_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПРОТОКОЛ
№ 75
София, 14.04.2016 година
Днес, 14.04.2016 г. от 12:33 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,
Валентин Петков, Димитър Кочков и главният секретар Росица Тоткова (без право на
глас).
На заседанието присъстваха Е. Маринова – директор на дирекция „Правна“, П.
Младеновски – началник на отдел „Цени и лицензии: електрически мрежи, търговия и
пазари“, Р. Тахир – началник на отдел „Цени, лицензии и пазари – природен газ“, 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. Доклад относно решение на Надзорния съвет на „Булгартрансгаз” ЕАД за избор
на отговорник по съответствието.
Работна група: Елена Маринова, Ремзия Тахир, Ваня Василева
2. Доклад относно заявление с вх. № E-ЗЛР-ПР-10 от 17.03.2016 г. от „Горичане
Енерджи“ ЕООД за прекратяване на лицензия за производство на електрическа енергия
преди изграждане на енергийния обект.
Работна група: Ивайло Александров, Юлиана Ангелова,
Ана Иванова, Анелия Петрова, Стоил Манчев
3. Доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1 от 14.01.2016 г. на „БОЛКАН
ЛОДЖИК“ 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“.
Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова, Милен Трифонов, Юлиан
Стоянов, Радостина Методиева, Христина Стоянова, Бойко Стоянов
София – 1000, бул. ”Княз Дондуков“ № 8 -10; тел.: 988 24 98; 935 96 13; факс: 988 87 82

4. Доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-91 от 22.12.2015 г. на „ПАУЪР
СИСТ“ ЕООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с
включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“.
Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова, Милен Трифонов, Юлиан
Стоянов, Радостина Методиева, Христина Стоянова, Ваня Караджова-Чернева
5. Доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-4 от 28.01.2016 г. на „ПауърОн“
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: Пламен Младеновски, Елена Маринова, Милен Трифонов, Вера
Георгиева, Юлиан Стоянов, Радостина Методиева, Христина Стоянова, Бойко Стоянов
6. Доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-89 от 18.12.2015 г. на „Топлофикация
София“ ЕАД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“.
Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова, Милен Трифонов, Юлиан
Стоянов, Радостина Методиева, Христина Стоянова, Ваня Караджова-Чернева
По т.1. Комисията разгледа доклад относно решение на Надзорния съвет на
„Булгартрансгаз” ЕАД за избор на отговорник по съответствието.
В Комисията за енергийно и водно регулиране е постъпило писмо с вх. № Е-15-4516 от 25.03.2016 г. от председателя на Надзорния съвет на „Булгартрансгаз” ЕАД, с което
на основание чл. 81к, ал. 2 от Закона за енергетиката (ЗЕ) КЕВР е уведомена за избор на
отговорник по съответствие на дружеството. Представени са и доказателства относно
професионалната квалификация и независимостта от вертикално интегрираното
предприятие на избрания отговорник по съответствие.
Във връзка с горното се установи следното:
С Решение № С-4 от 22.06.2015 г. и Решение № С-6 от 05.11.2015 г. на КЕВР
„Булгартрансгаз” ЕАД е сертифицирано като и определено за независим преносен
оператор (НПО) на газопреносната система на Република България. Нотифицирането на
решението за определяне на оператора е публикувано в „Официален вестник“ на
Европейския съюз в брой C 428 от 19 декември 2015 г.
С решението за сертифициране на дружеството по т. I.5. за отговорник по
съответствието на „Булгартрансгаз” ЕАД е одобрена Елена Дамянова Гоцева.
Съгласно чл. 81к, ал. 2 от ЗЕ, надзорният съвет на НПО избира отговорник по
съответствието, на когото се възлага контролът по изпълнението на програмата за
съответствие. Изборът на отговорник по съответствието подлежи на одобряване от
Комисията, която може да откаже одобрение на основание липса на независимост или на
професионална компетентност. По отношение на отговорника по съответствието се
прилагат изискванията за независимост и редът за избор, уведомяване на Комисията и
освобождаване по чл. 81д, ал. 3 - 8 и 10 от ЗЕ.
По силата на чл. 81к, ал. 2, изр. трето във връзка с чл. 81д, ал. 3, изр. 2 от ЗЕ
надзорният съвет изпраща незабавно на Комисията решението за избор на отговорник по
съответствието на НПО, както и информация за условията, които уреждат мандата,
продължителността и прекратяването му, условията на работа, включително
възнагражденията, съответно решенията за предсрочно освобождаване, заедно с мотивите
към тях. Следователно в настоящия случай КЕВР е надлежно сезирана от органа на
„Булгартрансгаз” ЕАД, оправомощен по силата на закона да информира Комисията за
наличието на предвидените обстоятелства в чл. 81д, ал. 3 от ЗЕ.
Предвид факта, че дружеството е сертифицирано като НПО, изпълнението на
изискванията на чл. 81д от ЗЕ предполага преценка на КЕВР с оглед гарантиране на
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наличието на предпоставките на ЗЕ по отношение на отговорника по съответствието.
Според чл. 81д, ал. 3, изр. 3 от ЗЕ, решенията на надзорния орган пораждат
действие, ако в срок три седмици от уведомяването на КЕВР, но не по-кратък от срока за
обжалване на решението на Надзорния съвет за предсрочно освобождаване (до 7 дни от
получаване на решението за освобождаване), Комисията не възрази срещу тях.
В тази връзка следва да се направи уточнението, че с г-жа Елена Дамянова Гоцева,
на 28.03.2013 г. е сключен Договор за осъществяване на контрол по изпълнението на
програмата за съответствие на „Булгартрансгаз“ ЕАД. Съгласно член 3, договорът се
сключва за срок от 3 години и влиза в сила от датата на сключването му, която дата е
датата на вписване на Устава на дружеството в Търговския регистър при Агенцията по
вписванията. Предвид изложеното, договорът е прекратен с изтичане на срока му
съгласно чл. 8, т. 8.1. от същия.
Видно от препис-извлечение от Протокол НС № 24 от 21.03.2016 г. от
неприсъствено заседание на Надзорния съвет на „Булгартрансгаз” ЕАД, по т. 1.1., е взето
решение за избор на отговорник по съответствието и за такъв е определен Елена Гоцева с
мандат пет години, считано от датата на сключване на договора, като решението поражда
действие при условията на чл. 81к, ал. 2 от ЗЕ. Надзорният съвет е решил също, че до
пораждане действие на решението, Елена Гоцева изпълнява задълженията си на
отговорник по съответствието при условията на Договор № 1334А от 28.03.2013 г. С
решение по т. 1.2. председателят на Надзорния съвет на „Булгартрансгаз” ЕАД е
упълномощен да изпрати до КЕВР уведомление за решението за избор на отговорник по
съответствието и информация за продължителността, прекратяването и условията на
работа.
Надзорният съвет е одобрил проект на договор, като е възложил на изпълнителния
директор на Надзорния съвет да сключи договор с отговорника по съответствието
съгласно одобрения договор, след пораждане действието на решението по т. 1.1., както и
анекс към Договор № 1334А от 28.03.2013 г. за изпълняване на задълженията на
отговорника до пораждане действие на решението (т. 1.3. от препис-извлечение от
Протокол НС № 24 от 21.03.2016 г.).
В чл. 3 от приложения проект на договор за осъществяване на контрол по
изпълнението на програмата за съответствие на „Булгартрансгаз“ ЕАД е предвидено, че
договорът се сключва за срок от пет години и влиза в сила от датата на подписването му
при спазване на условията и сроковете по чл. 81д, ал. 3 от ЗЕ. Включена е и клауза, че при
изтичане мандата на отговорника без избор на нов отговорник по съответствието,
страните продължават да изпълняват настоящия договор до влизане в сила на договора с
избрания нов отговорник по съответствието, освен ако Надзорният съвет на дружеството
не вземе решение, с което прекратява настоящия договор.
Съгласно чл. 8, т. 8.1. от проекта на договор, договорът се прекратява с изтичане
срока на договора, като при предсрочно прекратяване се спазват условията и сроковете по
чл. 81д, ал. 3 и ал. 4 от ЗЕ. Т. 8.2. урежда случаите на прекратяване на договора преди
изтичане на срока: по взаимно съгласие на страните в писмена форма; по искане на
отговорника по съответствието с писмено предизвестие не по-малко от 1 (един) месец; по
искане на дружеството с писмено предизвестие от не по-малко от 1 (един) месец; поради
фактическа невъзможност на отговорника да изпълнява задълженията си, продължила
повече от 60 последователни дни или повече от 90 дни в който и да е дванадесетмесечен
период; както и в други предвидени в устава на дружеството и в закона случаи.
Предвидена е самостоятелна клауза, даваща възможност за прекратяване на договора
предсрочно без предизвестие от страна на дружеството по вина на отговорника по
съответствието, в конкретно определени случаи.
Възнаграждението на избрания отговорник по съответствието е в размер на 2 600
(две хиляди и шестстотин) лева месечно, дължимо до 10-то число на следващия
календарен месец.
По силата на чл. 81к, ал. 2, изр. трето във връзка с чл. 81д, ал. 5 от ЗЕ отговорникът
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по съответствието на НПО следва да: не заема професионален пост или отговорна
длъжност, няма икономически интереси или делови отношения, пряко или непряко, с
която и да е друга част от вертикално интегрираното предприятие или с негови акционери,
притежаващи контролен пакет от акции; няма интереси или не получава финансови
облаги, пряко или непряко, от която и да е част от вертикално интегрираното
предприятие; получава възнаграждение, което не зависи от дейностите или резултатите на
вертикално интегрираното предприятие, различни от тези на оператора на преносна
мрежа.
С оглед преценка на независимостта на избрания отговорник по съответствието са
представени декларации по чл. 98, ал. 2, т. 4 и т. 5 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за
лицензиране на дейностите в енергетиката, видно от които лицето отговаря на
изискванията на чл. 81д, ал. 5 от ЗЕ.
По силата на чл. 81к, ал. 2, изр. трето във връзка с чл. 81д, ал. 6, изр. 1 от ЗЕ
отговорникът по съответствието на НПО е лице, което в срок три години преди
назначаването му не е заемал професионален пост или отговорна длъжност, не е имал
интереси или делови отношения, пряко или непряко, с вертикално интегрираното
предприятие или с която и да е част от него, различна от оператора на преносната мрежа,
или с негови акционери, притежаващи контролен пакет от акции. От представената
автобиография и декларации е видно, че изискванията на чл. 81д, ал. 6 от ЗЕ са изпълнени
по отношение на Елена Дамянова Гоцева.
Предвид изложеното не са налице основанията по чл. 81к, ал. 2, изречение второ от
ЗЕ за отказ за одобряване на избрания от Надзорния съвет на „Бултартрансгаз“ ЕАД
отговорник по съответствието.
Независимо от горното във връзка с представения проект на договор, съдържащ
клаузи, които уреждат мандата, продължителността и прекратяването му,
„Бултартрансгаз“ ЕАД следва да прецизира чл. 3, изр. 2 с оглед уреждане на срок, до
който се избира нов отговорник по съответствието. Същото е необходимо за постигане на
яснота по отношение на мандата на отговорника по съответствието. Също така, навсякъде
в проекта на договор изразите „Държавна комисия за енергийно и водно регулиране“ и
„ДКЕВР“ следва да бъдат заменени с изразите „Комисия за енергийно и водно
регулиране“ и „КЕВР“.
Изказвания по т.1:
Докладва Е. Маринова. В Комисията за енергийно и водно регулиране е постъпило
писмо от председателя на Надзорния съвет на „Булгартрансгаз” ЕАД с искане за
одобряване на отговорник по съответствие на дружеството. Причините за това искане са
разпоредбите на закона и факта, че „Булгартрансгаз” ЕАД е дружество, което е
сертифицирано и определено за независим преносен оператор. Законът предвижда
Комисията да одобрява отговорника по съответствието на дружеството. Основанията, въз
основа на които се преценява направено предложение за одобряване на избран отговорник
по съответствието са: наличие на независимост от гледна точка на вертикално
интегрирано предприятие, както и наличие на необходимата професионална
квалификация. Компетентен орган, който може да сезира Комисията е именно Надзорният
съвет на независимия преносен оператор. В тази връзка е проведено и неприсъствено
заседание на Надзорния съвет, на което за отговорник по съответствието на дружеството е
избрана г-жа Елена Гоцева и е одобрен проект на договора за извършване на тази дейност.
Представени са декларации от г-жа Елена Гоцева, както и нейната автобиография. От
документите се вижда, че са налице изискванията на чл. 81д лицето да е независимо
спрямо другите части на вертикално интегрираното предприятие и това да не е било факт
през последните три години. В договора, според изискването на директивата, трябва да
има клаузи, които да очертават ясен мандат на отговорника по съответствието. Мандатът
на длъжността е посочен в чл. 3. Включена е клауза, че при изтичане на мандата на
отговорника двете страни продължават да изпълняват настоящия договор до влизане в
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сила на договора с избрания нов отговорник по съответствието, освен ако Надзорният
съвет не вземе решение да прекрати настоящия договор. Изводите на работната група в
доклада са, че избраното лице за отговорник по съответствието отговаря на изискванията
на закона и решението на Надзорния съвет може да бъде одобрено от Комисията. В
мотивите е обърнато внимание и е посочено, че за постигане на яснота по отношение
мандата на отговорника по съответствието е необходимо да се прецизира изречение второ
на чл. 3, с оглед уреждане на за избиране на нов отговорник по съответствието. Работната
група предлага на Комисията: да приеме настоящия доклад; да приеме протоколно
решение относно одобряване на решение по Протокол НС № 24 от 21.03.2016 г., т. 1.1 от
неприсъствено заседание на Надзорния съвет на „Булгартрансгаз” ЕАД, с което за
отговорник по съответствието е избрана Елена Дамянова Гоцева.
И. Иванов каза, че казусът е ясен и от Комисията се изисква протоколно решение.
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 81к, ал. 2, изр. второ и изр. трето,
във връзка с чл. 81д, ал. 3, ал. 4, ал. 5, ал. 6 от Закона за енергетиката,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
1. Приема доклад относно решение на Надзорния съвет на „Булгартрансгаз” ЕАД
за избор на отговорник по съответствието.
2. Одобрява решение по Протокол НС № 24 от 21.03.2016 г., т. 1.1 от
неприсъствено заседание на Надзорния съвет на „Булгартрансгаз” ЕАД, с което за
отговорник по съответствието е избрана Елена Дамянова Гоцева.
В заседанието по точка първа участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров,
Георги Златев, Евгения Харитонова, Валентин Петков, Димитър Кочков.
Решението е взето с девет гласа „за”.
По т.2. Комисията, след като разгледа заявление с вх. № E-ЗЛР-ПР-10 от 17.03.2016
г. от „Горичане Енерджи“ ЕООД за прекратяване на лицензия за производство на
електрическа енергия преди изграждане на енергийния обект, установи следното:
В Комисия за енергийно и водно регулиране е постъпило заявление с вх. № E-ЗЛРПР-10 от 17.03.2016 г., подадено от „Горичане Енерджи“ ЕООД, гр. София, за
прекратяване на лицензия № Л-357-01 от 25.05.2011 г. за извършване на дейността
„производство на електрическа енергия“ с условие за изграждане на енергиен обект.
Заявлението е подадено на основание чл. 55, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл.
71, ал. 1, т. 2 от Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в
енергетиката (НЛДЕ).
Със заповед № З-E-41 от 22.03.2016 г. на председателя на КЕВР е създадена работна
група със задача да проучи обстоятелствата, съдържащи се в заявлението и приложенията
към него, за установяване на основателността на искането.
При извършената на основание чл. 4, ал. 1 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за
лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ) проверка, относно редовността от
формална страна на подаденото заявление с приложения, се установи, че същото не
отговаря напълно на изискванията на чл. 72, ал. 2 от НЛДЕ, за което на заявителя е
изпратено писмо с изх. № E-ЗЛР-ПР-10 от 28.03.2016 г с указание да представи решение
на едноличния собственик на капитала на „Горичане Енерджи“ ЕООД за прекратяване на
лицензията.
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С писмо вх. № E-ЗЛР-ПР-10 от 31.03.2016 г. дружеството е представило решение на
едноличния собственик на капитала на „Горичане Енерджи“ ЕООД за прекратяване на
издадената на дружеството лицензия № Л-357-01 от 25.05.2011 г. за производство на
електрическа енергия и документ за платена такса за разглеждане на заявлението.
Въз основа на предоставената информация и документи от заявителя и
направеното проучване са установени следните факти и са направени следните
изводи:
С Решение № Л-357 от 25.05.2011 г. Комисията е издала на „Горичане Енерджи“
ЕООД лицензия № Л-357-01 от 25.05.2011 г. за извършване на дейността „производство
на електрическа енергия“ за срок от 25 (двадесет и пет) години, считано от датата на
решението на Комисията за разрешаване осъществяването на лицензионната дейност, като
е определила условията за изграждане на фотоволтаичен парк „Горичане Енерджи“ ЕООД
и срока за започване на лицензионната дейност, както е посочено в лицензията.
Със същото решение Комисията на основание чл. 14, ал. 3 от Наредбата за
лицензиране на дейностите в енергетиката (отм.) е одобрила на „Горичане Енерджи“
ЕООД бизнес план и финансов модел за период от 20 години (2013 г. – 2032 г.).
Съгласно изготвения инвестиционен проект е предвидено изграждане на вятърен
парк (ВЕП „Добрич”), находящ се в землищата на с. Царевец и с. Стефан Караджа, област
Добрич, с обща инсталирана мощност от 18 MW - 9 броя ветрогенератори с единична
мощност 2 MW.
Заявителят е собственик на следните поземлени имоти, влизащи в обхвата на
ветроенергийния парк:
- № 022098, № 010133, № 010135, № 019053, № 020064, № 022100, № 023069,
находящи се в землището на с. Царевец, община Добрич, област Добрич;
- № 031056 и № 011041, находящи се в землището на с. Стефан Караджа, община
Добрич, област Добрич.
Строителството на ВЕП „Добрич” е предвидено да се извърши на един етап в
съответствие с представения график на строително-монтажните работи в срок до
31.12.2013 г.
„Горичане Енерджи“ ЕООД е мотивирало искането си за прекратяване на издадената
лицензия с липса на валиден предварителен или окончателен договор за присъединяване,
както и с настъпилите промени в Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ),
съгласно които НЕК ЕАД няма задължение да присъединява приоритетно и да изкупува
по преференциална цена електрическата енергия, произведена от възобновяеми
източници.
Енергийният обект не е изграден, строителството никога не е стартирало и съответно
лицензионна дейност не е упражнявана, което е видно и от размера на лицензионните
такси, заплатени от дружеството, изчислен на база 0 лв. приходи от дейността.
Активите, с които разполага дружеството, са горецитираните поземлени имоти,
които засега се предвижда да останат негова собственост. Няма други активи, в т. ч. и
незавършено строителство.
Съгласно разпоредбата на чл. 55, ал. 1 от ЗЕ лицензията се прекратява от
Комисията по искане на лицензианта. От друга страна в ЗЕВИ е предвидено, че част от
насърченията за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, в това
число и определянето на преференциална цена за изкупуване на електрическата енергия,
произведена от възобновяеми източници, не се прилагат за енергийните обекти за
производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, които са въведени в
експлоатация след влизането в сила на ЗИД на ЗЕ – 06.03.2015 г., с изключение на
обектите по чл. 24, т. 1 и т. 3 от ЗЕВИ. Същевременно към момента не са предприети
действия по изпълнение на договора за присъединяване и изпълнение на бизнес плана, в
частта „изграждане на генерираща мощност“. Дружеството сочи, че няма започнало
строителство и незавършени обекти.
Във връзка с гореизложеното, искането на „Горичане Енерджи“ ЕООД за
6

