016 г. е проведено открито заседание, на което е присъствал представител на 

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

отразени в приетия доклад.   

След проучване на обстоятелствата по образуваната преписка, Комисията приема 

за установено следното:  

Видно от представеното удостоверение за актуално състояние с изх. № 

20150916125732 от 16.09.2015 г., издадено от Агенцията по вписванията, правно-

организационната форма на „ЕНЕРДЖИ АКТИВ“ ЕООД е еднолично дружество с 

ограничена отговорност, с ЕИК 175067722, със седалище и адрес на управление: гр. 

София 1404, район „Триадица“, бул. „България“ № 109, ет. 17. 

„ЕНЕРДЖИ АКТИВ“ ЕООД има следния предмет на дейност: 

Производство и продажба на електроенергия, както и всички други търговски 

сделки и услуги, предвидени от закона. 

Дружеството се управлява и представлява от управителя Иван Костадинов 

Станков. 

Размерът на капитала на дружеството е 5 000 (пет хиляди) лева. Едноличен 

собственик на капитала на „ЕНЕРДЖИ АКТИВ“ ЕООД е Иван Костадинов Станков.  

От посочените по-горе данни се установи, че „ЕНЕРДЖИ АКТИВ“ ЕООД  

отговаря на условията на чл. 40, ал. 1 от ЗЕ и чл. 10, ал. 1 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. 

за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ), тъй като е лице, регистрирано по 

Търговския закон.  

Видно от представеното удостоверение за регистрация от 04.02.2008 г., издадено от 

Национална агенция за приходите, „ЕНЕРДЖИ АКТИВ“ ЕООД е регистрирано по ЗДДС 

лице с идентификационен номер по ДДС № BG175067722. 

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 лишаван 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 „ЕНЕРДЖИ АКТИВ“ ЕООД няма да е в противоречие с чл. 40, 

ал. 4, т. 1, 2 и 3 от ЗЕ. 

Вещни права 

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

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

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

неприложими в настоящата хипотеза, тъй като при осъществяването на дейността 

„търговия с електрическа енергия“, „координатор на стандартна балансираща група“ и 

„координатор на комбинирана балансираща група“ липсва енергиен обект. 

Срокът на лицензията, за който кандидатства заявителят, е 5 (пет) години. 

Исканият срок на лицензията е обоснован с оглед изпълнение на поставените от  

дружеството цели, подробно описани в представения бизнес план.  

С оглед изложеното се налага изводът, че искането на „ЕНЕРДЖИ АКТИВ“ ЕООД 

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“, „координатор на комбинирана балансираща 

група“ и „координатор на стандартна балансираща група“. 
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За осъществяването на лицензионната дейност дружеството ще ползва офис, 

находящ се в гр. София, бул. „България“ 109, ет. 17 в гр. София, за който е представило 

Договор за наем на офис площи от 30.01.2015 г., сключен с „Каза Шик“ АД.  

Дружеството декларира, че офисът е оборудван с необходимите за нормалната 

работа на екипа материални ресурси. 

„ЕНЕРДЖИ АКТИВ“ ЕООД е представило Договор за електронни съобщителни 

услуги от 21.07.2015 г., сключен с „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД. 

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. 

С писмо с изх. № ЦУ-ПМО-6585/1/19.11.2015 г. „Електроенергиен системен 

оператор“ ЕАД декларира, че „ЕНЕРДЖИ АКТИВ“ 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, отговарят на условията, определени в Правилата за 

търговия с електрическа енергия. 

От гореизложените данни и представените доказателства се установи, че 

„ЕНЕРДЖИ АКТИВ“ 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“, включваща права и задължения на „координатор на 

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

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. 

Предоставени са данни за управленската и организационна структура на 

дружеството, както и за образованието и квалификацията на персонала, включително и 

трудови договори на специалистите. За осъществяване на дейността си „ЕНЕРДЖИ 

АКТИВ“ ЕООД разчита на квалифицирани специалисти в съответните области.  

