КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
София – 1000, бул.”Княз Дондуков “ № 8 -10; тел.: 988 24 98; 9359 613; факс: 988 87 82;

ПРОТОКОЛ
№ 204
София, 13.10.2015 година
Днес, 13.10.2015 г. от 10:00 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията), ръководено от Ремзи Осман – член на
КЕВР.
На заседанието присъстваха членовете на Комисията Светла Тодорова, Александър
Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, Валентин Петков и
главният секретар Николай Георгиев (без право на глас).
На заседанието присъстваха П. Младеновски – началник на отдел „Ценово регулиране – електрически мрежи, търговия и пазари“, И. Александров – началник на отдел „Ценово регулиране и лицензии – електропроизводство и топлоснабдяване“и експерти на
КЕВР.
Установено бе, че няма правни пречки за провеждане на заседанието, което протече
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Проект за решение относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-31 от 29.04.2015 г. на
„Проакт“ ООД за допълнение на лицензия № Л-420-15 от 06.01.2014 г. за дейността
„търговия с електрическа енергия”, съдържаща права и задължения на „координатор на
комбинирана балансираща група“, с включване на права и задължения на „координатор на
стандартна балансираща група” – след открито заседание на 23.09.2015 г.
Работна група: Елена Маринова, Пламен Младеновски, Милен
Трифонов, Юлиан Стоянов, Радостина Методиева,
Екатерина Поповска, Петя Георгиева
2. Проект за решение относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-39 от 22.06.2015 г. на
„Ритъм-4-ТБ“ ООД за допълнение на лицензия № Л-370-15 от 21.11.2011 г. за дейността
„търговия с електрическа енергия”, съдържаща права и задължения на „координатор на
стандартна балансираща група“, с включване на права и задължения на „координатор на
комбинирана балансираща група“ – след открито заседание на 23.09.2015 г.
Работна група: Елена Маринова, Пламен Младеновски, Милен Трифонов, Юлиан Стоянов, Радостина Методиева,
Петя Георгиева, Ваня Караджова-Чернева
3. Проект за решение относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-36 от 19.06.2014 г. на
„Джей Ей Ес Енерджи Трейдинг“ СРО за издаване на лицензия за дейността „търговия с
електрическа енергия” – след открито заседание на 23.09.2015 г.
Работна група: Елена Маринова, Пламен Младеновски, Милен
Трифонов, Диана Николкова, Юлиан Стоянов,

Радостина Методиева, Екатерина Поповска
4. Проект за решение относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-37 от 02.06.2015 г. на
„Енерговиа” ЕООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа
енергия”, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща
група“– след открито заседание на 23.09.2015 г.
Работна група: Елена Маринова, Пламен Младеновски, Милен Трифонов, Юлиан Стоянов, Радостина Методиева,
Петя Георгиева, Ваня Караджова
5. Проект за решение относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-29 от 28.04.2015 г. на „ЛЕ
Трейдинг” АС за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия”, с
включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група” и
„координатор на комбинирана балансираща група” – след открито заседание на 23.09.2015
г.
Работна група: Елена Маринова, Пламен Младеновски, Милен
Трифонов, Юлиан Стоянов, Радостина Методиева, Петя Георгиева
6. Проект за решение относно одобряване на петгодишен бизнес план на „Видахим”
АД, гр. Видин за периода 2015 г. - 2019 г.
Работна група: Ивайло Александров, Ана Иванова,
Георги Петров, Анелия Петрова

По т.1. Комисията, след като разгледа заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-31 от 29.04.2015
г. на „Проакт“ ООД за допълнение на лицензия № Л-420-15 от 06.01.2014 г. за дейността
„търговия с електрическа енергия”, съдържаща права и задължения на „координатор на
комбинирана балансираща група“, с включване на права и задължения на „координатор на
стандартна балансираща група”, установи следното:
Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-31 от
29.04.2015 г. на „Проакт“ ООД за допълнение на лицензия № Л-420-15 от 06.01.2014 г. за
дейността „търговия с електрическа енергия”, съдържаща права и задължения на „координатор на комбинирана балансираща група“, с включване на права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група”, на основание чл. 51, ал. 1, т. 1 от Закона за
енергетиката (ЗЕ) и чл. 61, ал. 2, т. 2 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на
дейностите в енергетиката (Наредба № 3).
Със Заповед № З-Е-106 от 14.05.2015 г. на председателя на Комисията е сформирана работна група със задача да проучи обстоятелствата в заявлението и приложенията към
него за установяване на основателността на искането.
Резултатите от извършения анализ на заявлението и приложенията към него са отразени в доклад с вх. № Е-Дк-259 от 02.09.2015 г., който е приет от КЕВР с решение по
Протокол № 181 от 11.09.2015 г., т. 3. В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от
ЗЕ, на 23.09.2015 г. е проведено открито заседание, на което е присъствал представител на
заявителя. Същият не е направил възражения по фактите, обстоятелствата и изводите, отразени в приетия доклад.
След проучване на обстоятелствата по образуваната преписка, Комисията приема
за установено следното:
Видно от представеното удостоверение за актуално състояние с изх. №
20150424145743 от 24.04.2015 г. на Агенцията по вписванията и от извършената справка
на интернет страницата на Търговския регистър, правно-организационната форма на
„Проакт“ ООД e дружество с ограничена отговорност, с ЕИК 201869769, със седалище и
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адрес на управление: гр. Варна 9000, ул. „Александър Рачински“ № 8.
Дружеството се представлява и управлява заедно и поотделно от управителите
Пламен Иванов Камбуров и Роза Александрова Димитрова.
„Проакт“ ООД има следния предмет на дейност:
Строителство, търговия и всякаква друга търговска дейност, която не е забранена
от законите на Република България и за която не се изисква предварително разрешение
(лицензия) от държавен орган, като в случай, че за някои от гореизброените дейности се
изисква разрешение, то съответната дейност ще бъде извършвана след получаването му.
Капиталът на дружеството е в размер на 5 000 (пет хиляди) лева.
Съдружници в дружеството са Пламен Иванов Камбуров с дял от капитала в размер
на 2500 лв. и Роза Александрова Димитрова с дял от капитала в размер на 2500 лв.
От представените на основание чл. 11, ал. 2, т. 2, буква „а” и буква „б” от Наредба
№ 3 декларации от управителите Пламен Иванов Камбуров и Роза Александрова Димитрова се установява, че същите не са лишавани от правото да упражняват търговска дейност и не са осъждани с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или
против стопанството.
Представени са декларации от заявителя по чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „в” и б. „г” от Наредба № 3, 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.
Следва да се има предвид, че Комисията е издала лицензия за дейността „търговия
с електрическа енергия” на дружеството за срок от 10 години. Исканото изменение с допълване на права и задължения за дейността „координатор на стандартна балансираща
група“ предполага качество търговец на електрическа енергия. Предвид изложеното, при
изменение на съществуващата лицензия срокът на изпълнение на дейността на координатор не може да надвишава този по лицензията. В случай, че същата бъде допълнена с новата дейност, срокът за упражняването й не може да бъде по – дълъг от срока по лицензията за „търговия с електрическа енергия”.
С оглед изложеното се налага изводът, че искането на „Проакт” ООД да бъде допълнена лицензия № Л-420-15 от 06.01.2014 г. за търговия с електрическа енергия, съдържаща права и задължения на „координатор на комбинирана балансираща група”, с включване на права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група”, е допустимо.
Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“ и като „координатор на стандартна балансираща
група“.
„Проакт” ООД има издадена лицензия № Л-420-15 от 06.01.2014 г. за дейността
„търговия с електрическа енергия”, с включени права и задължения на „координатор на
комбинирана балансираща група“, за срок от 10 години. Седалището и адресът на управление на дружеството е гр. Варна, ул. „Александър Ранчински“ № 8
Заявителят декларира, че офисът е оборудван с необходимите за нормалната работа
на екипа материални ресурси. „Проакт“ ООД е активен участник на пазара на електрическа енергия от 01.07.2014 г., в качеството му на търговец на електрическа енергия, а от
01.01.2015 г. е и активен участник на пазара, в качеството му на „координатор на комбинирана балансираща група“. В процеса на организацията на бизнеса си, дружеството е
създало офис условия, които успешно обезпечават нормалното функциониране на компанията. Осигуреното офис пространство за дейността позволява да се обезпечат работни
места и площ за изпълнение на дейностите по договаряне и продажба на услуги, свързани
с търговията с електрическа енергия, както и за комуникация с „Електроенергиен системен оператор” ЕАД (ЕСО ЕАД), включително и дейност на „координатор на стандартна
балансираща група“. В подкрепа на горното, „Проакт“ ООД е предоставило договор за
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наем на сграда с небитов статут, която има всички необходими комуникации за извършване на лицензионната дейност. Офисът разполага вече с 8 оборудвани работни места,
свързани в локална мрежа. Локацията на офиса е в центъра на Варна и това обстоятелство
допълнително осигурява близост до транспортна комуникация на служители и клиенти и
множество конкурентни варианти за доставка на офис услуги.
По отношение на IT обезпечеността, дружеството има сключен договор за наем на
необходимата офис и компютърна техника и за нейното поддържане, които са представени
в производството по издаване на лицензия № Л-420-15 от 06.01.2014 г. за дейността „търговия с електрическа енергия”. Договорите са действащи и не са изменяни от сключването
им до настоящия момент. В потвърждение за техническата осигуреност със средства за
комуникация и програмно осигуряване, с които „Проакт“ ООД упражнява лицензионната
си дейност, е писмо с изх. № ЦУ-ПМО-6032/14.10.2013 г. от ЕСО ЕАД за извършена проверка относно изпълнение на изискванията по чл.13, ал. 6, т. 2 от Наредба № 3.
От гореизложените данни и представените доказателства се установи, че „Проакт“
ООД отговаря на изискванията за наличие на техническа и материална осигуреност за
сключване на сделки с електрическа енергия и като координатор на „стандартна балансираща група“ в съответствие с чл. 11, ал. 6, т. 2 от Наредба № 3.
Относно наличието на човешки ресурси и опит за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“ с права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“.
Дружеството е предоставило данни за наличие на персонал и неговата квалификация, данни за опита на съдружниците на „Проакт“ ООД за извършване на лицензионната
дейност с права и задължения за упражняване на дейност „координатор на стандартна балансираща група“ и данни за управленската и организационна структура, за числеността,
образованието и квалификацията на персонала на „Проакт“ ООД за извършване на лицензионна дейност с права и задължения за упражняване на дейност „координатор на стандартна балансираща група“.
Дружеството посочва, че управленската и организационна му структура в периода от
получаване на лицензията за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени
права и задължения на „координатор на комбинирана балансираща група“, не е променяна.
За периода на активно участие на дружеството на пазара, тази структура е доказала своята
функционалност, затова същата структура ще обслужва и упражняването на дейността „координатор на стандартна балансираща група“.
Дейностите се обслужват от двама управители, анализатор на товарови графици,
специалист продажби, счетоводител, IT специалист. Счетоводната дейност и дейността,
свързана с обслужването на компютърната техника, локалната мрежа и комуникациите, са
възложени с договор на външни фирми.
Дружеството посочва, че съставът на специалистите и подизпълнителите на „Проакт“ ООД, заети с дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на комбинирана балансираща група“, от получаването на лицензията до момента, е без промяна. Същите ще изпълняват и дейностите, свързани с участието на
„Проакт“ ООД на пазара в качеството му на „координатор на стандартна балансираща група“. Предвид липсата на промяна в състава на служителите, дипломите за завършено образование и квалификация не са приложени към настоящето заявление за разширяване на
дейността с права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“. Договорите за външни услуги са действащи, без промени през периода от издаване на лицензията до настояща дата.
Като доказателство за наличието на назначен персонал, „Проакт“ ООД, е приложило
справка за актуално състояние на всички действащи трудови договори към 24.04.2015 г.,
издадена от Национална агенция по приходите - ТД Варна от 24.04.2015 г., както и договорите за възлагане на управление на търговското дружество на двамата управители от
30.10.2013 г.
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Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството доказателства се установи, че „Проакт“ ООД отговаря на изискванията по чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЕ относно наличие на човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор
на стандартна балансираща група“ в съответствие с чл. 11, ал. 6, т. 3 от Наредба № 3.
Относно финансовите възможности на „Проакт” ООД за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия” и упражняване на дейност като „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 изпълнение на изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 3, 4, 5 и 6 от Наредба № 3, „Проакт” ООД е представило бизнес план с прогнозни годишни финансови отчети, който обхваща периода 2015 г. – 2018 г. и годишните финансови отчети на дружеството към
31.12.2012 г., 31.12.2013 г., 31.12.2014 г. и към 31.03.2015 г.
В съответствие с изискванията на чл. 19, ал. 2 от Правилата, дружеството е представило писмено потвърждение от „УниКредит Булбанк“ АД с изх. №0340-42-000500 от
24.04.2015 г. в уверение на това, че „Проакт“ ООД е клиент на същата банка и има открита сметка, чиито средства са предназначени единствено за изпълнение на задълженията на
дружеството при осъществяване на лицензионна дейност „търговия с електрическа енергия”, а наличността по която към 24.04.2015 г. е 171 000 лв., както и удостоверение с изх.
№ 0340-42-000499/24.04.2015 г. от същата банка относно наличието на банкова сметка с
активно движение по нея със салдо към 14.04.2015 г. в размер на 547 045 лв.
От представените годишни финансови отчети е видно, че към 31.12.2012 г. заявителят реализира приходи от продажби в размер на 3 495 хил. лв. Отчита се спад на приходите за 2013 г. в размер на 241 хил. лв., като през 2014 г. те отново нарастват на 2 392 хил.
лв.
Дружеството е представило прогнозен бизнес план за периода 2015 г. – 2018 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

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Средна продажна цена лв./MWh