прекратяване на лицензия № Л-357-01 от 25.05.2011 г. за извършване на дейността
„производство на електрическа енергия“ е допустимо и основателно, поради което
лицензията следва да се прекрати.
Изказвания по т.2:
Докладва И. Александров.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси по доклада.
И. Иванов прочете проекта на решение, представен от работната група.
Предвид изложеното и на основание чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността на
Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
1. Приема доклад на работната група относно заявление с вх. № E-ЗЛР-ПР-10 от
17.03.2016 г. от „Горичане Енерджи“ ЕООД за прекратяване на лицензия за производство
на електрическа енергия преди изграждане на енергийния обект;
2. Насрочва открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ за разглеждане на
доклада на 20.04.2016 г. от 10:00 ч.;
3. За участие в откритото заседание да бъдат покани заинтересованите лица или
други, упълномощени от тях представители;
4. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на
страницата на Комисията в интернет.
В заседанието по точка втора участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров,
Георги Златев, Евгения Харитонова, Валентин Петков, Димитър Кочков.
Решението е взето с девет гласа „за”, от които четири гласа на членовете на
Комисията със стаж в енергетиката.
По т.3. Комисията, след като разгледа заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1 от 14.01.2016 г.
на „БОЛКАН ЛОДЖИК“ 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-1 от 14.01.2016 г. на „БОЛКАН
ЛОДЖИК“ 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).
Със Заповед № З-Е-16 от 25.01.2016 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.
При извършената проверка на заявлението и приложенията към него от формална
страна беше констатирано, че същите не отговарят на изискванията на Наредба № 3 от
21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ), поради което с писмо
с изх. № Е-ЗЛР-Л-1 от 19.02.2016 г. на заявителя са дадени указания за представяне на
допълнителна информация.
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С писма с вх. № Е-ЗЛР-Л-1 от 26.02.2016 г., вх. № Е-ЗЛР-Л-1 от 10.03.2016 г. и вх.
№ Е-ЗЛР-Л-1 от 15.03.2016 г. заявителят е представил допълнителни данни и документи,
след което се пристъпи към разглеждане на преписката по същество за установяване на
съответствието на заявлението с нормативните изисквания за издаване на лицензията.
При преценката на основателността на заявлението за издаване на лицензия за
дейността „търговия с електрическа енергия“, Комисията по силата на чл. 40 от ЗЕ следва
да установи, дали заявителят е лице, регистрирано по Търговския закон или по закона на
държава-членка на Европейския съюз, както и налице ли са необходимите технически и
финансови възможности, материални и човешки ресурси, и организационна структура за
изпълнение на нормативните изисквания за осъществяване на лицензионната дейност.
Въз основа на анализ на фактите и обстоятелствата, съдържащи се в
документите по административната преписка, се установи следното:
І. Правни аспекти.
Видно от служебно извършената справка на интернет страницата на Търговския
регистър, воден от Агенцията по вписванията, правно-организационната форма на
„БОЛКАН ЛОДЖИК“ ООД е дружество с ограничена отговорност, с ЕИК 202025709, със
седалище и адрес на управление: гр. София 1517, бул. „Ботевградско шосе“ № 247.
„БОЛКАН ЛОДЖИК“ ООД има следния предмет на дейност:
Дейности в областта на енергетиката, извършвани след придобиване на
съответната лицензия, включително, но не само търговия с електрическа енергия, внос и
износ, координиране на балансиращи групи на пазара на електрическа енергия,
консултантска, изследователска и развойна дейност в областта на иновациите,
стратегически и политически анализи и социологически проучвания, дейност в областта
на устойчивото развитие, регионалното развитие, разработване и управление на бизнес и
инвестиционни проекти, информационна дейност, анализи, изработване и оценка на
концепции и програми, представителство, маркетингови проучвания, изследване на
пазари, финансови и търговски анализи, сделки с интелектуална собственост,
предоставяне на рекламни, информационни, програмни или други услуги, логистика,
франчайз, мениджмънт, преводаческа дейност, вътрешна и външна търговска и
посредническа дейност, туристическа дейност и услуги, както и всяка друга дейност,
незабранена от закона, при спазване на съответните разрешителни и лицензионни режими.
Дружеството се управлява и представлява от управителите Мария Василева Колева
и Дочко Василев Дочев само заедно.
Размерът на капитала на дружеството е 5 000 (пет хиляди) лева. Съдружници в
„БОЛКАН ЛОДЖИК“ ООД са Владимир Евгениев Кирилов с дял от капитала в размер на
2500 лв. и Дочко Василев Дочев с дял от капитала в размер на 2500 лв.
От посочените по-горе данни се установи, че „БОЛКАН ЛОДЖИК“ ООД 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.
От представените декларации съгласно чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „а“, б. „б“, б. „в“, б. „г“
и б. „д“ от НЛДЕ от управителите на дружеството се установява, че същите не са лишени
от правото да упражняват търговска дейност и не са осъждани с влязла в сила присъда за
престъпление против собствеността или против стопанството, както и че заявителят не е в
производство по несъстоятелност, не е обявен в несъстоятелност, не е в ликвидация, не му
е отнемана лицензия за същата дейност, за която кандидатства, както и не е подавал
заявление за издаване на лицензия за търговия с електрическа енергия и съответно няма
издаден отказ.
Предвид гореизложеното следва, че издаването на лицензия за дейността „търговия
с електрическа енергия“ на „БОЛКАН ЛОДЖИК“ 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
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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 обстоятелството, че за този
период очакванията на дружеството са да опознае детайлно условията на местния пазар на
електрическа енергия и това да се превърне в преимущество, което ще бъде използвано
при реализиране на сериозните и дългосрочни интереси на компанията по отношение на
българския пазар на електрическа енергия. Срокът на лицензията, за който дружеството
кандидатства ще допринесе също така за постигане на максимален баланс между
интересите на компанията на местния пазар и на регионалните пазари.
С оглед изложеното се налага изводът, че искането на „БОЛКАН ЛОДЖИК“
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.
ІІ. Технически аспекти:
1. Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване на
дейността „търговия с електрическа енергия“, „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“, „БОЛКАН ЛОДЖИК“ ООД ще използва офис,
намиращ се в гр. София, кв. „Враждебна“, бул. „Ботевградско шосе“ № 247, част от
Логистичен център Административна сграда 1, № 1208, с обща площ 136 кв. м., нает с
договор за наем. Като доказателство заявителят е представил договор за наем на офисплощи, сключен с „Транскапитал“ ЕООД от 01.01.2016 г.
Дружеството декларира, че офисът е оборудван с необходимите за нормалната
работа на екипа материални ресурси. Офисът е обзаведен с мебели и офис оборудване,
като са обособени самостоятелни работни места. Обзаведена е и заседателна зала за
провеждане на търговски преговори. В бизнес плана си „БОЛКАН ЛОДЖИК“ ООД
посочва, че има изцяло изградена инфраструктура за осъществяване на търговия с
електроенергия и координиране на балансиращи групи. „БОЛКАН ЛОДЖИК“ ООД има
постоянен достъп до интернет и ще използва в офиса си стандартни устройства като
телефон, факс, скенер, принтер и копирна машина. Дейността на дружеството ще се
осъществява чрез използване на следните средства:
Настолни работни станции:
Процесор Intel Core i5-3470 3.20GHz, Ram 8GB, HDD: 1TB, OS: Windows 7
Процесор Pentium Dual-Core CPU E5400 2.70GHz, Ram 2.25GB, HDD:
160GB, OS: Windows XP
Процесор Intel Core 2CPU 2.13GHz, Ram 3GB, HDD: 1TB, OS: Windows 7
Процесор Pentium CPU C3220 3.00GHz, Ram 8GB, HDD: 1TB, OS: Windows
7
iMac Qual-Core i5 2.4GHz/8GB/1000GB/nVidia 820GX
Софтуерен продукт за обработка на документи Microsoft Office, версия 2010
и версия 2007
Антивирусен софтуер: AVG AntiVirus, версия 2015, Anti-Malware версия
2.0.4.1028.
„БОЛКАН ЛОДЖИК“ ООД е предвидило изнасяне на счетоводното и правното
обслужване.
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).
9