Организационната структура включва управител, ръководител екип, анализатор, 

експерт-енергетик и администрация. Квалификацията и образованието на персонала са 

показани подробно с приложените автобиографии. Ръководителят на екипа е с доказан 

опит в производството на електрическа енергия, както и в консултациите в областта на 

участието на свободния пазар. Анализатор - пазари отговаря за обмена на информация с 

електроенергийния системен оператор, разпределителни дружества за електрическа 

енергия и други, свързани с дейността на дружеството инстанции, отговаря за обмена на 

информация между клиентите и доставчиците на дружеството, обработва и предоставя на 

оперативния счетоводител данните от измерването и други данни, необходими за издаване 

на фактура на клиентите на дружеството, редовно и правилно събира, води и подрежда 

хронологично отчетите от електросистемния оператор, следи дали клиентите на 

дружеството заплащат дължимите суми в законово определения срок и своевременно 

уведомява изпълнителния директор за постъпилите и просрочените плащания от клиенти, 

осъществява и необходимата поддръжка на компютърното и комуникационното 

оборудване, като отговаря за действията, свързани с изпълнението на договора с 

доставчика на интернет услуги, телефонни услуги, софтуер и хардуерно оборудване. 

Експерт-енергетикът притежава съответните образователни и технически умения за 

дейността - прогнозиране, балансиране и енергиен мениджмънт, като отговаря за обмена 

на информация с електросистемния оператор, доставчиците на електрическа енергия и 

клиентите на дружеството, завежда, обработва и изпраща до електроенергийния системен 

оператор и поддържа редовно заявените товарови графици и количества електрическа 

енергия. 



 9 

Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството 

доказателства се установи, че „ЕНЕРДЖИ АКТИВ“ ЕООД 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“, включваща права и задължения на „координатор на 

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

Относно наличието на финансови възможности на „ЕНЕРДЖИ АКТИВ“ ЕООД за 

осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“, включваща права и 

задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и на „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 изпълнение на изискванията на чл. 11, ал. 2, т. 3, т. 4, т. 5 и т. 6 от НЛДЕ, към 

заявлението за издаване на лицензия са приложени следните документи: годишни 

финансови отчети на „ЕНЕРДЖИ АКТИВ“ ЕООД към 31.12.2012 г., 31.12.2013 г. и 

31.12.2014 г., бизнес план за управление и развитие на дейността „търговия с електрическа 

енергия“ за периода 2016 г. – 2020 г. с прогнозни годишни финансови отчети, както и 

банково удостоверение от „Общинска банка“ АД - Финансов център Врабча с изходящ № 

В601 от 07.12.2015 г. за наличието на специална сметка съгласно чл. 19, ал. 2 от 

Правилата за обезпечаване на задълженията си по сделките с електрическа енергия. 

Съгласно представеното банково удостоверение наличността по разкритата сметка 

към 07.12.2015 г. е 160 000 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.   

От представените годишни финансови отчети е видно, че към 31.12.2014 г. 

заявителят реализира приходи от продажби в размер на 1 840 хил. лв., за 2013 г. са 1 840 

хил. лв. , и  930 хил. лв. за 2012 г.  

Дружеството очаква основните му приходи да са от продажба на електрическа 

енергия на стопански потребители, присъединени към електроразпределителната мрежа 

на средно и високо напрежение. Средните прогнозни цени, по които „ЕНЕРДЖИ АКТИВ“ 

ЕООД ще купува и продава електрическа енергия, и количествата на търгуваната 

електроенергия са базирани на сравнителен анализ на данните на Евростат към момента 

на изготвяне на бизнес плана, и са показани в следната таблица: 

Показател Мярка 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Средна продажна цена лв./MWh 80,00 81,00 82,00 83,00 84,00 

Средна покупна цена лв./MWh 72,00 73,00 74,00 75,00 76,00 

Количества търгувана 

електроенергия 
MWh 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 

 

Дружеството е представило прогнозен финансов отчет за периода 2016 г. – 2020 г., 

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

Показатели в хил. лева 
Прогноза 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Приходи 1 610 2 450 3 310 4 190 5 090 
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 в т.ч. от търговия с ел.   