77,00

78,00

80,00

81,00

Средна покупна цена

75,00

76,00

78,00

79,00

62 400

68 400

74 400

80 400

лв./MWh

Количества търгувана
MWh
електроенергия

Дружеството е представило прогнозен финансов отчет за периода 2015 г. - 2018 г.,
като прогнозните приходи, разходи и показатели са представени в таблицата по-долу:
Показатели в хил. лева
Приходи

2015
5 689,7

Прогноза
2016
2017
6 433,4
7 180,6

2018
7 974,4

в т.ч. от продажба на електрическа енергия

4 774

5 337

5 922

6 527

Разходи

5 627

6 240

6 947

7 696

5

в т.ч.стойност на закупена
електрическа енергия

Счетоводна печалба
Финансов резултат
ДА
СК/ДА
КА/КП
СК/(ДП+КП)

4 705

5 200

5 773

6 366

63
57
104
4,8
0,8
0,58

194
174
104

233
210
104

279
251
104

4,8
0,8
0,53

4,8
0,9
0,49

4,8
0,9
0,45

В представения прогнозен отчет за приходите и разходите, дружеството предвижда
общите приходи да нарастват през всяка година от бизнес плана и от 5 689 хил. лв. за 2015
г. да достигнат до 7 974 хил. лв. през 2018 г.
Със същия темп е прогнозирано да нарастват и разходите и от 5 627 хил. лв. за 2015
г. да достигнат 7 696 хил. лв. през 2018 г.
Дружеството прогнозира печалбата да се увеличава и от 63 хил. лв. за 2015 г. да
достигне до 279 хил. лв. през 2018 г.
За периода на бизнес плана дружеството не прогнозира увеличение на собствения
капитал и дългосрочните задължения. Краткосрочните задължения се увеличават от 857
хил. лв. през 2015 г. до 1 108 хил. лв. през 2018 г., основно в резултат на увеличените задължения към доставчици и клиенти.
Размерът на краткотрайните активи и краткосрочните пасиви определя относително
добри стойности на коефициента на обща ликвидност и възможността на дружеството да
покрива краткосрочните си задължения с наличните краткотрайни активи.
„Проакт“ ООД експлоатира и поддържа изградени фотоволтаични електрически
централи, присъединени към електроразпределителните мрежи, собственост на „ЕнергоПро Мрежи“ АД и „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД, и по силата на сключени
дългосрочни договори има регулярни приходи от тази дейност, както и приходи от търговия с електрическа енергия.
Дружеството планира с получаването на права и задължения на „координатор на
стандартна балансираща група“ да е естественият партньор на членовете на групата си за
доставка на енергия за собствено потребление. В качеството си на „координатор на стандартна балансираща група“, „Проакт“ ООД очаква да разшири участието си в продажбите
към крайни клиенти при пазарни нива на продаваната електрическа енергия с включени
разходи за небаланс.
Въз основа на всичко гореизложено, може да се направи извод, че в случай, че спази заложените в бизнес плана параметри, „Проакт” 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“.
Относно проект на договор за участие в „стандартна балансираща група“ за поемане на отговорност за балансиране.
На основание чл. 12, ал. 1 от Наредба № 3 и чл. 19, ал. 4 от ПТЕЕ във връзка с чл.
11, ал. 1, т. 9 от ПТЕЕ, „Проакт“ ООД е представило проект на „Договор за участие в
стандартна/комбинирана балансираща група с координатор „Проакт“ ООД“. От направения преглед на предложения проект на договор може да се направи извод, че същият отговаря на изискванията на чл. 12, ал. 2 от Наредба № 3 и е в съответствие с ПТЕЕ.
Предвид гореизложеното, Комисията счита искането на „Проакт“ ООД за изменение и допълнение на лицензия № Л-420-15 от 06.01.2014 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия”, с включване на права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група”, за основателно и е необходимо лицензията да бъде изменена,
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както следва:
I. В т. 1 „Определения и приложения“ се правят следните изменения и допълнения:
1. Т. 1.1.7. се изменя така:
„1.1.7. „Правилата на мрежите” са Правила за управление на електроразпределителните мрежи (обн. ДВ. бр. 66 от 2007 г.) и Правила за управление на електроенергийната
система (обн. ДВ. бр. 6 от 2014 г.), с всички последващи изменения и допълнения;“
2. Т. 1.1.9. се изменя така:
„1.1.9. „Участник” е:
a) член на стандартна балансираща група съгласно Правилата за търговия;
б) член на комбинирана балансираща група съгласно Правилата за търговия.“
II. В т. 2 „Общи положения“ се правят следните изменения:
1. T. 2.1. се изменя така:
„2.1. С тази лицензия Комисията за енергийно и водно регулиране, наричана понататък „комисията”, разрешава на лицензианта да извършва дейността „търговия с електрическа енергия” („лицензионната дейност”), включително дейностите „координатор на
стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“, в
съответствие с разпоредбите на ЗЕ, подзаконовите актове по неговото прилагане, с действащото законодателство, с общите и индивидуалните административни актове, издавани
от комисията, регламентиращи тази дейност, както и с установената добра национална и
международна практика.”
2. В т. 2.2.3 преди израза „координатор на комбинирана балансираща група” се добавя изразът „координатор на стандартна балансираща група“.
III. В т. 3 „Специални условия“ се правят следните изменения:
1. В т. 3.3.1. изразът „не по-кратък от 5 (пет) години“ се заменя с израза „до 5 (пет)
години“;
2. В т. 3.4.2., буква „а”, думата „потребителите” се заменя с „клиентите и участниците”.
3. В т. 3.4.2., буква „б”, изразът „търговия с електрическа енергия” се заменя с израза „координатор на стандартна балансираща група“.
4. В т. 3.4.4., съществуващата буква „в” става буква „б“.
5. В т. 3.4.4. се създава нова буква „в“ със следното съдържание:
„в) работа с клиентите, включително по приемане, разглеждане и решаване на техни претенции;“
6. В т. 3.4.4., съществуващата буква „б“ става буква „г“ и се изменя по следния начин:
„г) упражняване на дейностите „координатор на стандартна балансираща група“ и
„координатор на комбинирана балансираща група;“
7. В т. 3.4.4., съществуващата буква „г“ става буква „д“ и се изменя по следния начин:
„д) работа с участниците в „стандартната балансираща група” и в „комбинираната
балансираща група“, включително по приемане, разглеждане и решаване на техни претенции.
8. Т. 3.5. се изменя така:
„3.5. Взаимоотношения с клиенти и участници в стандартна и комбинирана балансираща група“
9. В т. 3.5.1. след израза „за работа с” се добавя изразът „клиентите и”.
10. Т. 3.5.2. се изменя така:
„3.5.2. Лицензиантът открива и поддържа центрове за работа с клиенти и участници, където те могат да подават всички документи, свързани с доставките на електрическа
енергия, да им се предоставя информация относно условията на договорите, както и за
предявяване на претенции по тях, за подаване на жалби и запитвания.“
11. В т. 3.5.3. преди думата „участниците“ се добавя изразът „клиентите и“.
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12. В т. 3.5.4. думата „участника“ се заменя с израза „клиента/участника“.
13. В т. 3.5.7. преди думата „участниците“ се добавя изразът „клиентите и“.
14. Т. 3.5.8. се изменя така:
„3.5.8. За осигуряване защитата на участниците лицензиантът изготвя и представя
за одобряване от комисията договори за участие в стандартна и в комбинирана балансираща група съгласно Правилата за търговия, включващи процедури за работа на координатора с участниците, реда и сроковете за получаване, разглеждане, проверка и отговор на
подадени от участниците жалби - Приложение № 3 и Приложение № 4.”
15. В т. 3.5.10. преди израза „комбинираната балансираща група“ се добавя изразът
„стандартната балансираща група и“.
16. В т. 3.5.12. думата „потребителите“ се заменя с думата „клиентите“.
17. В т. 3.6.1. преди думата „участниците“ се добавя изразът „клиентите и“.
18. В т. 3.6.3. думата „дейността“ се заменя с „дейностите“.
19. В т. 3.8.5. преди думата „участниците“ се добавя изразът „клиентите и“.
20. Т. 3.8.8. се изменя така:
„3.8.8. Лицензиантът изготвя и предоставя на комисията регулярни отчети, обхващащи едногодишен период от дейността „търговия с електрическа енергия”, „координатор
на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“,
както и извънредни отчети, поискани от комисията, съдържащи информация съгласно
Правилата за търговия.“
21. В т. 3.10.1. изразът „действащата тарифа за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по ЗЕ, одобрена от Министерски съвет“
се заменя с „Тарифата“.
22. В т. 3.11.1., съществуващата точка 3 става точка 4.
23. В т. 3.11.1., съществуващата точка 4 става точка 3 и се изменя по следния начин:
„3. Приложение № 3 - Договор за участие в стандартна балансираща група;“
24. В т. 3.11.1., точка 5, думата „ДКЕВР“ се заменя с „КЕВР“.
Изказвания по т.1:
Докладва П. Младеновски. След проведеното открито заседание на 23.09.2015 г. не
са постъпили нови факти и обстоятелства, които да изменят изводите на работната група,
съдържащи се в доклада.
С. Тодорова обърна внимание, че са допуснати две технически грешки. Едната е в т.
2.2.3., а другата в т. 3.8.8. На членовете на Комисията не е представена стандартната лицензия, за да бъдат запознати с настъпилите промени.
П. Младеновски отговори, че лицензията ще бъде изпратена на членовете на Комисията.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 1, чл. 51, ал. 1, т. 1 и чл. 39,
ал. 5 от ЗЕ, във връзка с чл. 9, ал. 5, чл. 13, ал. 6 и чл. 66, т. 1 от Наредба № 3
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
Р Е Ш И:
1. Изменя лицензия № Л-420-15 от 06.01.2014 г. за дейността „търговия с електрическа енергия”, с включени права и задължения на „координатор на комбинирана балансираща група“, издадена на „Проакт“ ООД, ЕИК 201869769, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9000, ул. „Александър Рачински“ № 8, като допълва същата с права и
задължения за дейността „координатор на стандартна балансираща група”, както следва:
I. В т. 1 „Определения и приложения“ се правят следните изменения и допълнения:
1. Т. 1.1.7. се изменя така:
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„1.1.7. „Правилата на мрежите” са Правила за управление на електроразпределителните мрежи (обн. ДВ. бр. 66 от 2007 г.) и Правила за управление на електроенергийната
система (обн. ДВ. бр. 6 от 2014 г.), с всички последващи изменения и допълнения;“
2. Т. 1.1.9. се изменя така:
„1.1.9. „Участник” е:
a) член на стандартна балансираща група съгласно Правилата за търговия;
б) член на комбинирана балансираща група съгласно Правилата за търговия.“
II. В т. 2 „Общи положения“ се правят следните изменения:
1. T. 2.1. се изменя така:
„2.1. С тази лицензия Комисията за енергийно и водно регулиране, наричана понататък „комисията”, разрешава на лицензианта да извършва дейността „търговия с електрическа енергия” („лицензионната дейност”), включително дейностите „координатор на
стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“, в
съответствие с разпоредбите на ЗЕ, подзаконовите актове по неговото прилагане, с действащото законодателство, с общите и индивидуалните административни актове, издавани
от комисията, регламентиращи тази дейност, както и с установената добра национална и
международна практика.”
2. В т. 2.2.3 преди израза „координатор на комбинирана балансираща група” се добавя изразът „координатор на стандартна балансираща група“.
III. В т. 3 „Специални условия“ се правят следните изменения:
1. В т. 3.3.1. изразът „не по-кратък от 5 (пет) години“ се заменя с израза „до 5 (пет)
години“;
2. В т. 3.4.2., буква „а”, думата „потребителите” се заменя с „клиентите и участниците”.
3. В т. 3.4.2., буква „б”, изразът „търговия с електрическа енергия” се заменя с израза „координатор на стандартна балансираща група“.
4. В т. 3.4.4., съществуващата буква „в” става буква „б“.
5. В т. 3.4.4. се създава нова буква „в“ със следното съдържание:
„в) работа с клиентите, включително по приемане, разглеждане и решаване на техни претенции;“
6. В т. 3.4.4., съществуващата буква „б“ става буква „г“ и се изменя по следния начин:
„г) упражняване на дейностите „координатор на стандартна балансираща група“ и
„координатор на комбинирана балансираща група;“
7. В т. 3.4.4., съществуващата буква „г“ става буква „д“ и се изменя по следния начин:
„д) работа с участниците в „стандартната балансираща група” и в „комбинираната
балансираща група“, включително по приемане, разглеждане и решаване на техни претенции.
8. Т. 3.5. се изменя така:
„3.5. Взаимоотношения с клиенти и участници в стандартна и комбинирана балансираща група“
9. В т. 3.5.1. след израза „за работа с” се добавя изразът „клиентите и”.
10. Т. 3.5.2. се изменя така:
„3.5.2. Лицензиантът открива и поддържа центрове за работа с клиенти и участници, където те могат да подават всички документи, свързани с доставките на електрическа
енергия, да им се предоставя информация относно условията на договорите, както и за
предявяване на претенции по тях, за подаване на жалби и запитвания.“