С писмо с изх. № ЦУ-ПМО-4219/1 от 17.09.2015 г. ЕСО ЕАД декларира, че
„БОЛКАН ЛОДЖИК“ 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
„БОЛКАН ЛОДЖИК“ 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.
2. Относно наличието на човешки ресурси и опит за осъществяване на
дейността „търговия с електрическа енергия“, включваща права и задължения на
„координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана
балансираща група“.
В съответствие с чл. 11, ал. 2, т. 9 от НЛДЕ, „БОЛКАН ЛОДЖИК“ ООД е
представило данни за управленската и организационната структура на дружеството, както
и данни за числеността и квалификацията на персонала, зает в упражняване на дейността,
подлежаща на лицензиране.
Представени са професионални автобиографии и копия на дипломи за завършено
образование на управителя и двама експерти. Персоналът на дружеството се състои от
управител, търговски директор, административен директор и технически директор.
- Управители - отговарят за представянето на дружеството пред институции,
клиенти, партньори и доставчици;
- Търговски директор - отговаря за договарянето на енергия, контактите с клиенти,
изпълнението на договорите, развитието на нови пазари;
- Административен директор - отговаря за административното обслужване на
дружеството и общата администрация;
- Технически директор - отговаря за ежедневната дейност по прогнозиране,
генериране на графици и балансиране, комуникира на ежедневна база с ЕСО ЕАД, НЕК
ЕАД и клиенти.
Като доказателство за назначен персонал в „БОЛКАН ЛОДЖИК“ ООД са
представени три копия на трудови договори.
Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството
доказателства се установи, че „БОЛКАН ЛОДЖИК“ ООД 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“.
III. Икономически аспекти.
Относно наличието на финансови възможности на „БОЛКАН ЛОДЖИК“
ООД за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, включваща
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).
Според представения бизнес план за периода 2016 г. – 2020 г. дружеството
прогнозира количествата електрическа енергия за покупко-продажба, на база проучване и
оценка на групите потребители, да се увеличават от 13,4 GWh през 2016 г. до 196,4 GWh
през 2020 г.
Прогнозните цени, по които дружеството ще купува и продава електрическа енергия
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през периода на бизнес плана са:
Показател
Мярка
2016 г.
Средна
лева/
80
MWh
покупна цена
Средна
лева/
продажна
86
MWh
цена

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

85

88

92

98

92

96

100

106

Количество
търгувана ел.
енергия

MWh

13 392

44 640

71 424

116 064

196 416

Ръст спрямо
предходната
година

%

0

233

60

63

69

*средна цена на електрическа енергия съгласно сравнителен анализ на борсите в
Унгария и Румъния към момента на изготвяне на бизнес плана на дружеството.
В посочените от „БОЛКАН ЛОДЖИК” ООД цени не са включени таксите за достъп
и пренос през електропреносната и електроразпределителните мрежи, такса задължения
към обществото и таксата от 5% за продадена на територията на България енергия.
Съгласно направения на база данни на Евростат към 01.10.2015 г. анализ, „БОЛКАН
ЛОДЖИК“ ООД счита, че крайните цени на нашия пазар ще се повишават, защото при
сравнение с останалите пазари от региона цените в България са значително по-ниски и е
резонно да се изравнят с тези от региона. Също така дружеството очаква пропорционално
нарастване на компонентите, формиращи цените.
„БОЛКАН ЛОДЖИК“ ООД очаква основните му приходи да са формирани от
продажбата на електроенергия на стопански потребители ВН и СН. Предвиден е
значителен ръст в приходите - увеличаване с повече от 3 пъти за втората година от
лицензионната дейност, спрямо първата, като за 5-тата година от бизнес плана е
предвидено нарастване с над 9 пъти спрямо първоначалната година. С почти същите
темпове е прогнозирано да нарастват и разходите на „БОЛКАН ЛОДЖИК“ ООД. Нетната
печалба също бележи темп на нарастване през разглеждания период от 41 хил. лв. за 2016
г. до 1794 хил. лв. през 2020 г.
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.
1 152
4 107
6 857
11 606
20 820
Приходи
1 149
3 950
6 488
10 942
19 592
Разходи
в т.ч. от покупка на
1 071
3 794
6 285
10 678
19 249
електроенергия
2,35
156,48
368,59
664,87
1 228,6
Счетоводна печалба