енергия 
1 600 2 430 3 280 4 150 5 040 

 в т.ч от координатор 

на балансираща група 
10 20 30 40 50 

Разходи 1 650 2 312 3 095 3 898 4 720 

в т.ч. от търговия с ел. 

енергия 
1 440 2 190 2 960 3 750 4 560 

Счетоводна печалба -40 138 215 292 370 

Финансов резултат -60 98 160 222 290 

ДА 100 80 60 40 20 

СК -35 143 220 297 375 

СК/ДА -0,35 1,79 3,67 7,43 18,75 

КА -40 138 215 292 370 

КА/КП -5,71 19,71 30,71 41,71 52,86 

СК/(ДП+КП) -5 20,43 31,43 42,43 53,57 

 

Според представения бизнес план „ЕНЕРДЖИ АКТИВ“ ЕООД предвижда общите 

приходи да нарастват всяка година от бизнес плана и от 1 610 хил. лв. за 2016 г. да 

достигнат до 5 090 хил. лв. през 2020 г., като приходите от търговия с електрическа 

енергия ще нарастват от 1 600 хил. лв. през 2016 г. до 5 040 хил. лв. през 2020 г. Също 

така е прогнозирано да нарастват и общите разходи и от 1 650 хил. лв. през 2016 г. да 

достигнат до 4 720 хил. лв. през 2020 г., като разходите от търговия с електрическа 

енергия ще нарастват от 1 440 хил. лв. през 2016 г. до 4 560 хил. лв. през 2020 г. За 

първата година дружеството прогнозира загуба от 40 хил. лв., а от 2017 г. предвижда да 

реализира печалба и тя да се увеличава от 138 хил. лв. през 2017 г. до 370 хил. лв. през 

2020 г. 

 „ЕНЕРДЖИ АКТИВ“ ЕООД предвижда намаление на дълготрайните активи 

вследствие на амортизация и увеличение на краткотрайните активи за периода на бизнес 

плана. 

По отношение на капиталовата структура дружеството прогнозира увеличение на 

сумата на собствения капитал, като от -35 хил. лв. през 2016 г. същият да достигне до 375 

хил. лв. през 2020 г. 

 „ЕНЕРДЖИ АКТИВ“ ЕООД е посочило и марж на цените на пазара на 

балансираща енергия, по които очаква да извършва дейността, а именно: 

    
средна 

цена 

максимална 

цена 

минимална 

цена 

Цена на балансираща 

енергия- излишък 
лв./MWh 26,79 27,38 25,02 

Цена на балансираща 

енергия- недостиг 
лв./MWh 186,44 186,64 186,31 

  

В маркетинговия анализ на „ЕНЕРДЖИ АКТИВ“ ЕООД, 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. 

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

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

„ЕНЕРДЖИ АКТИВ“ ЕООД ще притежава финансови възможности за извършване на 

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

„координатор на стандартна и комбинирана балансираща група“. 

Договори за участие в балансираща група. 



 11 

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, „ЕНЕРДЖИ АКТИВ“ ЕООД е представило проект на „Договор за участие в 

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

балансираща група“. След преглед на представените проекти на договори 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 балансиращата група, въз основа на които в съответствие с ПТЕЕ небалансите се 

разпределят справедливо и равнопоставено на всеки член от групата. 
 

Изказвания по т.2: 

 Докладва П. Младеновски. Работната група е представила доклад на 22.01.2016 г. 

относно заявление на „ЕНЕРДЖИ АКТИВ“ ЕООД 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“. 

След проведеното на 03.02.2016 г. открито заседание по преписката, не са настъпили нови 

факти и обстоятелства, които да наложат промяна на вече представените изводи. 

 

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 

 

РЕШИ: 

 

1. Издава на „ЕНЕРДЖИ АКТИВ“ ЕООД, ЕИК 175067722, със седалище и адрес на 

управление: гр. София 1404, район „Триадица“, бул. „България“ № 109, ет. 17, лицензия 

№ Л-459-15 от 10.02.2016 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 5 (пет) години, 

приложение и неразделна част от това решение. 