11. В т. 3.5.3. преди думата „участниците“ се добавя изразът „клиентите и“.
12. В т. 3.5.4. думата „участника“ се заменя с израза „клиента/участника“.
13. В т. 3.5.7. преди думата „участниците“ се добавя изразът „клиентите и“.
14. Т. 3.5.8. се изменя така:
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„3.5.8. За осигуряване защитата на участниците лицензиантът изготвя и представя
за одобряване от комисията договори за участие в стандартна и в комбинирана балансираща група съгласно Правилата за търговия, включващи процедури за работа на координатора с участниците, реда и сроковете за получаване, разглеждане, проверка и отговор на
подадени от участниците жалби - Приложение № 3 и Приложение № 4.”
15. В т. 3.5.10. преди израза „комбинираната балансираща група“ се добавя изразът
„стандартната балансираща група и“.
16. В т. 3.5.12. думата „потребителите“ се заменя с думата „клиентите“.
17. В т. 3.6.1. преди думата „участниците“ се добавя изразът „клиентите и“.
18. В т. 3.6.3. думата „дейността“ се заменя с „дейностите“.
19. В т. 3.8.5. преди думата „участниците“ се добавя изразът „клиентите и“.
20. Т. 3.8.8. се изменя така:
„3.8.8. Лицензиантът изготвя и предоставя на комисията регулярни отчети, обхващащи едногодишен период от дейността „търговия с електрическа енергия”, „координатор
на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“,
както и извънредни отчети, поискани от комисията, съдържащи информация съгласно
Правилата за търговия.“
21. В т. 3.10.1. изразът „действащата тарифа за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по ЗЕ, одобрена от Министерски съвет“
се заменя с „Тарифата“.
22. В т. 3.11.1., съществуващата точка 3 става точка 4.
23. В т. 3.11.1., съществуващата точка 4 става точка 3 и се изменя по следния начин:
„3. Приложение № 3 - Договор за участие в стандартна балансираща група;“
24. В т. 3.11.1., точка 5, думата „ДКЕВР“ се заменя с „КЕВР“.
2. Одобрява на „Проакт“ ООД актуализиран бизнес план за периода 2015 г. – 2018
г., приложение към това решение и приложение към издадената лицензия.
Решението е взето със седем гласа „за” (Р.Осман, С.Тодорова, А.Йорданов,
В.Владимиров, Г.Златев, Е.Харитонова, В.Петков) , от които четири гласа (А. Йорданов,
В.Владимиров, Г.Златев, Е.Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.
По т.2. Комисията, след като разгледа заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-39 от
22.06.2015 г. на „Ритъм-4-ТБ“ ООД за допълнение на лицензия № Л-370-15 от 21.11.2011
г. за дейността „търговия с електрическа енергия”, съдържаща права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“, с включване на права и задължения на „координатор на комбинирана балансираща група“, установи следното:
Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-39 от 22.06.2015
г. на „Ритъм-4-ТБ“ ООД за допълнение на лицензия № Л-370-15 от 21.11.2011 г. за дейността „търговия с електрическа енергия”, съдържаща права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“, с включване на права и задължения на „координатор на комбинирана балансираща група“, на основание чл. 51, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 61, ал. 2, т. 2 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (Наредба № 3).
Със Заповед № З-Е-142 от 26.06.2015 г. на председателя на Комисията е сформирана работна група със задача да проучи обстоятелствата в заявлението и приложенията към
него за установяване на основателността на искането.
Резултатите от извършения анализ на заявлението и приложенията към него са отразени в доклад с вх. № Е-Дк-265 от 08.09.2015 г., който е приет от КЕВР с решение по
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Протокол № 181 от 11.09.2015 г., т. 7. В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от
ЗЕ, на 23.09.2015 г. е проведено открито заседание, на което е присъствал представител на
заявителя. Същият не е направил възражения по фактите, обстоятелствата и изводите, отразени в приетия доклад.
След проучване на обстоятелствата по образуваната преписка, Комисията приема
за установено следното:
Видно от представеното удостоверение за актуално състояние с изх. №
20150609111525 от 09.06.2015 г. на Агенцията по вписванията, правно-организационната
форма на „Ритъм-4-ТБ“ ООД e дружество с ограничена отговорност, с единен идентификационен код /ЕИК/ 123655865, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора
6000, ул. „Свети Княз Борис“ № 93, ет. 9.
Дружеството се представлява и управлява заедно и поотделно от управителите Таня
Бонева Данева и Руси Илчев Данев.
„Ритъм-4-ТБ“ ООД има следния предмет на дейност: тъpгoвия c eнepгoнocитeли,
мeтaли, зaxap и зaxapни издeлия, пpoизвoдcтво нa cтоки c цeл пpoдaжбa, пoкупкa нa cтoки
и дpуги вeщи c цeл пpeпpoдaжбa в пъpвoнaчaлeн, пpepaбoтeн или oбpaбoтен вид, пpoдaжбa
нa cтoки oт coбcтвено пpoизвoдcтво, тъpгoвcкo пpeдcтaвитeлcтво и пocpeдничecтво,
кoмиcиoнни, cпeдициoнни /бeз пoщa/ и пpeвoзни cдeлки, cклaдoви, лицeнзиoнни cдeлки,
pecтopaнтьopcтвo, xoтeлиepcтвo, туpиcтичecки, peклaмни, инфopмaциoнни, пpoгpaмни,
импpecapcки и дpуги уcлуги, пoкупкa, cтpoeж или oбзaвeждaнe нa нeдвижими имoти c цeл
пpoдaжбa, лизинг, кaктo и вcякaкви дpуги дeйнocти, нeзaбpaнeни oт зaкoнa, кoгaтo имa
paзpeшитeлeн peжим - cлeд cъoтвeтнoтo paзpeшeниe.
Капиталът на дружеството е в размер на 25 374 260 лв. (двадесет и пет милиона
триста седемдесет и четири хиляди и двеста и шестдесет лева).
Съдружници в дружеството са Таня Бонева Данева с дял от капитала в размер на 20
374260 лв. (двадесет милиона триста седемдесет и четири хиляди и двеста и шестдесет
лева) и Руси Илчев Данев с дял от капитала в размер на 5 000 000 лв. (пет милиона лева).
От представените на основание чл. 11, ал. 2, т. 2, буква „а” и буква „б” от Наредба
№ 3 декларации от управителите Таня Бонева Данева и Руси Илчев Данев се установява,
че същите не са лишавани от правото да упражняват търговска дейност и не са осъждани с
влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството.
Представени са декларации от заявителя по чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „в” и б. „г” от Наредба № 3, 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.
Следва да се има предвид, че Комисията е издала лицензия за дейността „търговия
с електрическа енергия” на дружеството за срок от 10 години. Исканото изменение с допълване на права и задължения за дейността „координатор на комбинирана балансираща
група“ предполага качество търговец на електрическа енергия. Предвид изложеното, при
изменение на съществуващата лицензия срокът на изпълнение на дейността на координатор не може да надвишава този по лицензията. В случай, че същата бъде допълнена с новата дейност, срокът за упражняването й не може да бъде по – дълъг от срока по лицензията за „търговия с електрическа енергия”.
Предвид изложеното, заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-39 от 22.06.2015 г. на „Ритъм-4ТБ“ ООД за изменение/допълнение на лицензия № Л-370-15 от 21.11.2011 г. за дейността
„търговия с електрическа енергия”, съдържаща права и задължения на „координатор на
стандартна балансираща група“, с включване на права и задължения на „координатор на
комбинирана балансираща група”, е допустимо.
Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“, съдържаща права и задължения на „координатор на комбинирана балансираща група“.
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„Ритъм-4-ТБ“ ООД има издадена лицензия № Л-370-15 от 21.11.2011 г. за дейността „търговия с електрическа енергия” с включени права и задължения на „координатор на
стандартна балансираща група“ за срок от 10 години. Седалището и адресът на управление
на дружеството е гр. Стара Загора 6000, ул. „Свети Княз Борис“ № 93, ет. 9.
Заявителят декларира, че офисът е оборудван с необходимите за нормалната работа
на екипа материални ресурси. „Ритъм-4-ТБ“ ООД е активен участник на пазара на електрическа енергия от 01.05.2013 г. с EIC код 32X001100100382L, видно от регистъра на координаторите на стандартни балансиращи групи на сайта на „Електроенергиен системен
оператор” ЕАД (ЕСО ЕАД). В процеса на организацията на бизнеса си, дружеството е създало офис условия, които успешно обезпечават нормалното функциониране на компанията. За извършване на дейността „търговия с електрическа енергия” дружеството посочва в
бизнес плана си, че използва специално изградена комуникационна и информационна система, включваща специално разработен за целта и иновативен за България софтуер. Дружеството разполага със следното собствено оборудване: работни станции 15 бр., преносими компютри 20 бр., телефонни линии 3 бр., факс линии 2 бр., връзка с интернет. В офисите е осигурена свързаност на компютрите в локална мрежа и достъп до ресурсите на сървърите.
На работните станции има инсталирани операционни системи Windows 8.1 и
Windows 7 Professional, както и Microsoft Office 2013 и Microsoft Office 2010. Базата данни
се поддържа от сървърни конфигурации HP ML350 G6, с параметри – процесор Intel QuadCore Xeon L5520, RAM 6 GB, 500 GB SAS RAID; HP ML 310 E; SUPERMICRO – Intel 6Core Xeon E5-2620V2,RAM 128 GB ecc, 1000 GB HDD RAID. Антивирусната защита е
ESET Endpoint Protection. Информационната система позволява защитен достъп до ресурсите на работните станции и сървърите от отдалечени работни места с достъп до интернет.
За електронен обмен на данни всички работни места в локалната мрежа на „Ритъм-4-ТБ“
ООД имат достъп до Интернет, доставен от „Интернет Груп” ООД и „Комнет България
Холдинг” ООД. За нуждите на електронната търговия с ел. енергия е разкрит официалeн email адрес: trade@ritam-bg.com.
От гореизложените данни и представените доказателства се установи, че „Ритъм-4ТБ“ ООД отговаря на изискванията за наличие на техническа и материална осигуреност за
сключване на сделки с електрическа енергия и като „координатор на комбинирана балансираща група“ в съответствие с чл. 11, ал. 6, т. 2 от Наредба № 3.
Относно наличието на човешки ресурси и опит за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“ с права и задължения на „координатор на комбинирана балансираща група“.
В бизнес плана си дружеството посочва, че персоналът, с който разполага, има дългогодишен опит от работата в своите дейности. „Ритъм-4-ТБ“ ООД разполага със специалисти за електронна обработка на информацията, правни и финансови задачи и такива с
познания в електроенергетиката. Тези ресурси дават възможност за успешна реализация на
дейността „търговия с електрическа енергия”. За постигане на по-добри резултати е предвидено провеждане на подходящо допълнително обучение на персонала.
Като приложение към бизнес плана са предоставени професионални автобиографии
на четирима служители, заети с основната дейност в компанията. Предоставена е информация и за организационната структура на дружеството. „Ритъм-4-ТБ“ ООД се управлява от
управител, изпълнителен директор и ръководител стратегическо планиране. В структурата
влизат и седем отдела:
 Финансово - счетоводен отдел
 Отдел Регионални пазари
 Търговски отдел Вътрешен пазар
 Отдел Анализи, прогнозиране и планиране
 Административен отдел (Back Office)
 Отдел Техническа поддръжка
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 IT отдел
Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството доказателства се установи, че „Ритъм-4-ТБ“ ООД отговаря на изискванията по чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЕ
относно наличие на човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на
дейността „търговия с електрическа енергия“ и като „координатор на комбинирана балансираща група“ в съответствие с чл. 11, ал. 6, т. 3 от Наредба № 3.
Относно финансовите възможности на „Ритъм-4-ТБ“ ООД за осъществяване на
дейността „търговия с електрическа енергия” и упражняване на дейност като „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 изпълнение на изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 3, т. 4, т. 5 и т. 6 от Наредба № 3,
„Ритъм-4-ТБ“ ООД е представило актуализиран бизнес план за периода 2012 г. – 2016 г.
В съответствие с изискванията на чл. 19, ал. 2 от Правилата, дружеството е представило писмено потвърждение от „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД с изходящ № 673 от
15.06.2015 г. в уверение на това, че „Ритъм-4-ТБ”ООД е клиент на същата банка и има
открита сметка, чиито средства са предназначени единствено за изпълнение на задълженията на дружеството при осъществяване на лицензионна дейност „търговия с електрическа енергия”, а наличността по която е 900 400 лв.
От представените годишни финансови отчети е видно, че към 31.12.2012 г. заявителят реализира приходи от продажби в размер на 121 хил. лв. , 103 хил. лв. за 2013 г. , и 132
хил. лв. за 2014 г.
Отчетни данни, прогнозни цени и количества, по които дружеството ще купува и
продава електрическа енергия, са показани в следната таблица:
Отчетни данни