Финансов резултат
КА/КП

2,12
0,67

140,83
1,61

331,73
1,24

598,39
1,16

1 105,74
1.01

Поради естеството на дейността си „БОЛКАН ЛОДЖИК“ ООД не предвижда
придобиване на дълготрайни активи.
Краткосрочните задължения нарастват за разглеждания период, вследствие на
увеличение на търговски и други задължения.
„БОЛКАН ЛОДЖИК“ ООД е представило анализ на външния и вътрешния пазар на
електрическа енергия и дава положителна оценка на развитието на вътрешния пазар в
България, след очакваното интегриране на страната в обединения европейски енергиен
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пазар и въвеждането на енергийна борса.
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. № 0816-65-010206/27.11.2015 г. от „УниКредит
Булбанк“ АД, Център за кредитиране на бизнес клиенти София, в уверение на това, че
„БОЛКАН ЛОДЖИК“ ООД е клиент на същата банка и има открита сметка, наличността
по която към 27.11.2015 г. е 150 000,00 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, „БОЛКАН ЛОДЖИК“ ООД ще притежава
финансови възможности за извършване на дейността „търговия с електрическа
енергия“, включваща права и задължения на „координатор на стандартна
балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“.
IV. Правила за работа с потребители на енергийни услуги
На основание чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ дружеството е представило проект на „Правила за
работа с клиенти“. 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.
V. Договори за участие в балансираща група
На основание чл. 12, ал. 1 от НЛДЕ и чл. 19, ал. 1 и ал. 2 във връзка с чл. 11, т. 9 от
ПТЕЕ „БОЛКАН ЛОДЖИК“ 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 договор се установи, че
същите има 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 в съответствие с ПТЕЕ небалансите се
разпределят справедливо и равнопоставено на всеки член от групата.
Изказвания по т.3:
Докладва П. Младеновски.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси по доклада.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността на
Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация във връзка с чл.
13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
Р Е Ш И:
1. Приема доклад на работната група относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1 от
14.01.2016 г. на „БОЛКАН ЛОДЖИК“ 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“;
2. Насрочва открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ за разглеждане на
доклада на 20.04.2016 г. от 10:00 ч.;
3. За участие в откритото заседание да бъдат покани заинтересованите лица или
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други, упълномощени от тях представители;
4. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на
страницата на Комисията в интернет.
В заседанието по точка трета участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров,
Георги Златев, Евгения Харитонова, Валентин Петков, Димитър Кочков.
Решението е взето с девет гласа „за”, от които четири гласа на членовете на
Комисията със стаж в енергетиката.
По т.4. Комисията, след като разгледа заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-91 от 22.12.2015
г. на „ПАУЪР СИСТ“ 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-91 от 22.12.2015 г. на „ПАУЪР
СИСТ“ ЕООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“,
съдържаща 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).
Със Заповед № З-Е-1 от 04.01.2016 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.
В хода на процедурата с писма с вх. № Е-ЗЛР-Л-85 от 16.12.2015 г., вх. № Е-ЗЛР-Л85 от 18.12.2015 г. и вх. № Е-ЗЛР-Л-85 от 13.01.2016 г. заявителят е представил
допълнителни данни и документи, които са приложени към преписката.
При извършената проверка на заявлението от формална страна беше констатирано,
че същото отговаря на изискванията на Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на
дейностите в енергетиката (НЛДЕ), след което се пристъпи към разглеждане на
преписката по същество за установяване на съответствието на заявлението с
нормативните изисквания за издаване на лицензията.
При преценката на основателността на заявлението за издаване на лицензия за
дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на
„координатор на стандартна балансираща група“, Комисията по силата на чл. 40 от ЗЕ
следва да установи, дали заявителят е лице, регистрирано по Търговския закон или по
закона на държава-членка на Европейския съюз, както и налице ли са необходимите
технически и финансови възможности, материални и човешки ресурси, и организационна
структура за изпълнение на нормативните изисквания за осъществяване на лицензионната
дейност.
Въз основа на това проучване работната група установи следните факти и
направи следните изводи:
І. Правни аспекти.
Видно от представеното удостоверение за актуално състояние с изх. №
20151127113318 от 27.11.2015 г. на Агенцията по вписванията, правно-организационната
форма на „ПАУЪР СИСТ“ ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, с
ЕИК 200956954, със седалище и адрес на управление: гр. София 1504, ул. „Шейново“ № 7.
„ПАУЪР СИСТ“ ЕООД има следния предмет на дейност:
Придобиване, продажба и дистрибуция на оборудване, използвано при
изграждането и функционирането на фотоволтаични електроцентрали, както и други
приложения и съоръжения, базирани на електричество, произведено от слънчева енергия,
придобиване, изграждане, експлоатация и управление на фотоволтаични /соларни/
електроцентрали, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена от законите на
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Република България и за която не се изисква предварително разрешение /лицензия/, като в
случай, че за някоя от гореизброените дейности се изисква разрешение, то такава ще бъде
извършвана след получаването му.
Дружеството се управлява и представлява от управителя Георги Стефанов Пулев.
Размерът на капитала на дружеството е 811 360 (осемстотин и единадесет хиляди
триста и шестдесет) лева. Едноличен собственик на капитала е „АЛФА ЕНЕРДЖИ
ХОЛДИНГ“ ЕАД, ЕИК 200671745, Р България.
От посочените по-горе данни се установи, че „ПАУЪР СИСТ“ 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
06.08.2015 г., издадено от ТД на НАП София, офис „Център“, дружеството е регистрирано
по ЗДДС лице с идентификационен № по ДДС: BG 200956954.
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 оглед реализиране плановете и целите на „ПАУЪР СИСТ“
ЕООД, подробно изложени в представения бизнес план, изготвен във връзка с
реализиране на бизнес стратегията на дружеството в сферата на търговията с електрическа
енергия. Според дружеството, предстоящата либерализация на сектор „Енергетика“
значително ще разшири кръга от участници на пазара и тепърва ще даде възможност на
много потребители да упражняват правото си на свободен избор на доставчик, като
предвид установените темпове на развитие на пазара на електрическа енергия в Република
България, „ПАУЪР СИСТ“ ЕООД счита, че десетгодишният срок е необходим за
постигане на поставените цели съгласно бизнес плана и бъдещо конкурентно развитие на
дейността на компанията. Срокът ще даде възможност за изпълнение на плановете на
дружеството, както и за навлизането и устойчивото му развитие на пазара на електрическа
енергия, за извършване на ефективни инвестиции в обучение и развитие на служителите
си, в разработване на иновативни продукти, в изграждане на мрежа от клиенти и ноу-хау.
С оглед изложеното се налага изводът, че искането на „ПАУЪР СИСТ“ ЕООД
да бъде издадена лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“,
съдържаща права и задължения на „координатор на стандартна балансираща
група“, е допустимо.
ІІ. Технически аспекти.
1. Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване
на дейността „търговия с електрическа енергия“, допълнена с права и задължения
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на „координатор на стандартна балансираща група“.
За осъществяването на дейността „търговия с електрическа енергия“, включваща
права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“, „ПАУЪР СИСТ“
ЕООД ще използва офис, намиращ се в гр. София, район „Средец“, ул. „Калиакра“ № 18,
ет. 2, нает с договор за наем. Като доказателство заявителят е представил договор за наем
на офис площи, сключен със „Соларпро холдинг“ АД от 23.11.2015 г.
Дружеството декларира, че офисът е оборудван с необходимите за нормалната
работа на екипа материални ресурси. Към заявлението са представени договор за покупкопродажба и приемно-предавателен протокол за 4 (четири) преносими компютъра, 1 (един)
настолен компютър и 1 (един) принтер, договор за предоставяне на услуга Web Hosting,
договор за доставка на интернет свързаност и договор за абонаментна поддръжка.
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-7293/1 от 12.12.2015 г. ЕСО ЕАД декларира, че
„ПАУЪР СИСТ“ 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 (ПТЕЕ).
От изложените данни и доказателства се установява, че „ПАУЪР СИСТ“
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.
2. Относно наличието на човешки ресурси и опит за осъществяване на
дейността „търговия с електрическа енергия“, допълнена с права и задължения на
„координатор на стандартна балансираща група“.
В съответствие с чл. 11, ал. 2, т. 9 от НЛДЕ, „ПАУЪР СИСТ“ ЕООД е представило
данни за управленската и организационната структура на дружеството, както и данни за
числеността и квалификацията на персонала, зает в упражняване на дейността, подлежаща
на лицензиране.
Административно-оперативният персонал на дружеството ще бъде разделен на две
структурно организационни единици:
 Отдел „Диспечерски“
 Отдел „Търговски“
Дейностите по счетоводно обслужване и поддръжка на софтуера се предвижда да
се осъществяват от външни дружества, като към заявлението е приложено копие от
договор за счетоводно обслужване.
Във връзка с изпълнение на изискванията за извършване на дейността „търговия с
електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна
балансираща група“, „ПАУЪР СИСТ“ ЕООД планира да увеличи броя на персонала и да
проведе обучение за повишаване на квалификацията и уменията на служителите си.
За постигане на целите си, дружеството ще започне дейността с 4 квалифицирани
специалисти с опит в областта на енергетиката. Към заявлението са приложени
професионални автобиографии, копия от дипломи за завършено образование, както и
справка от НАП за назначен персонал.
„ПАУЪР СИСТ“ ЕООД декларира, че след получаване на лицензия за дейността
„търговия с електрическа енергия“, включваща права и задължения на „координатор на
стандартна балансираща група“, се предвижда назначаване и обучение на служители.
Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството
доказателства, се установи, че „ПАУЪР СИСТ“ 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
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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“.
ІІІ. Икономически аспекти
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).
В представения бизнес план за периода 2016 г. - 2020 г. дружеството прогнозира
количествата електрическа енергия за покупко-продажба да се увеличават от 47 483 MWh
през 2016 г. до 412 555 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