2. Одобрява на „ЕНЕРДЖИ АКТИВ“ ЕООД бизнес план за периода 2016 г. – 2020 

г., приложение към това решение и приложение към лицензията по т. 1.  

 

Решението е взето с осем гласа „за” (И. Иванов, С. Тодорова, Р. Осман, А. 

Йорданов, В. Владимиров, Г. Златев, Е. Харитонова, Д. Кочков), от които четири гласа 

(А. Йорданов, В. Владимиров, Г. Златев, Е. Харитонова) на членовете на Комисията със 

стаж в енергетиката. 
 

По т.3. Комисията, след като разгледа заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-51 от 

28.08.2015 г. от „ТЕЦ Марица 3“ АД за продължаване на срока на лицензия № Л-206-

15 от 31.08.2006 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“, 

установи следното: 

 

Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-51 от 

28.08.2015 г. от „ТЕЦ Марица 3“ АД за продължаване на срока на лицензия № Л-206-15 от 

31.08.2006 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“, на основание чл. 

56, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 67, ал. 1 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. 

за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ). 

Със заповед № З-E-180 от 09.09.2015 г. на председателя на Комисията е 

сформирана работна група със задача да проучи обстоятелствата, съдържащи се 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-25 от 22.01.2016 г., който е приет от КЕВР с решение по 
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Протокол № 17 от 27.01.2016 г., т. 4. В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от 

ЗЕ, на 03.02.2016 г. е проведено открито заседание, на което е присъствал представител на 

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

отразени в приетия доклад.   

След проучване на обстоятелствата по образуваната преписка, Комисията приема 

за установено следното:  

„ТЕЦ Марица 3“ АД е лицензиант по ЗЕ и е титуляр на лицензия № Л-206-15 от 

31.08.2006 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“. 

В срока по чл. 42, ал. 2 от ЗЕ, „ТЕЦ Марица 3“ АД е подало на основание чл. 56, ал. 

1, т. 1 от ЗЕ заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-51 от 28.08.2015 г. за продължаване срока на 

лицензията с 10 (десет) години. 

 Заявителят е обосновал предложението си за продължаване на срока на лицензията 

с оглед реализиране на поставените цели, подробно описани в представения бизнес план 

за утвърждаване и развитие на дейността на дружеството като търговец на електрическа 

енергия на националния енергиен пазар. 

При продължаване срока на лицензията, съгласно чл. 69, ал. 1 от НЛДЕ, Комисията 

следва да прецени изпълнението на изискванията и задълженията по действащата 

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

лицензията, а именно дали притежава технически и финансови възможности, материални 

и човешки ресурси и организационна структура за изпълнение на нормативните 

изисквания за осъществяване на дейността по лицензията. 

От представеното удостоверение за актуално състояние и от извършената служебна 

справка в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията към Министерството 

на правосъдието, е видно, че „ТЕЦ Марица 3“ АД е търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 

1 от Търговския закон. „ТЕЦ Марица 3“ АД е акционерно дружество, с ЕИК 126526421, 

със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград 6400, Промишлена зона. 

Дружеството е с едностепенна система на управление, със съвет на директорите в състав: 

Цветана Георгиева Бънкова, Стоян Михалев Тюйлиев и Елена Христова Добрева. „ТЕЦ 

Марица 3“ АД е публично дружество по смисъла на Закона за публичното предлагане на 

ценни книжа. 

Дружеството се управлява и представлява от Стоян Михалев Тюйлиев в качеството 

му на изпълнителен директор. 

„ТЕЦ Марица 3“ АД е с предмет на дейност: производство на електрическа и 

топлинна енергия, пренос и разпределение на топлинна енергия, строителна и ремонтна 

дейност в областта на електроенергетиката, строителна и ремонтна дейност в областта на 

електропроизводството и топлопроизводството, инвестиционна дейност, придобиване и 

разпореждане с авторски права, права върху изобретения, търговски марки и промишлени 

образци, ноу-хау и др.обекти на интелектуалната собственост, както и всяка друга 

дейност, незабранена със закон или друг нормативен акт. 

Капиталът на дружеството е в размер на 937000 лв., разпределен в 93700 поименни, 

безналични акции, всяка с номинална стойност 10 лв. 