Прогнозни данни

Показател

Мярка

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Средна продажна цена

лв./MWh

85,23

78,57

77,38

78,22

78,08

Средна покупна цена

лв./MWh

84,49

78,13

75,66

74,28

73,47

Количества търгувана
електроенергия

MWh

29 803

157 066

279 276

307 203

337 924

Дружеството е представило отчетни и прогнозни приходи, разходи и показатели за
периода 2012 г. - 2016 г., които са представени в таблицата по-долу:
Показатели в хил. лева

Отчетни данни

Прогнозни данни

Приходи

2012
2 540

2013
13 340

2014
21 610

2015
24 030

2016
26 385

в т.ч. от продажба на електрическа енергия

2 540

12 340

21 610

24 030

26 385

Разходи

2 819

12 776

31 103

34 377

37 237

в т.ч. закупена
електрическа енергия

2 518

12 272

21 130

22 820

24 829

22
11

68
45

480
404

1 210
1 033

1 557
1 340

Счетоводна печалба
Финансов резултат
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За периода 2012 г. - 2014 г. са представени отчетни данни за лицензионната дейност
на дружеството. Съгласно прогнозните данни за периода 2015 г. – 2016 г., „Ритъм-4-ТБ“
ООД предвижда общите приходи да нарастват от 24 030 хил. лв. за 2015 г. до 26 385 хил.
лв. през 2016 г.
Със същия темп е прогнозирано да нарастват и разходите и от 34 377 хил. лв. за 2015
г. да достигнат 37 237 хил. лв. през 2018 г.
Дружеството прогнозира печалбата да се увеличава и от 1 210 хил. лв. за 2015 г. да
достигне до 1 557 хил. лв. през 2016 г.
За периода 2012 г. - 2014 г. „Ритъм-4-ТБ“ ООД отчита количества електрическа енергия за балансиране при недостиг в групата, както следва: 1 200 MWh - 2012 г, 700 MWh 2013 г., 2100 MWh - 2014 г., а електрическата енергия за излишък е в размер на 3 100 MWh
за 2012 г., 8 400 MWh за 2013 г. и 12 300 MWh за 2014 г.
Дружеството предвижда за останалия период на бизнес плана количества електрическа енергия за балансиране при недостиг в размер на 5 200 MWh за 2015 г. и 3 100 MWh
за 2016 г.
Очакваните количества електрическа енергия за балансиране при излишък са:
12 200 MWh за 2015 г. и 8 400 MWh за 2016 г.
В маркетинговия анализ на „Ритъм-4-ТБ“ ООД, под формата на SWOT анализ са
посочени както вътрешни и външни силни страни на дружеството, така и обективно са
посочени слабите страни и възможните заплахи пред дружеството.
Въз основа на всичко гореизложено може да се направи извод, че в случай, че спази
заложените в бизнес плана параметри, „Ритъм-4-ТБ“ ООД ще притежава финансови възможности за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия”, с включени
права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на
комбинирана балансираща група“.
Относно проект на договор за участие в „комбинирана балансираща група“ за поемане на отговорност за балансиране.
На основание чл. 12, ал. 1 от Наредба № 3 и чл. 19, ал. 4 от ПТЕЕ във връзка с чл.
11, ал. 1, т. 9 от ПТЕЕ, „Ритъм-4-ТБ“ ООД е представило проект на „Договор за участие в
балансираща група с координатор „Ритъм-4-ТБ“ ООД“. От извършения преглед на предложения проект на договор може да се направи извод, че същият отговаря на изискванията
на чл. 12, ал. 2 от Наредба № 3 и е в съответствие с ПТЕЕ.
Предвид гореизложеното, Комисията счита искането на „Ритъм-4-ТБ“ ООД за изменение и допълнение на лицензия № Л-370-15 от 21.11.2011 г., издадена за дейността
„търговия с електрическа енергия”, с включване на права и задължения на „координатор
на комбинирана балансираща група”, за основателно и е необходимо лицензията да бъде
изменена, както следва:
I. В т. 1 „Определения и приложения“ се правят следните изменения и допълнения:
1. T. 1.1.3. се изменя така:
„1.1.3. „Наредбата” е Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в
енергетиката (обн. ДВ, бр. 33 от 2013 г.), с всички последващи изменения и допълнения;
2. T. 1.1.4. се изменя така:
„1.1.4. „Правилата за достъп” са Правила за условията и реда за предоставяне на
достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи (обн. ДВ, бр. 98 от 2013
г.), с всички последващи изменения и допълнения;
3. Т. 1.1.5. се изменя така:
„1.1.5. „Правилата за търговия” са Правила за търговия с електрическа енергия
(обн. ДВ, бр. 66 от 2013 г.), с всички последващи изменения и допълнения;
4. Т. 1.1.6. се изменя така:
„1.1.6. „Правилата за измерване” са Правила за измерване на количеството електрическа енергия (обн. ДВ, бр. 98 от 2013 г.), с всички последващи изменения и допълне-
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ния;
5. Т. 1.1.7. се изменя така:
„1.1.7. „Правилата на мрежите” са Правила за управление на електроразпределителните мрежи (обн. ДВ, бр. 66 от 2007 г.) и Правила за управление на електроенергийната
система (обн. ДВ, бр. 6 от 2014 г.), с всички последващи изменения и допълнения;
6. Т. 1.1.8. се изменя така:
„1.1.8. „Тарифата“ е Тарифата за таксите, които се събират от Държавната комисия
за енергийно и водно регулиране по ЗЕ (обн. ДВ, бр. 89 от 2004 г.), с всички последващи
изменения и допълнения;
7. Т. 1.1.9. се изменя така:
„1.1.9. „Участник” е:
a) член на стандартна балансираща група съгласно Правилата за търговия,
б) член на комбинирана балансираща група съгласно Правилата за търговия.
II. В т. 2 „Общи положения“ се правят следните изменения:
1. T. 2.1. се изменя така:
„2.1. С тази лицензия Комисията за енергийно и водно регулиране, наричана понататък „комисията”, разрешава на лицензианта да извършва дейността „търговия с
електрическа енергия” („лицензионната дейност”) включително дейностите „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща
група“ в съответствие с разпоредбите на ЗЕ, подзаконовите актове по неговото прилагане, с действащото законодателство, с общите и индивидуалните административни актове, издавани от комисията, регламентиращи тази дейност, както и с установената добра
национална и международна практика.”
2. В т. 2.2.1. думата „организирания” се заменя с „борсовия”.
3. Т. 2.2.2. се изменя така:
„2.2.2. Да сключва сделки за продажба на електрическа енергия на клиенти, на
други търговци, на които е издадена лицензия за търговия с електрическа енергия, на
производители на пазара на електрическа енергия, на балансиращия и на борсовия пазар
на електрическа енергия съгласно Правилата за търговия;
4. В т. 2.2.3 изразът „Да осъществява дейността координатор на стандартна балансираща група..” се заменя с израза: „Да осъществява дейностите координатор на
стандартна и координатор на комбинирана балансираща група…”
III. В т. 3 „Специални условия“ се правят следните изменения:
1. В т. 3.2.1. думата „дейността“ се заменя с думата „дейностите“;
2. В т. 3.3.1. изразът „не по-кратък от 5 (пет) години“ се заменя с израза „до 5
(пет) години“;
3. В т. 3.4.2., буква „а”, думата „клиентите” се заменя с израза „клиентите и участниците”.
4. В т. 3.4.2., буква „б” изразът „дейността „координатор на стандартна балансираща група” се заменя с израза „дейностите „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“.
5. В т. 3.4.4. думата „дейността“ се заменя с думата „дейностите“;
6. В т. 3.4.4., буква „б” се изменя така:
„б) упражняване на дейностите координатор на стандартна балансираща група и
координатор на комбинирана балансираща група;”;
7. В т. 3.4.4. буква „г” се изменя така:
„г) работа с клиентите и с участниците, включително по приемане, разглеждане и
решаване на техни претенции.“;
8. Т. 3.5. се изменя така:
„3.5. Взаимоотношения с клиенти и участници“;
9. В т. 3.5.1. преди думата „участниците“ се добавя изразът „клиентите и“;
10. В т. 3.5.2. изразът „участниците в стандартна балансираща група” се заменя с
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израза „клиентите и участниците“;
11. В т. 3.5.3. преди думата „участниците“ се добавя изразът „клиентите и“;
12. В т. 3.5.4. думата „участника“ се заменя с израза „клиента/участника“;
13. В т. 3.5.7. преди думата „участниците“ се добавя изразът „клиентите и“;
14. Т. 3.5.8. се изменя така:
„3.5.8. За осигуряване защитата на участниците лицензиантът изготвя и представя
за одобряване от комисията договори за участие в стандартната и в комбинираната балансираща група съгласно Правилата за търговия, включващи процедури за работа на координатора с участниците в стандартната и в комбинираната балансираща група, реда и сроковете за получаване, разглеждане, проверка и отговор на подадени от участниците жалби
- Приложение № 3 и Приложение № 4”;
15. В т. 3.5.12. думата „потребителите“ се заменя с „клиентите“;
16. Т. 3.5.13. се изменя така:
„3.5.13. Лицензиантът предоставя приложимите нормативни актове – ЗЕ и издадените въз основа на него наредби и общи административни актове - Правила за достъп,
Правила за търговия и други правила, регламентиращи сключваните от него сделки, както
и общите условия на предлаганите за сключване договори (ако използва такива), на всеки,
който поиска това, и ги публикува на страницата си в интернет.“;
17. Т. 3.6.1. се изменя така:
„3.6.1. При осъществяване на лицензионната дейност лицензиантът предоставя търговски услуги на клиентите и участниците в съответствие с показателите за качеството на
електроснабдяването, определени с решения на комисията, Приложение № 5 към тази лицензия.“;
18. В т. 3.8.1. изразът „Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката” се
заменя с „Наредбата”;
19. В т. 3.8.4. изразът „Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката” се
заменя с „Наредбата”;
20. В т. 3.8.5. преди думата „участниците“ се добавя изразът „клиентите и“;
21. В т. 3.8.8. след израза „координатор на стандартна балансираща група” се добавя изразът „и координатор на комбинирана балансираща група”;
22. В т. 3.10.1. изразът „действащата тарифа за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по ЗЕ, одобрена от Министерски съвет“ се заменя с „Тарифата“
23. В т. 3.11.1. се добавя нова точка 4 със следното съдържание:
„4. Приложение № 4 – Договор за участие в комбинирана балансираща група за поемане на отговорност за балансиране”;
24. Съществуващата т. 4 става т. 5 и се изменя така:
„5. Приложение № 5 - Решения на КЕВР за определяне на показатели за качество
на обслужването.”.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 1, чл. 51, ал. 1, т. 1 и чл. 39,
ал. 5 от ЗЕ, във връзка с чл. 9, ал. 5, чл. 13, ал. 6 и чл. 66, т. 1 от Наредба № 3
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
Р Е Ш И:
1. Изменя лицензия № Л-370-15 от 21.11.2011 г. за дейността „търговия с електрическа енергия”, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“, издадена на „Ритъм-4-ТБ“ ООД, ЕИК 123655865, със седалище и адрес на
управление: гр. Стара Загора 6000, ул. „Свети Княз Борис“ № 93, ет. 9., като допълва същата с права и задължения за дейността „координатор на комбинирана балансираща гру-
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па”, както следва:
I. В т. 1 „Определения и приложения“ се правят следните изменения и допълнения:
1. T. 1.1.3. се изменя така:
„1.1.3. „Наредбата” е Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в
енергетиката (обн. ДВ, бр. 33 от 2013 г.), с всички последващи изменения и допълнения;
2. T. 1.1.4. се изменя така:
„1.1.4. „Правилата за достъп” са Правила за условията и реда за предоставяне на
достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи (обн. ДВ, бр. 98 от 2013
г.), с всички последващи изменения и допълнения;
3. Т. 1.1.5. се изменя така:
„1.1.5. „Правилата за търговия” са Правила за търговия с електрическа енергия
(обн. ДВ, бр. 66 от 2013 г.), с всички последващи изменения и допълнения;
4. Т. 1.1.6. се изменя така:
„1.1.6. „Правилата за измерване” са Правила за измерване на количеството електрическа енергия (обн. ДВ, бр. 98 от 2013 г.), с всички последващи изменения и допълнения;
5. Т. 1.1.7. се изменя така:
„1.1.7. „Правилата на мрежите” са Правила за управление на електроразпределителните мрежи (обн. ДВ, бр. 66 от 2007 г.) и Правила за управление на електроенергийната
система (обн. ДВ, бр. 6 от 2014 г.), с всички последващи изменения и допълнения;
6. Т. 1.1.8. се изменя така:
„1.1.8. „Тарифата“ е Тарифата за таксите, които се събират от Държавната комисия
за енергийно и водно регулиране по ЗЕ (обн. ДВ, бр. 89 от 2004 г.), с всички последващи
изменения и допълнения;
7. Т. 1.1.9. се изменя така:
„1.1.9. „Участник” е:
a) член на стандартна балансираща група съгласно Правилата за търговия,
б) член на комбинирана балансираща група съгласно Правилата за търговия.
II. В т. 2 „Общи положения“ се правят следните изменения:
1. T. 2.1. се изменя така:
„2.1. С тази лицензия Комисията за енергийно и водно регулиране, наричана понататък „комисията”, разрешава на лицензианта да извършва дейността „търговия с
електрическа енергия” („лицензионната дейност”) включително дейностите „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща
група“ в съответствие с разпоредбите на ЗЕ, подзаконовите актове по неговото прилагане, с действащото законодателство, с общите и индивидуалните административни актове, издавани от комисията, регламентиращи тази дейност, както и с установената добра
национална и международна практика.”
2. В т. 2.2.1. думата „организирания” се заменя с „борсовия”.
3. Т. 2.2.2. се изменя така:
„2.2.2. Да сключва сделки за продажба на електрическа енергия на клиенти, на
други търговци, на които е издадена лицензия за търговия с електрическа енергия, на
производители на пазара на електрическа енергия, на балансиращия и на борсовия пазар
на електрическа енергия съгласно Правилата за търговия;
4. В т. 2.2.3 изразът „Да осъществява дейността координатор на стандартна балансираща група..” се заменя с израза: „Да осъществява дейностите координатор на
стандартна и координатор на комбинирана балансираща група…”
III. В т. 3 „Специални условия“ се правят следните изменения:
1. В т. 3.2.1. думата „дейността“ се заменя с думата „дейностите“;
2. В т. 3.3.1. изразът „не по-кратък от 5 (пет) години“ се заменя с израза „до 5
(пет) години“;
3. В т. 3.4.2., буква „а”, думата „клиентите” се заменя с израза „клиентите и участ-
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ниците”.
4. В т. 3.4.2., буква „б” изразът „дейността „координатор на стандартна балансираща група” се заменя с израза „дейностите „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“.
5. В т. 3.4.4. думата „дейността“ се заменя с думата „дейностите“;
6. В т. 3.4.4., буква „б” се изменя така:
„б) упражняване на дейностите координатор на стандартна балансираща група и
координатор на комбинирана балансираща група;”;
7. В т. 3.4.4. буква „г” се изменя така:
„г) работа с клиентите и с участниците, включително по приемане, разглеждане и
решаване на техни претенции.“;
8. Т. 3.5. се изменя така:
„3.5. Взаимоотношения с клиенти и участници“;
9. В т. 3.5.1. преди думата „участниците“ се добавя изразът „клиентите и“;
10. В т. 3.5.2. изразът „участниците в стандартна балансираща група” се заменя с
израза „клиентите и участниците“;
11. В т. 3.5.3. преди думата „участниците“ се добавя изразът „клиентите и“;
12. В т. 3.5.4. думата „участника“ се заменя с израза „клиента/участника“;
13. В т. 3.5.7. преди думата „участниците“ се добавя изразът „клиентите и“;
14. Т. 3.5.8. се изменя така:
„3.5.8. За осигуряване защитата на участниците лицензиантът изготвя и представя
за одобряване от комисията договори за участие в стандартната и в комбинираната балансираща група съгласно Правилата за търговия, включващи процедури за работа на координатора с участниците в стандартната и в комбинираната балансираща група, реда и сроковете за получаване, разглеждане, проверка и отговор на подадени от участниците жалби
- Приложение № 3 и Приложение № 4”;
15. В т. 3.5.12. думата „потребителите“ се заменя с „клиентите“;
16. Т. 3.5.13. се изменя така:
„3.5.13. Лицензиантът предоставя приложимите нормативни актове – ЗЕ и издадените въз основа на него наредби и общи административни актове - Правила за достъп,
Правила за търговия и други правила, регламентиращи сключваните от него сделки, както
и общите условия на предлаганите за сключване договори (ако използва такива), на всеки,
който поиска това, и ги публикува на страницата си в интернет.“;
17. Т. 3.6.1. се изменя така:
„3.6.1. При осъществяване на лицензионната дейност лицензиантът предоставя търговски услуги на клиентите и участниците в съответствие с показателите за качеството на
електроснабдяването, определени с решения на комисията, Приложение № 5 към тази лицензия.“;
18. В т. 3.8.1. изразът „Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката” се
заменя с „Наредбата”;
19. В т. 3.8.4. изразът „Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката” се
заменя с „Наредбата”;
20. В т. 3.8.5. преди думата „участниците“ се добавя изразът „клиентите и“;
21. В т. 3.8.8. след израза „координатор на стандартна балансираща група” се добавя изразът „и координатор на комбинирана балансираща група”;
22. В т. 3.10.1. изразът „действащата тарифа за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по ЗЕ, одобрена от Министерски съвет“ се заменя с „Тарифата“
23. В т. 3.11.1. се добавя нова точка 4 със следното съдържание:
„4. Приложение № 4 – Договор за участие в комбинирана балансираща група за поемане на отговорност за балансиране”;
24. Съществуващата т. 4 става т. 5 и се изменя така:
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„5. Приложение № 5 - Решения на КЕВР за определяне на показатели за качество на
обслужването.”.
2. Одобрява на „Ритъм-4-ТБ“ ООД актуализиран бизнес план за периода 2012 г. –
2016 г., приложение към това решение и приложение към издадената лицензия.
Решението е взето със седем гласа „за” (Р.Осман, С.Тодорова, А.Йорданов,
В.Владимиров, Г.Златев, Е.Харитонова, В.Петков) , от които четири гласа (А. Йорданов,
В.Владимиров, Г.Златев, Е.Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.
По т.3. Комисията, след като разгледа заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-36 от
19.06.2014 г. на „Джей Ей Ес Енерджи Трейдинг“ СРО за издаване на лицензия за
дейността „търговия с електрическа енергия”, установи следното:
Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-36 от 19.06.2014
г. на „Джей Ей Ес Енерджи Трейдинг“ СРО 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. 2, т. 1 и чл. 9, ал. 1, т. 10 от Наредба № 3 за лицензиране на дейностите в
енергетиката (Наредба № 3).
Със Заповед № З-Е-236 от 26.08.2014 г. на председателя на Комисията е сформирана работна група със задача да проучи обстоятелствата в заявлението и приложенията към
него за установяване на основателността на искането.
Резултатите от извършения анализ на заявлението и приложенията към него са отразени в доклад с вх. № Е-Дк-255 от 01.09.2015 г., който е приет от КЕВР с решение по
Протокол № 181 от 11.09.2015 г., т. 4. В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от
ЗЕ, на 23.09.2015 г. е проведено открито заседание, на което заявителят не е изпратил свой
представител.
След проучване на обстоятелствата по образуваната преписка, Комисията приема
за установено следното:
Видно от представеното извлечение от Търговския регистър при Окръжен съд Братислава I, отделение: Sro, дело № 68703/B, с актуални данни към 11.03.2014 г., правноорганизационната форма на „Джей Ей Ес Енерджи Трейдинг“ СРО е дружество с ограничена отговорност, с идентификационен № 45931828, със седалище и адрес на управление:
„Фериенчикова“ № 7, Братислава п.к. 81108, Република Словакия.
„Джей Ей Ес Енерджи Трейдинг“ СРО има следния предмет на дейност:
Посредническа дейност в областта на търговията, посредническа дейност в областта на услугите, посредническа дейност в областта на производството, административни
услуги, консултантска дейност в областите бизнес, организация и икономика, проучвания
на пазара и общественото мнение, рекламни и маркетингови услуги, покупка на стоки за
цел продажба на крайни потребители (търговия на дребно) или на друг предприемач/търговец (търговия на едро), доставка на електрическа енергия.
Дружеството се представлява самостоятелно и поотделно от всеки от управителите
Ференц Арато и Талия Теохаридис.
Размерът на капитала на дружеството е 100 000 (сто хиляди) евро. Съдружници в
дружеството са Ференц Арато с дял от 1250 (хиляда двеста и петдесет) евро, Талия Теохаридис с дял от 750 (седемстотин и петдесет) евро, Моника Арато с дял от 750 (седемстотин
и петдесет) евро и „Джей Ей Ес Будапещ“, ч.ю.л, държава: Унгария, с дял от 97 250 (деветдесет и седем хиляди двеста и петдесет) евро.
От посочените по-горе данни се установи, че „Джей Ей Ес Енерджи Трейдинг“ СРО
отговаря на условията на чл. 40, ал. 1 във връзка с ал. 7 от ЗЕ и чл. 10, ал. 1 от Наредба №
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3, тъй като е лице с регистрация по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, еквивалентна на тази по българския Търговски закон.
Видно от представеното удостоверение за данъчна регистрация №
9102311/5/2174614/2014, издадено от Данъчна служба Братислава на 23.05.2014 г., „Джей
Ей Ес Енерджи Трейдинг“ СРО е регистриран данъчен субект с идентификационен данъчен номер № 2023162724.
От представените на основание чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „а” и б. „б“ от Наредба № 3 декларации от членовете на управителния съвет Ференц Арато и Талия Теохаридис 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 Наредба № 3, 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 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.
Изискванията на чл. 40, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗЕ за наличие на вещни права на заявителя върху енергийния обект, както и доказателства, че същият отговаря на нормативните
изисквания за безопасна експлоатация и за опазване на околната среда, са неприложими в
настоящата хипотеза, тъй като при осъществяването на дейността „търговия с електрическа енергия” липсва енергиен обект.
Срокът на лицензията, за който кандидатства заявителят, е 10 (десет) години.
Предлаганият срок е обоснован с оглед дългосрочната бизнес политика за дейността на българския енергиен пазар.
С оглед изложеното се налага изводът, че искането на „Джей Ей Ес Енерджи Трейдинг“ СРО за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия” е допустимо.
Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“.
Дружеството „Джей Ей Ес Енерджи Трейдинг” СРО е със седалище в Република
Словакия, град Братислава, ул. „Ференчикова“ №7.
Лицензионната дейност ще се осъществява от офис, нает с договор за наем от
„Джей Ей Ес Енерджи Трейдинг” СРО, намиращ се в Република Словакия, град Дунайска
Стреда, бул. Корзо Бела Барток № 345/12, етаж 2, с обща площ 76,80 м².
Дружеството декларира, че разполага със собствена информационно-технологична
база, като системата е базирана на няколко свързани сървъра, изпълняващи различни функции, осигурявайки функционирането на централния сървър, интегрираните търговски и
специализирани програми. Осигурен е интернет достъп със защитна стена, работа на системата за електронна поща и са регулирани разрешенията и достъпа. Офисът е с резервно
електрозахранване от генератор, както и с резервирани комуникационни линии (телефонни линии и интернет). Дружеството заявява, че разполага със строга система за архивиране, която предпазва от загуба на данни и осигурява дългосрочното съхранение на данните
и незабавен достъп.
Към приложените документи е представено рамково споразумение за сътрудничество и декларация от „Джей Ей Ес Будапеща”, ч.ю.л., съдружник, притежаващ 97, 25% от
дяловете в „Джей Ей Ес Енерджи Трейдинг” СРО, за съгласие за предоставяне на разположение на технически средства при осъществяване на лицензионната дейност от страна
на „Джей Ей Ес Енерджи Трейдинг” СРО. Дружеството декларира, че офисът е оборудван
с необходимите технически средства за осъществяване на лицензионната дейност, както
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следва:
- Персонален компютър;