75,88

77,70

79,61

81,53

83,73

Средна покупна цена

лв./MWh

72,00

73,94

75,94

77,99

80,10

Количества търгувана
електроенергия

MWh

47 483

78 347

137 107

242 680 412 555

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
3 603
6 087
10 915
19 786
34 542
Приходи
3 418
5 793
10 411
18 926
33 044
Разходи
-76
36
173
378
770
Счетоводна печалба
-76
32
155
340
693
Финансов резултат
600
597
597
597
600
ДА
0,80
0,86
1,12
1,69
2,89
СК/ДА
0,74
0,80
1,19
2,25
4,92
КА/КП
1,02
1,21
1,78
3,07
6,05
СК/(ДП+КП)
Според представения бизнес план „ПАУЪР СИСТ“ ЕООД предвижда общите
приходи да нарастват всяка година от бизнес плана и от 3 603 хил. лв. за 2016 г. да
достигнат до 34 542 хил. лв. през 2020 г.
Със същия темп е прогнозирано да нарастват и разходите и от 3 418 хил. лв. за 2016
г. да достигнат 33 044 хил. лв. през 2020 г.
Дружеството прогнозира загуба от 76 хил. лв. за първата година на лицензионната
дейност, а от 2017 г. предвижда да реализира печалба и тя да се увеличава от 36 хил. лв.
през 2017 г. до 770 хил. лв. през 2020 г.
Краткосрочните задължения намаляват, като през 2016 г. те са предвидени да бъдат
в размер на 469 хил. лв., а в края на периода 2020 г. да се снижат до 281 хил. лв., основно в
резултат на намаление на финансовите задължения.
Размерът на краткотрайните активи и краткосрочните пасиви определя
относително добри стойности на коефициента на обща ликвидност и възможността на
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дружеството да покрива краткосрочните си задължения с наличните краткотрайни активи.
В маркетинговия анализ на „ПАУЪР СИСТ“ 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.
В съответствие с изискванията на чл. 19, ал. 2 от Правилата, дружеството е
представило писмено потвърждение (удостоверение) от „Алианц Банк България“ АД,
Бизнес център „Ивaн Вазов“ – гр. София, с изходящ № 1700220 от 21.12.2015 г., в
уверение на това, че „ПАУЪР СИСТ“ ЕООД е клиент на същата банка и има открита
сметка, наличността по която към 18.12.2015 г. е 150 000,00 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,
„ПАУЪР СИСТ“ ЕООД ще притежава финансови възможности за извършване на
дейността „търговия с електрическа енергия“, включваща права и задължения на
„координатор на стандартна балансираща група“.
IV. Правила за работа с потребители на енергийни услуги
На основание чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ дружеството е представило проект на „Правила за
работа с клиенти“. 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 съответствие с изискванията на чл. 38в, ал. 2 от ЗЕ.
V. Договор за участие в стандартна балансираща група
На основание чл. 12, ал. 1 от НЛДЕ и чл. 19, ал. 1 и ал. 2 във връзка с чл. 11, т. 9 от
ПТЕЕ „ПАУЪР СИСТ“ ЕООД 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.
Изказвания по т.4:
Докладва П. Младеновски.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси по доклада.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността
на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация във връзка с
чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
Р Е Ш И:
1. Приема доклад на работната група относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-91 от
22.12.2015 г. на „ПАУЪР СИСТ“ ЕООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с
електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна
балансираща група“;
2. Насрочва открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ за разглеждане на
доклада на 20.04.2016 г. от 10:00 ч.;
3. За участие в откритото заседание да бъдат покани заинтересованите лица или
други, упълномощени от тях представители;
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4. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на
страницата на Комисията в интернет.
В заседанието по точка четвърта участват председателят Иван Н. Иванов и
членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко
Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, Валентин Петков, Димитър Кочков.
Решението е взето с девет гласа „за”, от които четири гласа на членовете на
Комисията със стаж в енергетиката.
По т.5. Комисията, след като разгледа заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-4 от 28.01.2016 г.
на „ПауърОн“ 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 заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-4 от 28.01.2016 г. на „ПауърОн“
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-21 от 01.02.2016 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.
В хода на административното производство, с писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-4 от
03.02.2016 г. заявителят е представил допълнителни данни и документи, които са
приложени към образуваната преписка.
При извършената проверка на заявлението и приложенията към него от формална
страна беше констатирано, че същите отговарят на изискванията на Наредба № 3 от
21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ), след което се
пристъпи към разглеждане на преписката по същество за установяване на съответствието
на заявлението с нормативните изисквания за издаване на лицензията.
При преценката на основателността на заявлението за издаване на лицензия за
дейността „търговия с електрическа енергия“, Комисията по силата на чл. 40 от ЗЕ следва
да установи, дали заявителят е лице, регистрирано по Търговския закон или по закона на
държава-членка на Европейския съюз, както и налице ли са необходимите технически и
финансови възможности, материални и човешки ресурси, и организационна структура за
изпълнение на нормативните изисквания за осъществяване на лицензионната дейност.
Въз основа на анализ на фактите и обстоятелствата, съдържащи се в
документите по административната преписка, се установи следното:
І. Правни аспекти.
Видно от представеното удостоверение за актуално състояние с изх. №
20150917145241 от 17.09.2015 г., издадено от Агенцията по вписванията, правноорганизационната форма на „ПауърОн“ ЕООД е еднолично дружество с ограничена
отговорност, с ЕИК 203698288, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, ж.к.
„Люлин“, бл. 818, вх. „Б“, ет. 8, ап. 43.
„ПауърОн“ ЕООД има следния предмет на дейност:
Търговия с електрическа енергия и други енергийни носители и продукти, услуги в
областта на енергетиката, енергийната ефективност и енергийния мениджмънт, след
получаване на лиценз за това, представителство и посредничество на местни и
чуждестранни лица, както и осъществяване на всяка друга дейност, която не е изрично
забранена от закона.
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Дружеството се управлява и представлява от управителя Васил Арсенов Арсенов.
Размерът на капитала на дружеството е 5 000 (пет хиляди) лева. Едноличен
собственик на капитала на „ПауърОн“ ЕООД е Васил Арсенов Арсенов.
От посочените по-горе данни се установи, че „ПауърОн“ 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.
Видно от представените акт за регистрация по ЗДДС № 220421500018905 от
29.09.2015 г. и удостоверение за регистрация от 02.10.2015 г., издадени от Национална
агенция за приходите, ТД София, „ПауърОн“ ЕООД е регистрирано по ЗДДС лице с
идентификационен номер по ДДС № BG203698288.
От представената декларация 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 „ПауърОн“ 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 10 (десет) години.
Исканият срок на лицензията е обоснован с оглед обстоятелството, че същият е
необходим предвид позиционирането на дружеството на свободния пазар на електрическа
енергия.
С оглед изложеното се налага изводът, че искането на „ПауърОн“ 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.
ІІ. Технически аспекти:
1. Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване
на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на
„координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана
балансираща група“.
За осъществяването на дейността „търговия с електрическа енергия“, включваща
права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор
на комбинирана балансираща група“, „ПауърОн“ ЕООД ще използва офис, намиращ се в
гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 134, офис 1. Като доказателство
заявителят е представил договор за наем на офис площи от 01.09.2015 г., сключен с „КВП
- консулт“ ЕООД.
Дружеството декларира, че офисът е оборудван с необходимите за нормалната
работа на екипа материални ресурси. В офиса е обособено сървърно помещение,
резервирано както с допълнително електрозахранване, така и с непрекъсваеми източници
(UPS). Комуникационната свързаност също е резервирана както с оптични линии от два
независими интернет доставчика (ISP), така и с безжични връзки към мобилен оператор.
Хардуерната резервираност е осигурена чрез използването на виртуални сървъри,
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работещи върху група от физически машини (VM Ware vCenter). Съхранението на
информацията е гарантирано с RAID масиви NAS iSCSI.
Използвано е решение на компанията CISCO за частна виртуална мрежа (VPN),
която свързва мобилните устройства и отдалечените работни станции. За интернет
сигурността и антивирусната защита са използвани продукти на компанията ESETNOD32.
Операционната система на работните станции е MS Windows, а офис пакетът е
Microsoft Office, като за тях компанията предвижда използването на обемно лицензиране
на продуктите.
За извършване на анализи „ПауърОн“ ЕООД използва свои софтуерни
инструменти. За достъп до брокерски платформи за търговия компанията е избрала TFS
Tradition.
„ПауърОн“ ЕООД е предвидило изнасяне на счетоводно, митническо, правно и
акцизно обслужване на външно дружество. Като доказателство е представен договор от
30.09.2015 г., сключен с „БУЛДЕС 2006“ ООД.
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-5486 от 25.09.2015 г. ЕСО ЕАД декларира, че
„ПауърОн“ 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 (ПТЕЕ).
От гореизложените данни и представените доказателства се установи, че
„ПауърОн“ 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.
2. Относно наличието на човешки ресурси и опит за осъществяване на
дейността „търговия с електрическа енергия“, включваща права и задължения на
„координатор на стандартна балансираща група“ и на „координатор на
комбинирана балансираща група“.
В съответствие с чл. 11, ал. 2, т. 9 от НЛДЕ, „ПауърОн“ ЕООД е представило данни
за управленската и организационната структура на дружеството, както и данни за
числеността и квалификацията на персонала, зает в упражняване на дейността, подлежаща
на лицензиране.
Представени са професионална автобиография и копие на диплома за завършено
образование на управителя. От приложените документи е видно, че управителя на
дружеството е с дългогодишен опит в търговията на едро с електрическа енергия и
гранични права за пренос.
Персоналът на дружеството се състои от управител, експерт „Товарови графици“,
анализатор и администрация.
 Експерт „Товарови графици“ - изготвя прогнози, товарови графици за обмен
на енергия и отговаря за техническата връзка с ЕСО ЕАД;
 Анализатор - прави анализ на цени на електрическата енергия и анализ на
цени и количества на трансгранични капацитети, както и оценка на риска;
 Администрация - обхваща деловодство, подготовка на тръжни документи и
връзка с агенция „Митници“.
„ПауърОн“ ЕООД уверява, че след получаване на лицензия за дейността „търговия
с електрическа енергия“, включваща права и задължения на „координатор на стандартна
балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“, се предвижда
назначаване и обучение на служители за работа със системите за администриране на
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пазара на ЕСО ЕАД.
Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството
доказателства се установи, че „ПауърОн“ 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“.
III. Икономически аспекти.
Относно наличието на финансови възможности на „ПауърОн“ ЕООД за
извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, включваща 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
количествата електрическа енергия за покупко-продажба, на база проучване и оценка на
групите потребители, да се увеличават от 15 GWh през 2016 г. до 280 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 таблицата по-долу:
Показател
Мярка
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
Средна
лева/
76
78
83
86
91
покупна цена
MWh
Средна
лева/
продажна
81
85
91
93
100
MWh
цена
Количество
търгувана ел.
енергия
Очаквани
количества
излишък
Цена на
балансираща
енергия за
излишък
Очаквани
количества
недостиг
Цена на
балансираща
енергия за
недостиг