Видно от представените на основание чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „а“, б. „б“, б. „в“, б. „г“, 

б. „д“ от НЛДЕ декларации от всички членове на съвета на директорите на „ТЕЦ Марица 

3“ АД, същите не са лишени от правото да упражняват търговска дейност и не са 

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

стопанството, дружеството не е в производство по несъстоятелност, не е обявено в 

несъстоятелност, на дружеството не е отнемана лицензия за дейността „търговия с 

електрическа енергия“ и няма издаван акт за отказ да се издаде на дружеството лицензия 

за дейността „търговия с електрическа енергия“. 

Предвид изложеното, продължаването на срока на издадената лицензия няма да е в 

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

С оглед изложеното се налага изводът, че искането на „ТЕЦ Марица 3“ АД да бъде 

продължен срокът на издадената лицензия за дейността „търговия с електрическа 
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енергия“ е допустимо.   

Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване на 

дейностите, изискванията и задълженията на действащата лицензия. 

Видно от извършена служебна справка в регистъра на търговските участници, 

поддържан от „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД на интернет страницата му, 

„ТЕЦ Марица 3“ АД е регистрирано с ID № PKH004, като производител на електрическа 

енергия и с ID № TZZ046, като търговец на електрическа енергия, като към момента и за 

двете дейности статусът е „Активен“. Дружеството използва офис с площ от 129 кв. м. и 

офис оборудване в сграда, находяща се в в гр. София, бул. „България“ № 1-1.  

Във връзка с осигуряване на необходимите за осъществяването на лицензионната 

дейност техническо офис оборудване, информационни технологии и комуникационни 

средства е представен Договор № 196 от 28.12.2005 г., сключен между „ТЕЦ Марица 3“ 

АД и „Витоша Софтуер и Комуникации“ ООД. Услугите, които се предоставят по силата 

на договора, включват: осигуряване на персонални компютри и др., периферни устройства 

(скенери и др.), мобилни устройства, услуги по осигуряване на вътрешната комуникация - 

електронна поща (E-mail). Представено е копие на абонатен договор, сключен между 

„Булсатком“ АД и „ТЕЦ Марица 3“ АД за предоставяне на услугата достъп до интернет.   

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 Правилата за търговия с електрическа енергия. 

Относно наличието на човешки ресурси и опит за осъществяване на дейността 

„търговия с електрическа енергия“. 

„ТЕЦ Марица 3“ АД е представило справка за образованието и квалификацията на 

четирима служители, заети с дейностите по лицензията, и техните професионални 

автобиографии, както и организационна структура на компанията.   

„ТЕЦ Марица 3“ АД е представило също така данни за опита си и справка за 

продадени количества електроенергия на свободния пазар. Дружеството посочва, че в 

направление „Търговия с електроенергия“ работят висококвалифицирани служители. 

Основни фактори за успешната работа на „ТЕЦ Марица 3“ АД на свободния пазар са 

създадената база данни за типовете потребители по ниво на напрежение, познаването на 

конкуренцията и гъвкавото ценообразуване. Продадените количества на свободния пазар 

през годините са следните: 2006 г. – 1 970.5 MWh, 2007 г. – 82 492.4 MWh, 2008 г. – 41 375 

MWh, 2009 г. – 0 MWh, 2010 г. – 0 MWh, 2011 г. – 0 MWh, 2012 г. – 8 291 MWh, 2013 г. – 

400 595.2 MWh и 2014 г. – 320 197.1 MWh. 

Въз основа на всичко гореизложено може да се направи извод, че „ТЕЦ Марица 3“ 

АД притежава материални и човешки ресурси, както и опит да продължи да изпълнява 

дейността „търговия с електрическа енергия. 

Относно наличието на финансови възможности на „ТЕЦ Марица 3“ 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). 