- Лаптоп;
- Мобилен телефон;
- Офис мебели;
- Друго офис оборудване;
- Сървъри;
- Софтуер;
- Лазерен принтер;
- Скенер, копирна машина, факс оборудване.
Съгласно чл. 11, ал. 6, т. 2 от 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 „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (ЕСО
ЕАД).
С писмо с изх. № ЦУ-ПМО-5056 от 03.09.2014 г. ЕСО ЕАД декларира, че „Джей Ей
Ес Енерджи Трейдинг” СРО 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 ПТЕЕ.
От гореизложените данни и представените доказателства се установи, че „Джей Ей
Ес Енерджи Трейдинг” СРО 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. 1 и т. 2 от Наредба № 3.
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 Наредба № 3, дружеството е представило данни за управленската и организационната си структура, както и данни за числеността и квалификацията на персонала, зает в упражняване на дейността, подлежаща на лицензиране.
Предоставени са данни за управленската и организационна структура на цялото
дружество, както и за образованието и квалификацията на мениджъра, отговорен за дейността „търговия с електрическа енергия“ на територията на Република България, включително диплома за висше образование, сертификати и трудов договор.
„Джей Ей Ес Енерджи Трейдинг” СРО декларира, че разполага с управленски и помощен персонал, необходим за осъществяването на дейността „търговия с електрическа
енергия“, който се състои от специалисти, притежаващи необходимия професионален
опит и квалификация в областта на търговията с електрическа енергия. Дружеството се
управлява и представлява от двама управители.
Организацията на работа в дружеството е разпределена и структурирана, както
следва:
- Двама управители;
- Секретариат;
- Юрисконсулт;
- Отдел „Търговия с електроенергия на едро“;
- Отдел „Търговия с електроенергия на дребно”;
- Отдел „Финансово счетоводство”.
Работата на компанията се подпомага от екип по информационни технологии, който е на разположение 24 часа в денонощието и предоставя незабавна помощ.
В подаденото заявление дружеството е предоставило документи (автобиографии,
сертификати и удостоверения за търговец на спот пазара от HUPX и EPEX Spot) на двамата експерти, които ще отговарят за извършване на основната дейност на компанията във
връзка с търговията с електрическа енергия.
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Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството доказателства се установи, че „Джей Ей Ес Енерджи Трейдинг” СРО 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 Наредба № 3 за
наличие на човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на дейността
„търговия с електрическа енергия”.
Относно наличието на опит на заявителя за извършване на дейността „търговия с
електрическа енергия”.
„Джей Ей Ес Енерджи Трейдинг” СРО е учредено през ноември 2010 г. от собствениците на „Джей Ей Ес Будапеща”, ч.ю.л., държава: Унгария, част от фирмената група
Джей Ей Ес (JAS). Последното посочва, че е стабилно дружество с 20-годишна история и е
признат активен участник на европейския енергиен пазар. През 2003 г. дружеството е получило разрешение от Унгарската енергийна агенция за търговия с електрическа енергия,
а през 2008 г. - разрешение за търговия с природен газ. Дружеството заявява, че разполага
с широк кръг от бизнес контакти и с професионална организация на работа, които са допринесли за досегашните му успехи. През 2013 г. нетните приходи от продажби на фирмената група възлизат на 70 милиона евро.
Фирмената група JAS извършва търговия с електрическа енергия в няколко страни
чрез дружества, които са самостоятелни правни субекти, а дейността се подпомага и от
филиал и офис-представителство.
Фирмената група JAS е активен участник не само на унгарската енергийна борса, а
и на енергийните борси в няколко страни в региона. Участва в аукционната система за
следващия ден HUPX DAM и в системата на физическия фючър HUPX PhF на унгарската
електроенергийна борса, както и на немските и австрийските борси ЕРЕХ, ЕЕХ и словенската борса Southpool. В допълнение, фирмената група JAS, част от която е заявителят, сочи, че има достъп и до словашкото ISОТ, чешкото ОТЕ, румънското ОРСОМ и полското
POLPX, покривайки с това повечето борси в региона. „Джей Ей Ес Енерджи Трейдинг”
СРО е присъединено към няколко платформи за електронна търговия (TFS, ICАР, 42
Financial Screen, SPX), което осигурява допълнителни възможности за активно участие на
пазара за търговия на едро в различните страни. Фирмената група JAS извършва и активна
търговия между страните, член е на системите CAO, CASC, KAPAR, сръбското DAMAS,
румънското DAMAS, като на тези платформи активно купува дългосрочни и краткосрочни
права за мощност.
Фирмена група JAS е активен участник на пазара в рамките на деня в няколко страни (Унгария, Германия, Австрия, Чехия, Словения и др.,), което освен сделките от търговията на едро, осигурява допълнителна възможност за оптимизиране на портфолиото, управление на промените в заявките на потребителите, които не са планирани или в случай
на техническа грешка за спазване на балансов график. Фирмената група JAS разчита на
унгарски производствен капацитет, но използвайки трансграничен капацитет в рамките на
деня, има възможност да развие и чуждестранни производствени капацитети.
Относно наличието на финансови възможности за извършване на дейността ”търговия с електрическа енергия”
Във връзка с установяването на финансовите възможности на „Джей Ей Ес Енерджи Трейдинг” СРО за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия”,
както и на 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 за достъп), към заявлението си дружеството е представило:
- счетоводни баланси и отчети за приходите и разходите за последните три години
(2012 г. - 2014 г.), от които е видно, че е осъществявало дейност към момента на подаване
на заявлението;
- удостоверение от „Банка Уникредит Република Чехия и Словакия“ АД, че има открита разплащателна сметка в евро с кредитно салдо към 16.04.2014 г. в размер на
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175 581,28 евро.
- бизнес план за дейността „търговия с електрическа енергия” за периода 2015 г. –
2019 г.
Допълнително от дружеството е представило:
- Банково удостоверение за открита специална разплащателна сметка по смисъла на
чл. 19 от Правилата за достъп;
- На основание чл. 13 от Наредба № 3, прогнозни годишни финансови отчети, както
и прогноза за количествата електрическа енергия и цените, по които дружеството ще купува и продава електрическа енергия на територията на Република България през периода
на бизнес плана.
От представените счетоводни баланси и отчети за приходите и разходите за периода 2012 г. – 2014 г. на „Джей Ей Ес Енерджи Трейдинг” СРО е видно, че финансовият резултат на дружеството за 2012 г. е печалба в размер на 20 192 евро; за 2013 г. е загуба в
размер на 75 733 евро, а за 2014 г. дружеството реализира печалба в размер на 79 938 евро.
Общите приходи и разходи на дружеството се увеличават през периода, както следва: общите приходи от 523 хил. евро през 2012 г. на 24 102 хил. евро през 2014 г., а общите
разходи от 496 хил.евро на 24 005 хил. евро през 2014 г.
Общата стойност на нетекущите активи към 31.12.2014 г. намалява с 23,40 % спрямо 2012 г. от 47 хил. евро на 36 хил. евро, докато текущите активи се увеличават с 11,47 %
от 3 251 хил. евро на 3 624 хил. евро.
Собственият капитал на дружеството се увеличава от 35 хил. евро на 134 хил. евро
през 2014 г.
Съотношението собствен капитал и дълготрайни активи за разглеждания период се
изменя от 0,75 през 2012 г. на 1,16 през 2013 г. и 3,69 през 2014 г., което показва, че през
последните две години дружеството разполага със собствени средства за придобиване на
нови нетекущи активи.
Наблюдава се намаление на нетекущите задължения с около 84 % от 3 хил. евро
през 2012 г. на 481 евро към края на 2014 г., докато текущите задължения бележат ръст от
12% от 3 157 хил. евро на 3 538 хил. евро.
Общата ликвидност за 2014 г. е 1,02 спрямо 0,99 за 2013 г. и 1,03 за 2012 г., което
означава, че през целия период дружеството е разполагало със свободни оборотни средства за обслужване на текущите си задължения.
Коефициентът за автономна независимост през разглеждания период е под единица, което определя невъзможността на дружеството да покрива със собствен ресурс както
краткосрочните, така и дългосрочните си задължения.
Въз основа на направения анализ на база обща балансова структура за периода 2012
г. – 2014 г., може да бъде направен извод, че „Джей Ей Ес Енерджи Трейдинг” СРО подобрява финансовото си състояние. Към края на 2014 г. дружеството е с добра обща ликвидност, т.е. разполага с оборотни средства за обслужване на текущите си задължения,
както и със собствен капитал за инвестиране в нови дълготрайни активи, но не притежава
достатъчно собствени средства за обезпечаване обслужването на финансовите си задължения.
Основният профил на „Джей Ей Ес Енерджи Трейдинг” СРО е търговия с електрическа енергия на едро, затова и на българския пазар на електроенергия ще извършва същата дейност, няма планове за инвестиции и производство. Дружеството прогнозира непрекъснат, балансиран растеж през следващите години, включително и на българския пазар
на електроенергия.
От представените прогнозни баланс и отчет за приходите и разходите за периода
2015 г. – 2019 г. и след извършен анализ се установи следното:
Финансовите показатели, изчислени на база обща балансова структура, показват, че
през целия период дружеството прогнозира добра обща ликвидност, т.е. предвижда да
осигури наличност от бързоликвидни средства за обезпечаване на оперативните търговски
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задължения, както и средства за инвестиране в нови дълготрайни активи.
Дружеството прогнозира нарастваща печалба, която от 95 хил. евро през 2015 г.
достига до 116 хил. евро през 2019 г., при приходи и разходи представени в таблицата:
(хил. евро)
Прогноза