MWh

15 000

60 000

100 000

200 000

280 000

MWh

563

2850

4650

4680

6300

лева/
MWh

3,80

4,68

4,98

3,44

4,55

MWh

120

360

500

800

560

лева/
MWh

129,6

136

145,6

148,8

160

Посочените цени и количества са в следствие на представен сегментиран анализ на
пазара на електрическа енергия и гранични капацитети, а също така и в резултат от
пълната либерализация на пазара, в която дружеството вижда перспективи за израстване и
позициониране на пазара. „ПауърОн“ ЕООД подчертава, че има сериозен интерес към
частта от пазара, включваща електрическа енергия и балансиране на производители от
ВЕИ.
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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.
1 181
4 902
8 746
18 255
27 455
Приходи
в т.ч. от продажба на ел.
1 179
4 888
8 722
18 239
27 426
енергия
в т.ч. от продажба на
2
13
23
16
29
балансираща енергия
1 156
4 729
8 373
17 319
25 570
Разходи
в т.ч. от покупка на
1 140
4 680
8 300
17 200
25 480
електроенергия
в т.ч. от покупка на
16
49
73
119
90
балансираща
електроенергия
0
48
140
551
1 436
Счетоводна печалба
Финансов резултат
СК/ДА
СК/(ДП+КП)

0
0,36
0,03

43
4,08
0,23

126
15,91
0,51

496
74,56
0,80

1 292
245,38
0,92

Поради естеството на дейността си, „ПауърОн“ ЕООД не предвижда придобиване
на дълготрайни активи и същите са намаляваща величина през целия период на бизнес
плана вследствие на амортизационния план. От друга страна заложените размери на
паричните средства се увеличават, което води до увеличение на балансовата страна на
актива. Също така нарастват размерът на резервите от дейността и текущата печалба,
поради което се увеличава стойността на собствения капитал, като последното рефлектира
върху сбора на пасивите в балансовия отчет.
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. № 01000-106/28.01.2016 г. от „Интернешънъл
Асет Банк“ АД, в уверение на това, че „ПауърОн“ ЕООД е клиент на същата банка и има
открита специална сметка, наличността по която към 28.01.2016 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, „ПауърОн“ ЕООД ще притежава финансови
възможности за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“,
включваща права и задължения на „координатор на стандартна балансираща
група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“.
IV. Правила за работа с потребители на енергийни услуги
На основание чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ дружеството е представило проект на „Правила за
работа с клиенти“. 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.
V. Договори за участие в балансираща група
На основание чл. 12, ал. 1 от НЛДЕ и чл. 19, ал. 1 и ал. 2 във връзка с чл. 11, т. 9 от
ПТЕЕ „ПауърОн“ ЕООД е представило проект на „Договор за участие в комбинирана
балансираща група и поемане на отговорност за балансиране“, както и проект на „Договор
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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.5:
Докладва П. Младеновски.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси по доклада.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността
на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация във връзка с
чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
Р Е Ш И:
1. Приема доклад на работната група относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-4 от
28.01.2016 г. на „ПауърОн“ 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“;
2. Насрочва открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ за разглеждане на
доклада на 20.04.2016 г. от 10:00 ч.;
3. За участие в откритото заседание да бъдат покани заинтересованите лица или
други, упълномощени от тях представители;
4. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на
страницата на Комисията в интернет.
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, Валентин Петков, Димитър Кочков.
Решението е взето с девет гласа „за”, от които четири гласа на членовете на
Комисията със стаж в енергетиката.
По т.6. Комисията, след като разгледа заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-89 от 18.12.2015
г. на „Топлофикация София“ ЕАД 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-89 от 18.12.2015 г. на
„Топлофикация София“ ЕАД 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-257 от 29.12.2015 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.
С писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-89 от 20.01.2016 г. заявителят е представил допълнителни
данни и документи, които са приложени към образуваната административна преписка.
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При извършената проверка на заявлението и приложенията към него от формална
страна беше констатирано, че същите отговарят на изискванията на НЛДЕ, след което се
пристъпи към разглеждане на преписката по същество за установяване на съответствието
на заявлението с нормативните изисквания за издаване на лицензията.
При преценката на основателността на заявлението за издаване на лицензия за
дейността „търговия с електрическа енергия“, Комисията по силата на чл. 40 от ЗЕ следва
да установи, дали заявителят е лице, регистрирано по Търговския закон или по закона на
държава-членка на Европейския съюз, както и налице ли са необходимите технически и
финансови възможности, материални и човешки ресурси, и организационна структура за
изпълнение на нормативните изисквания за осъществяване на лицензионната дейност.
Въз основа на анализ на фактите и обстоятелствата, съдържащи се в
документите по административната преписка, се установи следното:
І. Правни аспекти.
Видно от представеното удостоверение за актуално състояние с изх. №
20150622115520 от 22.06.2015 г. на Агенцията по вписванията и от извършената служебна
справка на интернет страницата на Търговския регистър, правно-организационната форма
на „Топлофикация София“ ЕАД е еднолично акционерно дружество с едностепенна
система на управление, с ЕИК 831609046, със седалище и адрес на управление: гр. София
1680, ул. „Ястребец“ № 23Б.
„Топлофикация София“ ЕАД има следния предмет на дейност:
Производство на топлинна енергия, пренос на топлинна енергия, производство на
електрическа и топлинна енергия и други дейности, обслужващи основните дейности.
Дружеството се управлява от съвет на директорите с членове Любен Димитров
Параланов, Васко Стоянов Павлов и Георги Христов Беловски. Представител на
„Топлофикация София“ ЕАД е Георги Христов Беловски.
Размерът на капитала на дружеството е 107 648 905 (сто и седем милиона
шестстотин четиридесет и осем хиляди деветстотин и пет) лв. и е разпределен в
107 648 905 броя обикновени, поименни акции, всяка с номинал 1 лв. Едноличен
собственик на капитала е Столична община, ЕИК 000696327.
От посочените по-горе данни се установи, че „Топлофикация София“ ЕАД 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.
Видно от представеното удостоверение за данъчна регистрация от 30.06.1997 г.,
издадено от Министерство на финансите, Главно управление на данъчната
администрация, считано от 30.06.1997 г. „Топлофикация София“ ЕАД е регистриран по
ДДС данъчен субект с идентификационен данъчен номер № 1221011887.
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“ 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.
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Срокът на лицензията, за който кандидатства заявителят, е 10 (десет) години.
Предлаганият срок е обоснован с оглед обстоятелството, че либерализацията на пазара е
юридически осигурена, че достигнатата до момента степен на либерализация е
сравнително невисока и че има достатъчен потенциал за бъдещи сделки по свободно
договорени цени. Предвид горното дружеството счита, че разумната перспектива за
развитие на една компания за търговия с електрическа енергия е десет години. Този срок
ще позволи на „Топлофикация София“ ЕАД да отговори на условията на променящата се
пазарна среда и да се наложи като предпочитан партньор, изпълнявайки целите, заложени
в бизнес плана. Допълнително основание според заявителя е установената към момента
практика на КЕВР да издава лицензии за търговия с електрическа енергия за срок от десет
години, като последното би гарантирало на дружеството равни условия с другите
търговци и достатъчна степен на конкурентоспособност на пазара.
С оглед изложеното се налага изводът, че искането на „Топлофикация София“
ЕАД да бъде издадена лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ е
допустимо.
ІІ. Технически аспекти:
1. Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване
на дейността „търговия с електрическа енергия“.
За осъществяване дейността търговия с електрическа енергия дружеството ще
използва офис, находящ се в гр. София, ул. „Ястребец“ № 23Б. „Топлофикация София“
ЕАД декларира, че офисът е оборудван с всички необходими за дейността ресурси. За
упражняване на дейността „търговия с електрическа енергия“ дружеството декларира, че
разполага с необходимата компютърна техника и софтуер, както следва:
 клиентски станции с операционни системи Windows XP SP3;
 версия WORD 2003;
 версия EXCEL 2003;
 версия на клиента за електронна поща - OUTLOOK 2003;
 защита на корпоративната мрежа от външен неоторизиран достъп – Checkpoint
Firewall;
 осигурен филтриран интернет достъп до работните места в мрежата, доставен от
„Виваком“ ЕАД по кабелна връзка със скорост до 40Mbit/s;
 монохромен лазерен принтер с възможност за двустранен печат.
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-6444 от 11.11.2015 г. ЕСО ЕАД декларира, че
„Топлофикация София“ ЕАД е изпълнило изискванията за комуникационно и
компютърно оборудване за електронен обмен на данни. Декларираните от дружеството
технически средства (информационна мрежа, програмно осигуряване и комуникационна
инфраструктура), необходими за сключване на сделки с електрическа енергия по чл. 100,
ал. 1 от ЗЕ, отговарят на условията, определени в ПТЕЕ.
От изложените данни и доказателства следва да се приеме, че „Топлофикация
София“ ЕАД 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.
2. 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, „Топлофикация София“ ЕАД е
представило данни за управленската и организационната структура на дружеството, както
и данни за числеността и квалификацията на персонала, зает в упражняване на дейността,
подлежаща на лицензиране.
Дружеството се ръководи от съвет на директорите и изпълнителен директор.
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Представени са копия на диплома за завършено образование и автобиографии на
изпълнителния директор и на част от мениджърския екип.
„Топлофикация София“ ЕАД уверява, че разполага с опитен и квалифициран
мениджърски екип, както и с мотивирани и компетентни служители в сферата на
енергетиката, икономиката, правото и др. Въпреки наличната експертиза, по преценка на
ръководството част от персонала ще премине допълнителни обучения, свързани с
последните изменения в нормативната рамка и спецификите на видовете енергийни
пазари. От наличните специалисти ще бъде сформиран екип за търговия с електрическа
енергия, който ще има следните функции:
 договаряне на количества и цени по всяка конкретна сделка;
 връзка с регулаторните и административните органи по отношение на
търговската дейност на дружеството;
 изследване на характеристиките на енергийно потребление на големи
индустриални компании;
 изготвяне на специфични графици и портфейли от договори за нуждите на
конкретни клиенти и др.
Изложените от дружеството данни и доказателства дават основание да се
приеме, че „Топлофикация София“ ЕАД отговаря на изискванията на 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.
III. Икономически аспекти:
Относно наличието на финансови възможности на „Топлофикация София“
ЕАД 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 представения бизнес план за периода 2016 г. - 2020 г. дружеството прогнозира
продаденото количество електрическа енергия да се увеличава от 55 000 MWh през 2016 г.
до 400 000 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