В изпълнение на изискванията на чл. 19 от Правилата, дружеството е представило 

писмено потвърждение (удостоверение) с изх. № 83 от 13.08.2015 от „Общинска банка“ 

АД в уверение на това, че „ТЕЦ Марица 3“ АД има открита сметка в лева със специален 

режим на обслужване, съгласно чл. 19, ал. 2 от Правилата, със салдо към 13.08.2015 г. в 

размер 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 данните за 

оборота от търговия с електрическа енергия на територията на Република България за 

последната година от лицензионната дейност съгласно представения на Комисията 

годишен финансов отчет. 

В изпълнение на изискванията на чл. 68, ал. 2, т. 5 от НЛДЕ „ТЕЦ Марица 3“ АД е 
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представило бизнес план за управление и развитие на дейността „търговия с електрическа 

енергия“, който обхваща периода 2016 г. - 2020 г., с прогнозни годишни финансови 

отчети.  

Според предоставения бизнес план дружеството прогнозира продаденото 

количество електрическа енергия да се увеличава от 74 700 MWh през 2016 г. до 107 100 

MWh през 2020 г. 

Прогнозните цени и количества търгувана електроенергия са представени по-долу: 

Показател Мярка 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Средна продажна цена лв./MWh 55 59 61 64 66 

Средна покупна цена лв./MWh 53 57 59 62 64 

Количества търгувана 

електроенергия 
MWh 74 700 77 800 84 200 95 300 107 100 

 

Дружеството е представило прогнозен финансов отчет за периода 2016 г. - 2020 г., 

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

Показатели в хил. лева 
Прогноза 

2016 2017 2018 2019 2020 

Приходи 4123 4608 5156 6135 7104 

в т.ч. продадена 

електрическа енергия 
4108 4590 5136 6099 7068 

Разходи 4036 4541 5080 6084 7068 

в т.ч. закупена 

електрическа енергия 
3959 4434 4967 5908 6854 

Счетоводна печалба 87 67 76 50 36 

Финансов резултат 78 60 68 45 32 

ДА 6 7 11 19 24 

СК/ДА 13 20 19 13 12 

КА/КП 1,15 1,15 1,37 1,37 1,36 

СК/(ДП+КП) 0,1 0,2 0,4 0,4 0,4 

 

Съгласно представения прогнозен отчет за приходите и разходите дружеството 

предвижда общите приходи да нарастват всяка година от бизнес плана и от 4 123 хил. лв. 

за 2016 г. да достигнат до 7 104 хил. лв. през 2020 г. 

Със същия темп е прогнозирано да нарастват и разходите и от 4 036 хил. лв. за 2016 

г. да достигнат 7 068 хил. лв. през 2020 г. 

Дружеството прогнозира печалбата да намалява от 78 хил. лв. за 2016 г. до 32 хил. 

лв. през 2020 г. 

Общите активи, за периода на бизнес плана, се увеличават от 535 хил. лв. за 2016 г. 

на 989 хил. лв. към 31.12.2020 г., което е в резултат на увеличението на краткотрайните 

активи. 

За периода на бизнес плана дружеството не прогнозира увеличение на собствения 

капитал и дългосрочните 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.  

„ТЕЦ Марица 3“ АД е направило анализ на вътрешния и външен пазар на 

електрическа енергия, както и оценка на възможностите за развитие на дружеството като 
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търговец на електрическа енергия. 

В маркетинговия анализ на „ТЕЦ Марица 3“ 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. 

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

заложените в бизнес плана параметри, „ТЕЦ Марица 3“ АД ще притежава финансови 

възможности и ще продължи да отговаря на условията за упражняване на дейността 

„търговия с електрическа енергия“ за новия срок на лицензията.  
 

Изказвания по т.3: 

Докладва П. Младеновски. Работната група е представила доклад относно 

заявление от „ТЕЦ Марица 3“ АД за продължаване на срока на лицензия № Л-206-15 от 

31.08.2006 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“. На 03.02.2016 г. е 

проведено открито заседание с представители на дружеството. Няма нови факти и 

обстоятелства, които да променят изложените в доклада изводи.  