Показатели

2015 г.

2016 г.

2018 г.

2017 г.

2019 г.

Нетни приходи от продажби

21 229

22 291

23 405

24 575

25 804

Общо приходи

21 229

22 290

23 405

24 575

25 804

Общо разходи

20 864

21 907

23 003

24 153

25 361

Резултат от оперативна дейност

365

383

402

422

443

Резултат от финансови операции

-126

-133

-139

-146

-153

239

250

263

276

290

95
100
Финансови показатели:

105

110

116

Резултат от дейността преди облагане
с данъци
Финансов резултат
СК/ДА

11,57

17,54

22,64

26,98

30,64

КА/КП

1,02

1,06

1,09

1,12

1,15

СК/ДП+КП

0,06

0,09

0,12

0,15

0,18

Във връзка с присъствието си на български пазар, дружеството прогнозира общият
обем от търговия с електрическа енергия на територията на Р. България през началната
година да бъде 25 000 MWh, като през следващите четири години предвижда да се увеличава, както следва: през 2016 г. - 28 000 MWh; 2017 г. - 32 000 MWh; 2018 г. - 34 000 MWh
и 2019 г. - 36 000 MWh.
Средната прогнозна цена, по която дружеството ще купува електрическа енергия, е
съответно: 36,00 евро/ MWh през 2015 г.; 33,93 евро/ MWh през 2016 г.; 32,66 евро/ MWh
през 2017 г.; 33,80 евро/ MWh през 2018 г. и 33,57 евро/ MWh през 2019 г.
Средната прогнозна цена, по която дружеството ще продава електрическа енергия
през 2015 г., е 40,00 евро/ MWh; 37,86 евро/ MWh през 2016 г.; 37,50 евро/ MWh през 2017
г.; 38,24 евро/ MWh през 2018 г. и 37,92 евро/ MWh през 2019 г.
Само през първата година от периода на бизнес плана дружеството предвижда загуба
в размер на 7 хил. евро от търговия с електрическа енергия, а през следващите години до
края на периода предвижда да реализира печалба, както следва: за 2016 г.: 5 хил. евро; за
2017 г.: 10 хил. евро; за 2018 г.: 50 хил. евро и за 2019 г.: 40 хил. евро, формирана при приходи и разходи представени в таблицата:
(хил. евро)
Показатели

Прогноза
2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Общо приходи

500

1 000

1 060

1 200

1 300

в т.ч. от продажба на ел. енергия на
територията на Р. България

500

1 000

1 060

1 200

1 300

Общо разходи

507

995

1 050

1 150

1 260

в т.ч. стойност на продадената ел.
енергия на територията на Р. България

450

900

950

1 045

1 149

-7

5

10

50

40

Финансов резултат

Представеното на основание чл. 19, ал. 2 от Правилата за достъп от „Джей Ей Ес
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Енерджи Трейдинг” СРО удостоверение от „Уникредит Булбанк“ АД, потвърждава, че на
дружеството е открита специална разплащателна сметка, предназначена за обезпечаване
на дейността по лицензията за търговия с електрическа енергия. Салдото по сметката към
16.03.2015 г. е 150 955 лв. Сумата покрива 1/24 част (81 493 лв.) от годишния оборот от
търговия с електрическа енергия на дружеството на територията на Република България.
Въз основа на извършения икономически анализ може да се направи извод, че
„Джей Ей Ес Енерджи Трейдинг” СРО ще притежава финансови възможности за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия”, при условие, че спази заложените в
бизнес плана параметри.
Предвид гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 39, ал. 1, т.
5 от ЗЕ и чл. 13, ал. 4 от Наредба № 3,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
1. Издава на „Джей Ей Ес Енерджи Трейдинг“ СРО, идентификационен №
45931828, със седалище и адрес на управление: „Фериенчикова“ № 7, Братислава п.к.
81108, Република Словакия, лицензия № Л-449-15 от 13.10.2015 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия” за срок от 10 (десет) години, приложение и неразделна част от това решение;
2. Одобрява на „Джей Ей Ес Енерджи Трейдинг“ СРО бизнес план за периода 2015
г. – 2019 г., приложение към това решение и приложение към лицензията по т. 1.
Решението е взето със седем гласа „за” (Р.Осман, С.Тодорова, А.Йорданов,
В.Владимиров, Г.Златев, Е.Харитонова, В.Петков) , от които четири гласа (А. Йорданов,
В.Владимиров, Г.Златев, Е.Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.
По т.4. Комисията, след като разгледа заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-37 от
02.06.2015 г. на „Енерговиа” 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 (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-37 от 02.06.2015
г. на „Енерговиа” ЕООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа
енергия”, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща
група“, на основание чл. 39, ал. 1, т. 5 и ал. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ) във връзка с
чл. 2, т. 1 и чл. 9, ал. 1, т. 10 и ал. 5 от Наредба № 3 за лицензиране на дейностите в енергетиката (Наредба № 3).
Със Заповед № З-Е-133/09.06.2015 г. на председателя на Комисията е сформирана
работна група със задача да проучи обстоятелствата в заявлението и приложенията към
него за установяване на основателността на искането.
Резултатите от извършения анализ на заявлението и приложенията към него са отразени в доклад с вх. № Е-Дк-260 от 02.09.2015 г., който е приет от КЕВР с решение по
Протокол № 181 от 11.09.2015 г., т. 5. В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от
ЗЕ, на 23.09.2015 г. е проведено открито заседание, на което e присъствал представител на
заявителя. Същият не е направил възражения по фактите, обстоятелствата и изводите, отразени в приетия доклад.
След проучване на обстоятелствата по образуваната преписка, Комисията приема
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за установено следното:
Видно от представеното удостоверение за актуално състояние с изх. №
20150528164127 от 28.05.2015 г. на Агенцията по вписванията, правно-организационната
форма на „Енерговиа” ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, с ЕИК
203328328, със седалище и адрес на управление: гр. София 1408, ул. „Бурел“ № 62А, вх. А,
ет. 3, ап. 9.
„Енерговиа” ЕООД има следния предмет на дейност:
Експорт, импорт на електроенергия (в съответствие с действащата нормативна
уредба), проектиране, строителство и поддържане на електросъоръжения, кабелни линии,
трафопостове, вътрешни електроинсталации, търговия с електроенергия (в съответствие с
действащата нормативна уредба), и всяка друга търговска дейност, незабранена със закон.
Дружеството се представлява от управителя Тодор Ангелов Ангелов.
Размерът на капитала на дружеството е 10 002 (десет хиляди и два) лева.
Едноличен собственик на капитала на дружеството е Тодор Ангелов Ангелов.
От посочените по-горе данни се установи, че „Енерговиа” ЕООД отговаря на условията на чл. 40, ал. 1 от ЗЕ и чл. 10, ал. 1, предл. първо от Наредба № 3, тъй като е лице,
регистрирано по Търговския закон.
Видно от приложеното към заявлението удостоверение за регистрация от
23.01.2015 г. на Националната агенция за приходите, дружеството е регистрирано по
ЗДДС лице с идентификационен № по ДДС: BG203328328.
От представените на основание чл. 11, ал. 2, т. 2, буква „а” и „б” от Наредба № 3
декларации от управителя Тодор Ангелов Ангелов се установява, че същият не е лишаван
от правото да упражнява търговска дейност и не е осъждан с влязла в сила присъда за
престъпление против собствеността или против стопанството.
Представени са и декларации по чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „в”, б. „г” и б. „д“ от Наредба
№ 3 от заявителя, 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.
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. Предлаганият срок е съобразен с практиката на Комисията да издава лицензии за търговия с
електрическа енергия за срок не по-дълъг от 10 (десет) години.
С оглед изложеното се налага изводът, че искането на „Енерговиа” ЕООД да бъде
издадена лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия”, съдържаща права и
задължения, свързани с дейността „координатор на стандартна балансираща група”, е допустимо.
Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия”, допълнена с права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“.
За осъществяването на дейността „търговия с електрическа енергия”, включваща
права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“, „Енерговиа” ЕООД ще използва офис, находящ се в гр. София, област София, община Столична, ул. „Беловодски път“ № 106, (сграда „ОЕТ Билдинг“) с площ 51 m2. Дружеството е представило
договор за наем, сключен между „Ес Ер Сюприйм Резидънс 4“ ЕООД и „Енерговиа“ ЕО-
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ОД.
В бизнес плана си „Енерговиа” ЕООД е представило данни за материални ресурси,
изградена информационна и телекомуникационна структура и софтуер за извършване на
дейността по лицензията. Техническите средства, чрез които е реализирана ИТ инфраструктурата са следните:
 Работни станции Windows 8.1 Pro, Антивирусна програма Microsoft Essentrial;
 Домейн контролер Windows 2008 Server SP1, ClamWin Antiwirus;
 Debian Linux Router Firewall Protect
 Пощенски сървър ISP configured
Съгласно чл. 11, ал. 6, т. 2 от Наредба № 3 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 „Електроенергиен системен оператор”
ЕАД (ЕСО ЕАД).
С писмо с изх. № ЦУ-ПМО-193 от 15.01.2015 г. ЕСО ЕАД е констатирало, че
„Енерговиа” ЕООД е изпълнило изискванията за комуникационно и компютърно оборудване за електронен обмен на данни. Декларираните от дружеството технически средства
(информационна мрежа, програмно осигуряване и комуникационна инфраструктура), необходими за сключване на сделки с електрическа енергия по свободно договорени цени
(съгласно чл. 100, ал. 1 от ЗЕ), отговарят на условията, определени в ПТЕЕ.
От изложените данни и доказателства се установява, че „Енерговиа” 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 Наредба № 3.
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“.
Съгласно чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЕ, лицензия се издава на лице, регистрирано по Търговския закон, което притежава човешки ресурси и организационна структура за изпълнение на нормативните изисквания за осъществяване на дейността по лицензията.
Съгласно чл. 11, ал. 2, т. 8 от Наредба № 3, заявителят следва да представи данни за
опита си относно извършването на подобна дейност, а ако е новоучреден, се представят
данни за опита за извършване на подобна дейност от съдружниците или акционерите, които имат контрол върху новоучреденото дружество. На основание т. 9 от същата разпоредба заявителят следва да представи данни за управленската и организационната си структура, за образованието и квалификацията на ръководния персонал и данни за числеността и
квалификацията на персонала, зает в упражняване на дейността, подлежаща на лицензиране. В тази връзка, освен гореизброените данни, заявителят следва на основание чл. 11, ал.
6, т. 3 от Наредба № 3 да представи и доказателства за наличието на персонал и неговата
квалификация за извършване на дейността и за познаване на пазара на електрическа енергия.
В бизнес плана си дружеството е предоставило данни за организационна структура
и човешки ресурс, както управленски, така и експертен, който ще бъде зает в упражняването на дейността търговия с електрическа енергия. Организационната структура включва
Управител и два отдела: Търговски, осъществяващ дейността търговия с електрическа
енергия и Диспечерски, отговарящ за дейността приемане и обработка на данни от клиентите и участие на пазара ден напред и интрадей.
Видно от представената професионална автобиография на управителя на „Енерговиа” ЕООД, същият разполага с богат опит в областта на търговията с електрическа енергия.
Представена е справка от Националната агенция за приходите за назначени четирима служители на трудово правоотношение в дружеството. На експертно ниво служителите на дружеството разполагат с необходимата квалификация и с опит от други компании
с такава дейност. Представени са дипломи за завършено средно и висше образование на
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служителите, които ще са заети с дейността „търговия с електрическа енергия“.
Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството доказателства, се установи, че „Енерговиа” ЕООД отговаря на изискванията за наличие на човешки
ресурси и организационна структура за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия”.
Относно финансовите възможности за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия” с права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група”
Икономическият анализ има за цел да установи финансовите възможности на
„Енерговиа“ ЕООД за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия” и
упражняване на дейност като „координатор на стандартна балансираща група”, както и
наличието на финансови гаранции и обезпечения за сключване на сделки за търговия с
електрическа енергия, съгласно Правилата за условията и реда за предоставяне на достъп
до електропреносната и електроразпределителните мрежи (Правилата).
В изпълнение на изискванията на чл. 11, ал. 2, т. 3, 4, 5 и 6 от Наредба № 3, към заявлението за издаване на лицензия са представени бизнес план за управление и развитие
на дейността „търговия с електрическа енергия” и „координатор на стандартна балансираща група“ за периода 2015 г. - 2019 г. с прогнозни годишни финансови отчети на „Енерговиа“ ЕООД, както и писмено потвърждение (удостоверение) с изх. № 223 от 28.08.2015
г. от „Те-Дже Зираат Банкасъ - Клон София” КЧТ, ЕИК 121704731, за наличието на специална банкова сметка съгласно чл. 19 от Правилата.
В изпълнение на изискванията на чл. 13, ал. 1 от Наредба № 3 за лицензиране дейностите в енергетиката, дружеството е представило бизнес план за периода 2015 г. – 2019
г., съдържащ прогнозни годишни финансови отчети.
Според представения бизнес план, дружеството прогнозира количествата електрическа енергия за покупко-продажба да се увеличават от 43 800 MWh през 2015 г. до 219
000 MWh през 2019 г.
Прогнозните цени и количества търгувана електроенергия са представени по-долу:
Показател
Средна продажна
цена
Средна покупна цена
Количества търгувана електроенергия