63,60

62,54

61,48

60,42

59,36

Средна покупна цена

лв./MWh

60,00

59,00

58,00

57,00

56,00

Количества търгувана
електроенергия

MWh

55 000

250 000

300 000

350 000

400 000

Дружеството е представило прогнозен финансов отчет за периода 2016 г. - 2020 г.,
като прогнозните приходи, разходи и показатели са представени в таблицата по-долу:
Прогноза
Показатели в хил. лева
2016
2017
2018
2019
2020
Приходи

3 498

19 379

22 908

26 547

30 224
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- в т.ч. продажба на
произведена
електрическа енергия
- в т.ч. от търговия на
свободния пазар

Разходи
Финансов резултат от
търговия с електрическа
енергия
Финансов резултат преди
данъци от дейността на
свободния пазар

3 744

4 464

5 400

6 480

3 498

15 635

18 444

21 147

23 744

3 300

19 326

22 794

26 400

30 050

198

885

1 044

1 197

1 344

198

53

114

147

174

0

Според представения бизнес план „Топлофикация София“ ЕАД предвижда общите
приходи да нарастват всяка година от бизнес плана и от 3 498 хил. лв. за 2016 г. да
достигнат до 30 224 хил. лв. през 2020 г.
Със същия темп е прогнозирано да нарастват и разходите и от 3 300 хил. лв. за 2016
г. да достигнат 30 050 хил. лв. през 2020 г.
През 2016 г. дружеството не предвижда продажба на произведена електрическа
енергия на свободния пазар, а с очаквания ръст на продажбите от 2017 г. е прогнозирано и
ръст на финансовите резултати, като печалбата от дейността на свободния пазар за 2016 г.
е планирана да бъде 198 хил. лв., а в края на прогнозния период през 2020 г. в размер на
174 хил. лв.
В маркетинговия анализ на „Топлофикация София“ ЕАД, 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 писмено потвърждение (удостоверение) от „Общинска банка“ АД - гр.
София, с изходящ № 002 от 15.01.2016 г., в уверение на това, че „Топлофикация София“
ЕАД е клиент на същата банка и има открита сметка, наличността по която към 15.01.2016
г. е 150 034 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 в случай, че
спази заложените в бизнес плана параметри и представените в пазарния анализ
данни, „Топлофикация София“ ЕАД ще притежава финансови възможности за
извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“.
IV. Правила за работа с потребители на енергийни услуги
На основание чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ дружеството е представило проект на „Правила за
работа с клиенти“. 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.6:
Докладва П. Младеновски.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси по доклада.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността на
Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация във връзка с чл.
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13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
Р Е Ш И:
1. Приема доклад на работната група относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-89 от
18.12.2015 г. на „Топлофикация София“ ЕАД за издаване на лицензия за дейността
„търговия с електрическа енергия“;
2. Насрочва открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ за разглеждане на
доклада на 20.04.2016 г. от 10:00 ч.;
3. За участие в откритото заседание да бъдат покани заинтересованите лица или
други, упълномощени от тях представители;
4. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на
страницата на Комисията в интернет.
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, Валентин Петков, Димитър Кочков.
Решението е взето с девет гласа „за”, от които четири гласа на членовете на
Комисията със стаж в енергетиката.
РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО:

По т.1 както следва:
1. Приема доклад относно решение на Надзорния съвет на „Булгартрансгаз” ЕАД
за избор на отговорник по съответствието.
2. Одобрява решение по Протокол НС № 24 от 21.03.2016 г., т. 1.1 от
неприсъствено заседание на Надзорния съвет на „Булгартрансгаз” ЕАД, с което за
отговорник по съответствието е избрана Елена Дамянова Гоцева.
По т.2 както следва:
1. Приема доклад на работната група относно заявление с вх. № E-ЗЛР-ПР-10 от
17.03.2016 г. от „Горичане Енерджи“ ЕООД за прекратяване на лицензия за производство
на електрическа енергия преди изграждане на енергийния обект;
2. Насрочва открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ за разглеждане на
доклада на 20.04.2016 г. от 10:00 ч.;
3. За участие в откритото заседание да бъдат покани заинтересованите лица или
други, упълномощени от тях представители;
4. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани
на страницата на Комисията в интернет.
По т.3 както следва:
1. Приема доклад на работната група относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1 от
14.01.2016 г. на „БОЛКАН ЛОДЖИК“ 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“;
2. Насрочва открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ за разглеждане на
доклада на 20.04.2016 г. от 10:00 ч.;
3. За участие в откритото заседание да бъдат покани заинтересованите лица или
други, упълномощени от тях представители;
4. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на
28

страницата на Комисията в интернет.
По т.4 както следва:
1. Приема доклад на работната група относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-91 от
22.12.2015 г. на „ПАУЪР СИСТ“ ЕООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с
електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна
балансираща група“;
2. Насрочва открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ за разглеждане на
доклада на 20.04.2016 г. от 10:00 ч.;
3. За участие в откритото заседание да бъдат покани заинтересованите лица или
други, упълномощени от тях представители;
4. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на
страницата на Комисията в интернет.
По т.5 както следва:
1. Приема доклад на работната група относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-4 от
28.01.2016 г. на „ПауърОн“ 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“;
2. Насрочва открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ за разглеждане на
доклада на 20.04.2016 г. от 10:00 ч.;
3. За участие в откритото заседание да бъдат покани заинтересованите лица или
други, упълномощени от тях представители;
4. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на
страницата на Комисията в интернет.
По т.6 както следва:
1. Приема доклад на работната група относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-89 от
18.12.2015 г. на „Топлофикация София“ ЕАД за издаване на лицензия за дейността
„търговия с електрическа енергия“;
2. Насрочва открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ за разглеждане на
доклада на 20.04.2016 г. от 10:00 ч.;
3. За участие в откритото заседание да бъдат покани заинтересованите лица или
други, упълномощени от тях представители;
4. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на
страницата на Комисията в интернет.

Приложения:
1. Доклад с вх. № Е-Дк-104/12.04.2016 г. относно решение на Надзорния съвет на
„Булгартрансгаз” ЕАД за избор на отговорник по съответствието.
2. Доклад с вх. № Е-Дк-97/06.04.2016 г. относно заявление от „Горичане Енерджи“
ЕООД за прекратяване на лицензия за производство на електрическа енергия преди
изграждане на енергийния обект.
3. Доклад с вх. № Е-Дк-103/12.04.2016 г. относно заявление от „БОЛКАН
ЛОДЖИК“ 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. Доклад с вх. № Е-Дк-100/12.04.2016 г. относно заявление от „ПАУЪР СИСТ“
ЕООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с
включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“.
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5. Доклад с вх. № Е-Дк-102/12.04.2016 г. относно заявление на „ПауърОн“ 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“.
6. Доклад с вх. № Е-Дк-101/12.04.2016 г. относно заявление на „Топлофикация
София“ ЕАД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“.

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)
.................................................
(В. Петков)
.................................................
(Д. Кочков)
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