 

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

т. 1 от ЗЕ и чл. 69, ал. 2, т. 1 и ал. 3 и чл. 13, ал. 5 от НЛДЕ, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Продължава срока на лицензия № Л-206-15 от 31.08.2006 г. за дейността 

„търговия с електрическа енергия“, издадена на „ТЕЦ Марица 3“ АД, ЕИК 126526421, със 

седалище и адрес на управление: гр. Димитровград 6400, Промишлена зона, с 10 (десет) 

години, считано от датата на изтичане срока на лицензията; 

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

срок, така както последните са регламентирани в лицензия № Л-206-15 от 31.08.2006 г. за 

дейността „търговия с електрическа енергия“, издадена на „ТЕЦ Марица 3“ АД; 

3. Одобрява на „ТЕЦ Марица 3“ АД бизнес план за периода 2016 г. - 2020 г., 

приложение към това решение и приложение към издадената лицензия.  

 

Решението е взето с осем гласа „за” (И. Иванов, С. Тодорова, Р. Осман, А. 

Йорданов, В. Владимиров, Г. Златев, Е. Харитонова, Д. Кочков), от които четири гласа 

(А. Йорданов, В. Владимиров, Г. Златев, Е. Харитонова) на членовете на Комисията със 

стаж в енергетиката. 
 

 

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО: 

 

По т.1 както следва: 

1. Издава на „ВАТ И ВОЛТ България“ ЕООД, ЕИК 203251885, със седалище и 

адрес на управление: гр. София 1504, ул. „Николай Гогол“ № 15, партер, лицензия № Л-

458-15 от 10.02.2016 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“ за 

срок от 10 (десет) години, приложение и неразделна част от това решение; 

2. Одобрява на „ВАТ И ВОЛТ България“ ЕООД бизнес план за периода 2016 г. – 

2019 г., приложение към това решение и приложение към лицензията по т. 1.  

 

По т.2 както следва: 

1. Издава на „ЕНЕРДЖИ АКТИВ“ ЕООД, ЕИК 175067722, със седалище и адрес на 

управление: гр. София 1404, район „Триадица“, бул. „България“ № 109, ет. 17, лицензия 

№ Л-459-15 от 10.02.2016 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа 

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



 16 

група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“, за срок от 5 (пет) години, 

приложение и неразделна част от това решение. 

2. Одобрява на „ЕНЕРДЖИ АКТИВ“ ЕООД бизнес план за периода 2016 г. – 2020 

г., приложение към това решение и приложение към лицензията по т. 1.  

 

По т.3 както следва: 

1. Продължава срока на лицензия № Л-206-15 от 31.08.2006 г. за дейността 

„търговия с електрическа енергия“, издадена на „ТЕЦ Марица 3“ АД, ЕИК 126526421, със 

седалище и адрес на управление: гр. Димитровград 6400, Промишлена зона, с 10 (десет) 

години, считано от датата на изтичане срока на лицензията; 

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

срок, така както последните са регламентирани в лицензия № Л-206-15 от 31.08.2006 г. за 

дейността „търговия с електрическа енергия“, издадена на „ТЕЦ Марица 3“ АД; 

3. Одобрява на „ТЕЦ Марица 3“ АД бизнес план за периода 2016 г. - 2020 г., 

приложение към това решение и приложение към издадената лицензия.  

 

Приложения: 

 1. Решение на КЕВР № Л-458/10.01.2016 г. относно заявление на „ВАТ И ВОЛТ 

България“ ЕООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“. 

 2. Решение на КЕВР № Л-459/10.01.2016 г. относно заявление на „ЕНЕРДЖИ 

АКТИВ“ ЕООД 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“. 

 3. Решение на КЕВР № И1-Л-206/10.01.2016 г. относно заявление от „ТЕЦ Марица 

3“ АД за продължаване на срока на лицензия № Л-206-15 от 31.08.2006 г., издадена за 

дейността „търговия с електрическа енергия“. 
 

 

 
 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
 

       

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

 (С. Тодорова) 

 

2. ................................................. 

  (Р. Осман) 

 

3. ................................................. 

 (А. Йорданов) 

 

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

 (В. Владимиров) 

          Р. ТОТКОВА 

5. ................................................. 

 (Г. Златев) 

 

6. ................................................. 

 (Е. Харитонова) 

 

7. ................................................. 

 (Д. Кочков) 