Мярка

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

лв./MWh

79,00

77,00

79,00

83,00

85,00

лв./MWh

73,00

72,00

75,00

78,00

80,00

43 800

61 320

105 120 157 680

219 000

MWh

Съгласно представения прогнозен отчет за приходите и разходите, дружеството
предвижда общите приходи да нарастват през всяка година от бизнес плана и от 3 460 хил.
лв. за 2015 г. да достигнат до 18 615 хил. лв. през 2019 г.
Със същия темп е прогнозирано да нарастват и разходите и от 3 292 хил. лв. за 2015
г. да достигнат 17 666 хил. лв. през 2019 г.
Дружеството прогнозира печалбата да се увеличава и от 168 хил. лв. за 2015 г. да
достигне до 949 хил. лв. през 2019 г.
Прогнозните приходи и разходи за периода 2015 г. - 2019 г. са представени в таблицата по-долу:
Показатели в хил. лева
Приходи

2015 г.
3 460

Прогноза
2016 г.
2017 г.
4 721
8 304

2018 г.
13 087

2019 г.
18 615
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в т.ч. от лицензионна
дейност

3 460

4 721

8 304

13 087

18 615

Разходи

3 292

4 515

7 998

12 431

17 666

в т.ч. от лицензионна
дейност

3 197

4 415

7 884

12 299

17 520

168
151
5
30,2
1,5
0,5

206
185
3
112
1,8
0,8

306
275
1
611
1,8
0,8

656
590
0
1201
2,0
1,0

949
854
0
2055
2,3
1,3

Счетоводна печалба
Финансов резултат
ДА
СК/ДА
КА/КП
СК/(ДП+КП)

Общите активи за периода на бизнес плана се увеличават от 440 хил. лв. за 2015 г.
на 3 633 хил. лв. към 31.12.2019 г., което е в резултат на увеличението на краткотрайните
активи.
За периода на бизнес плана дружеството прогнозира увеличение на сумата на собствения капитал вследствие на увеличението на финансовия резултат.
Дружеството не прогнозира дългосрочни задължения, а краткосрочните задължения се увеличават, като за 2015 г. се предвижда да бъдат в размер на 289 хил. лв., а в края
на периода 2019 г. да достигнат до 1578 хил. лв., основно в резултат на увеличените задължения към доставчици и клиенти.
Размерът на краткотрайните активи и краткосрочните пасиви определя добри стойности на коефициента на обща ликвидност и възможността на дружеството да покрива
краткосрочните си задължения с наличните краткотрайни активи.
„Енерговиа“ ЕООД е представило анализ на външния и вътрешния пазар на електрическа енергия, като при наличието на мрежа от дъщерни фирми дружеството ще може
да извършва дейността си на голям брой пазари не само в България и Балканския полуостров, а в цяла Европа.
В маркетинговия анализ на „Енерговиа“ ЕООД под формата на SWOT анализ са
посочени вътрешни силни страни на дружеството, както и възможностите за развитие.
Обективно са разгледани и слабите страни и възможните заплахи пред дружеството.
Въз основа на всичко гореизложено, може да се направи извод, че ако спази заложените в бизнес плана параметри и представените в пазарния анализ данни и прогнози,
„Енерговиа“ ЕООД ще притежава финансови възможности за извършване на дейността
„търговия с електрическа енергия” с права и задължения на „координатор на стандартна
балансираща група”
Договор за участие в стандартна балансираща група
На основание чл. 12, ал. 1 от Наредба № 3 и чл. 19, ал. 1 и ал. 2 във връзка с чл. 11,
т. 9 от ПТЕЕ „Енерговиа” ЕООД е представило проект на „Договор за участие в балансираща група“ на „Енерговиа” ЕООД. След преглед на представения проект на договор се
установи, че същият има съдържание, съответстващо на изискванията на чл. 12, ал. 2 от
Наредба № 3. Проектът на договора 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 и в съответствие с ПТЕЕ.
Предвид гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 39, ал. 1, т.
5 и ал. 5 от ЗЕ и чл. 13, ал. 4 от Наредба № 3,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
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РЕШИ:
1. Издава на „Енерговиа” ЕООД, ЕИК 203328328, със седалище и адрес на управление: гр. София 1408, ул. „Бурел“ № 62А, вх. А, ет. 3, ап. 9, лицензия № Л-450-15 от
13.10.2015 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия”, с включени
права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група”, за срок от 10 (десет) години, приложение и неразделна част от това решение;
2. Одобрява на „Енерговиа” ЕООД бизнес план за периода 2015 г. – 2019 г., приложение към това решение и приложение към лицензията по т. 1.
Решението е взето със седем гласа „за” (Р.Осман, С.Тодорова, А.Йорданов,
В.Владимиров, Г.Златев, Е.Харитонова, В.Петков) , от които четири гласа (А. Йорданов,
В.Владимиров, Г.Златев, Е.Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.
По т.5. Комисията, след като разгледа заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-29 от
28.04.2015 г. на „ЛЕ Трейдинг” АС за издаване на лицензия за дейността „търговия с
електрическа енергия”, с включени права и задължения на „координатор на стандартна
балансираща група” и „координатор на комбинирана балансираща група”, установи следното:
Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-29 от 28.04.2015
г. на „ЛЕ Трейдинг” АС за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа
енергия”, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща
група” и „координатор на комбинирана балансираща група”, на основание чл. 39, ал. 1, т. 5
и ал. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ) във връзка с чл. 2, т. 1 и чл. 9, ал. 1, т. 10 и ал. 5 от
Наредба № 3 за лицензиране на дейностите в енергетиката (Наредба № 3).
Със Заповед № З-Е-95/04.05.2015 г. на председателя на Комисията е сформирана
работна група със задача да проучи обстоятелствата в заявлението и приложенията към
него за установяване на основателността на искането.
Резултатите от извършения анализ на заявлението и приложенията към него са отразени в доклад с вх. № Е-Дк-263 от 07.09.2015 г., който е приет от КЕВР с решение по
Протокол № 181 от 11.09.2015 г., т. 6. В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от
ЗЕ, на 23.09.2015 г. е проведено открито заседание, на което са присъствали представители
на заявителя. Същите не са направили възражения по фактите, обстоятелствата и изводите,
отразени в приетия доклад.
След проучване на обстоятелствата по образуваната преписка, Комисията приема
за установено следното:
Видно от представеното извлечение от Търговския регистър при Окръжен съд Братислава I, том Sa, партида № 5844/B, с актуални данни към 15.12.2014 г., правноорганизационната форма на „ЛЕ Трейдинг” АС е акционерно дружество с двустепенна
система на управление, с идентификационен № 47372931, със седалище и адрес на управление: „Томашикова“ № 26, Братислава п.к. 82101, Република Словакия.
„ЛЕ Трейдинг” АС има следния предмет на дейност:
Доставка на електроенергия, покупка на стоки за целите на продажбата им на крайния клиент (търговия на дребно) или на друг предприемач (търговия на едро), дейност на
предприемачески, организационни и икономически консултанти, посредническа дейност в
областта на търговията, посредническа дейност в областта на услугите, рекламни и маркетингови услуги, отдаване под наем на движимо имущество, отдаване под наем на недвижимо имущество, свързано с предоставяне на други, освен основните услуги, свързани с
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отдаване под наем, административни услуги, организиране на културни и други обществени мероприятия, извършване на извънучилищни образователни дейности и доставка на
газ.
Дружеството се представлява самостоятелно от всеки от членовете на управителния
съвет Матео Баларин и Еудженио Кола.
Размерът на капитала на дружеството е 1 000 000 (един милион) евро, разпределен
в 10 (десет) броя обикновени поименни акции, всяка с номинална стойност 100 000 (сто
хиляди) евро.
Едноличен собственик на капитала на дружеството е „ЛЕ Холдинг“ СРО, ч.ю.л,
държава: Република Словакия.
От посочените по-горе данни се установи, че „ЛЕ Трейдинг” АС отговаря на условията на чл. 40, ал. 1 във връзка с ал. 7 от ЗЕ и чл. 10, ал. 1 от Наредба № 3, тъй като е лице
с регистрация по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, еквивалентна на тази по българския Търговски закон.
Видно от представеното удостоверение за регистрация за данък добавена стойност
(ДДС), издадено от Данъчно управление Братислава на 17.12.2013 г., „ЛЕ Трейдинг” АС е
регистриран за целите на ДДС данъчен субект с идентификационен данъчен номер №
SK2023878747.
От представените декларации съгласно чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „а”, б. „б”, б. „в”, б. „г”
и б. „д“ от Наредба № 3 от членовете на управителния съвет Матео Баларин и Еудженио
Кола 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, 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 „ЛЕ Трейдинг” АС няма да е в противоречие с чл. 40, ал. 4, т.
1, 2 и 3 от ЗЕ.
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.
Предлаганият срок е обоснован с оглед съответствието му с дългосрочната стратегия на дружеството за навлизане в други държави (Унгария, Сърбия, Румъния, Италия,
Гърция) и създаването на гаранции за клиентите на дружеството в региона.
С оглед изложеното се налага изводът, че искането на „ЛЕ Трейдинг” АС да бъде
издадена лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия”, съдържаща права и
задължения, свързани с дейността „координатор на стандартна балансираща група” и „координатор на комбинирана балансираща група”, е допустимо.
Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия”, допълнена с 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“, „ЛЕ Трейдинг” АС ще използва офис, находящ се в
Република Словакия, гр. Братислава, „Бизнес център Братислава I Плюс“, етаж 9, разположен между ул. „Ярабинкова” и ул. „Плинаренска“, за което обстоятелство дружеството
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е представило договор за наем от 23.10.2013 г., сключен с „BA Business Centre“ АС, Словакия. Заявителят е предоставил данни за материални ресурси, изградена информационна
и телекомуникационна структура и софтуер за извършване на дейността по лицензията.
„ЛЕ Трейдинг” АС е представило договор за предоставяне на обществени услуги от
10.01.2014 г., сключен със „Суон“ АС, Словакия, като доказателство за притежание на
технически ресурс за изпълняване на дейността „търговия с електрическа енергия“. По
силата на този договор заявителят ще ползва електронни комуникационни услуги и оборудване.
Съгласно чл. 11, ал. 6, т. 2 от Наредба № 3 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 „Електроенергиен системен оператор”
ЕАД (ЕСО ЕАД).
С писмо с изх. № ЦУ-ПМО-6517 от 13.11.2014 г. ЕСО ЕАД е констатирало, че „ЛЕ
Трейдинг” АС е изпълнило изискванията за комуникационно и компютърно оборудване за
електронен обмен на данни. Декларираните от дружеството технически средства (информационна мрежа, програмно осигуряване и комуникационна инфраструктура), необходими за сключване на сделки с електрическа енергия по свободно договорени цени (съгласно
чл. 100, ал. 1 от ЗЕ), отговарят на условията, определени в ПТЕЕ.
От гореизложените данни и представените доказателства се установи, че „ЛЕ Трейдинг” АС 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 Наредба
№ 3.
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“.
Съгласно чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЕ, лицензия се издава на лице, регистрирано по Търговския закон, което притежава човешки ресурси и организационна структура за изпълнение на нормативните изисквания за осъществяване на дейността по лицензията.
Съгласно чл. 11, ал. 2, т. 8 от Наредба № 3, заявителят следва да представи данни за
опита си относно извършването на подобна дейност, а ако е новоучреден, се представят
данни за опита за извършване на подобна дейност от съдружниците или акционерите, които имат контрол върху новоучреденото дружество. На основание т. 9 от същата разпоредба заявителят следва да представи данни за управленската и организационната си структура, за образованието и квалификацията на ръководния персонал и данни за числеността и
квалификацията на персонала, зает в упражняване на дейността, подлежаща на лицензиране. В тази връзка освен гореизброените данни, заявителят следва на основание чл. 11, ал.
6, т. 3 от Наредба № 3 да представи и доказателства за наличието на персонал и неговата
квалификация за извършване на дейността и за познаване на пазара на електрическа енергия.
Дружеството е предоставило данни за организационна структура и човешки ресурс,
както управленски, така и експертен, който е в основата на дейността търговия с електрическа енергия.
„ЛЕ Трейдинг” АС декларира, че управленският екип на дружеството разполага с
многогодишен опит, както в търговията на едро и участието на борси на електроенергия,
така и в доставки до крайни клиенти.
На експертно ниво служителите на дружеството разполагат както с образование в
областта, така и с придобити сертификати за работа на развити борси на електрическа
енергия като ЕРЕХ - Германия и HUPX - Унгария, Чехия, Словакия. За дейността в България дружеството предвижда назначаване и обучение на служители за работа със системите
за администриране на пазара на ECO ЕАД, анализатори и административен персонал.
Организационната структура за дейността в България включва управител, експерт
товарови графици, анализатор и администрация. Представени са професионални автоби-
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ографии и сертификати за придобити квалификации на трима членове от екипа на „ЛЕ
Трейдинг” АС, които ще бъдат пряко заети с дейността в България.
Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството доказателства се установи, че „ЛЕ Трейдинг” АС 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 Наредба № 3 относно наличието на
човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на дейността „търговия с
електрическа енергия”, включваща права и задължения на „координатор на стандартна
балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“.
Относно наличието на финансови възможности за извършване на дейността ”търговия с електрическа енергия” с права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и на „ координатор на комбинирана балансираща група”.
„ЛЕ Трейдинг” АС e учредено през 2013 г. в гр. Братислава, Република Словакия. В
изпълнение на изискванията на чл. 11, ал. 2, т. 3, т. 4, т. 5 и т. 6 от Наредба № 3, към заявлението за издаване на лицензия са приложени следните документи: бизнес план за управление и развитие на дейността „търговия с електрическа енергия” и „координатор на стандартна и комбинирана балансираща група“ за периода 2015 г. – 2019 г. с прогнозни годишни финансови отчети, годишни финансови отчети на „ЛЕ Трейдинг” АС към
31.12.2013 г. и 31.12.2014 г., както и писмено потвърждение (удостоверение) от „Уникредит Булбанк” АД с изходящ № 0737-64-009695 от 12.05.2015 г. за наличието на специална
сметка съгласно чл. 19 от Правилата за условията и реда за достъп до електропреносната и
електроразпределителните мрежи (Правилата), с наличност 79 924 евро или в левова равностойност 156 317 лева.
В изпълнение на изискванията на чл. 13, ал. 1 от Наредба № 3, дружеството е представило прогнозен бизнес план за периода 2015 г. – 2019 г. с прогнозни годишни финансови отчети.
От представените годишни финансови отчети е видно, че към 31.12.2014 г. заявителят реализира приходи от продажби в размер на 19 104 хил. евро.
Според представения бизнес план, дружеството прогнозира количествата електрическа енергия за покупко-продажба да се увеличават от 12 000 MWh през 2015 г. до 250
000 MWh през 2019 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

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

евро./MWh

51,00

53,00

61,00

63,00

65,00

Средна покупна цена евро./MWh

44,00

45,00

50,00

52,00

55,00

MWh

12 000

50 000

90 000

150 000

250 000

MWh

11 646

47 925

86 265

147 090

244 875

Средна продажна
цена

-Закупена ел.енергия
на свободния пазар
-Продадена
ел.енергия на свободния пазар

Дружеството е представило прогнозен финансов отчет за периода 2015 г. - 2019 г.,
като прогнозните приходи, разходи и показатели са представени в таблицата по-долу:
Показатели в хил. лева

2015

2016

Прогноза
2017

2018

2019
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Приходи
Разходи
Счетоводна печалба
Финансов резултат
ДА

594
528
45
13
0

2 540
2 250
207
70
0

5 262
4 500
614
297
0

9 267
7 800
1 241
656
0

15 917
13 750
1 961
984
0

Според представения бизнес план, „ЛЕ Трейдинг“ АС предвижда общите приходи
да нарастват през всяка година от бизнес плана и от 594 хил. евро за 2015 г. да достигнат
до 15 917 хил. евро през 2019 г.
Със същия темп е прогнозирано да нарастват и разходите и от 528 хил. евро за 2015
г. да достигнат 13 750 хил. евро през 2019 г.
Дружеството прогнозира печалбата да се увеличава и от 45 хил. евро за 2015 г. да
достигне до 1961 хил. евро през 2019 г.
Дружеството не предвижда да има задължения, както и дълготрайни активи, за периода на бизнес плана.
Промените в активите и пасивите на дружеството за периода 2015 г. - 2019 г., свързани с дейностите извън България, не са отразени в прогнозния счетоводен баланс, тъй
като нямат връзка с лицензионната дейност.
По отношение на капиталовата структура дружеството прогнозира увеличение на
сумата на собствения капитал, като от 1 239 хил. евро през 2015 г. да достигне до 3 248
хил. евро през 2019 г.
По отношение на правата и задълженията на дружеството като координатор на балансираща група, „ЛЕ Трейдинг” АС е направило прогноза за количествата балансираща
енергия за недостиг и излишък и съответните им цени за MWh, за периода 2015 г. - 2019 г.,
както са показани в следната таблица:
Количества балансираща
енергияизлишък
Количества балансираща
енергиянедостиг
Цена на балансираща енергия- излишък
Цена на балансираща енергия- недостиг

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

MWh

450

2 375

4 185

3 510

5 625

MWh

96

300

450

600

500

евро/MWh

2.2

2.70

3.00

2.08

2.75

евро/MWh

127.5

132.5

134.2

138.6

143

„ЛЕ Трейдинг” АС е представило анализ на вътрешния и външен електроенергиен
пазар. Анализът на външния пазар е фокусиран върху съседните за България пазарни зони,
с цел да бъдат съпоставени според етапа им на развитие на електроенергийните пазари и
търсене на перспективи за осъществяване на регионална интеграция.
В маркетинговия анализ на „ЛЕ Трейдинг” АС под формата на SWOT анализ са посочени както вътрешни и външни силни страни на дружеството, така и обективно са посочени слабите страни и възможните заплахи пред дружеството.
Въз основа на всичко гореизложено може да се направи изводът, че ако спази заложените в бизнес плана параметри и представените в пазарния анализ данни, „ЛЕ Трейдинг” АС ще притежава финансови възможности за извършване на дейността „търговия с
електрическа енергия” с права и задължения на „координатор на стандартна балансираща
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група“ и на „ координатор на комбинирана балансираща група”.
Договор за участие в балансираща група
На основание чл. 12, ал. 1 от Наредба № 3 и чл.19, ал. 1 и ал. 2 във връзка с чл. 11,
т. 9 от ПТЕЕ „ЛЕ Трейдинг” АС е представило проекти на „Договор за участие в стандартна балансираща група“ и на „Договор за участие в комбинирана балансираща група“ на
„ЛЕ Трейдинг” АС. След преглед на представените проекти на договори се установи, че
същите имат съдържание, съответстващо на изискванията на чл. 12, ал. 2 от Наредба № 3.
Проектите на договори уреждат 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 и в съответствие с ПТЕЕ.
Предвид гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 39, ал. 1, т.
5 и ал. 5 от ЗЕ и чл. 13, ал. 4 от Наредба № 3,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
1. Издава на „ЛЕ Трейдинг” АС, с идентификационен № 47372931, със седалище и
адрес на управление: „Томашикова“ № 26, Братислава п.к. 82101, Република Словакия,
лицензия № Л-451-15 от 13.10.2015 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия”, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща
група” и „координатор на комбинирана балансираща група”, за срок от 10 (десет) години,
приложение и неразделна част от това решение;
2. Одобрява на „ЛЕ Трейдинг” АС бизнес план за периода 2015 г. – 2019 г., приложение към това решение и приложение към лицензията по т. 1.
Решението е взето със седем гласа „за” (Р.Осман, С.Тодорова, А.Йорданов,
В.Владимиров, Г.Златев, Е.Харитонова, В.Петков) , от които четири гласа (А. Йорданов,
В.Владимиров, Г.Златев, Е.Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.

По т.6. Комисията, след като разгледа проект за решение относно одобряване на
петгодишен бизнес план на „Видахим” АД, гр. Видин за периода 2015 г. - 2019 г., установи следното:
Изказвания по т.6:
С. Тодорова каза, че има много забележки, които не са по същество, а са относно
работата на отдела, която е изключително небрежна. Решението е пълно с изрази като:
„дружеството счита“ и „според дружеството“, т.е. докладът е копиран и само е сложено заглавие за решение. Това са неща, които многократно се срещат в текста. Многократно се говори за „Видахим“ АД, а не за ТЕЦ на „Видахим“ АД. Този пропуск е записан и
в края на решението, където е посочено, че се одобрява бизнес план на „Видахим“ АД.
Това е изключително небрежна работа. В края на решението има някаква легенда. В последното изречението два пъти е записано „Въз основа на гореизложеното“. Същите пропуски са допуснати и в предходно решение. Явно работната група използва модели, на
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които само сменя името, щом се повтарят такива нелогични грешки. Не може във всички
решения систематично да се повтаря едно и също изречение.
Р. Осман каза, че този въпрос трябва да бъде обсъден. С. Тодорова има забележки и
е необходимо да се реши как ще се подходи в тази ситуация. Това е процедурен въпрос.
Г. Златев предложи членовете на Комисията да не взимат решение на това заседание и текстът да бъде коригиран.
С. Тодорова каза, че тези действия не могат да продължават. Това не е първи случай. При следващото установяване на подобно копиране, ще трябва да се вземат някакви
мерки спрямо администрацията, която е изготвила подобно решение.
Р. Осман обобщи, че Г. Златев е направил процедурно предложение за отлагане разглеждането на проекта на решение, във връзка забележките към работната група от
С. Тодорова. Трябва да бъде направена корекция на определени текстове.
А. Йорданов каза, че работната група трябва да обърне внимание на прогнозните
цени на произведената електрическа енергия от ТЕЦ на „Видахим“ АД. Те нямат нищо
общо с цените, които Комисията определя за високоефективно комбинирано производство
и изглеждат нереалистични. Трябва да бъде проведена дискусия със заявителя, защото не
трябва да се одобрят цени, които никога няма да се приложат.
Р. Осман каза, че работната група трябва да вземе предвид направените забележки
от страна на членовете на Комисията. Практиката за шаблонно писане на решения не
трябва да продължава. Трябва да се внимава относно изказа на текстовете, които се предлагат за гласуване. Главният секретар ще координира включването на този проект на решение за закрито заседание.
Предвид гореизложеното, Комисията
Р Е Ш И:
Отлага разглеждането на проект за решение относно одобряване на петгодишен
бизнес план на „Видахим” АД, гр. Видин за периода 2015 г. - 2019 г.
Решението е взето със седем гласа „за” (Р.Осман, С.Тодорова, А.Йорданов,
В.Владимиров, Г.Златев, Е.Харитонова, В.Петков) , от които четири гласа (А. Йорданов,
В.Владимиров, Г.Златев, Е.Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.

Приложения:
1. Решение на КЕВР № И1-Л-420/13.10.2015 г. относно заявление на „Проакт“
ООД за допълнение на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия”, съдържаща права и задължения на „координатор на комбинирана балансираща група“, с включване на права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група”;
2. Решение на КЕВР № И2-Л-370/13.10.2015 г. относно заявление на „Ритъм-4-ТБ“
ООД за допълнение на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия”, съдържаща права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“, с включване на права и задължения на „координатор на комбинирана балансираща група“;
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3. Решение на КЕВР № Л-449/13.10.2015 г. относно заявление на „Джей Ей Ес
Енерджи Трейдинг“ СРО за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа
енергия”;
4. Решение на КЕВР № Л-450/13.10.2015 г. относно заявление на „Енерговиа”
ЕООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия”, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“;
5. Решение на КЕВР № Л-451/13.10.2015 г. относно заявление на „ЛЕ Трейдинг”
АС 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”.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:
1. .................................................
(С. Тодорова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: отсъства
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ

2. .................................................
(Р. Осман)
3. .................................................
(А. Йорданов)
4. .................................................
(В. Владимиров)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Н. ГЕОРГИЕВ

5. .................................................
(Г. Златев)
6. .................................................
(Е. Харитонова)
7. .................................................
(В. Петков)
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