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КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
     София – 1000,  бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8 - 10,  тел.: 93 596 13, факс: 988 87 82 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ Л-454 

от 15.12.2015 г. 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание, проведено на 15.12.2015 г., като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-326 от 

02.12.2015 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-42 от 14.07.2015 г. на „Кей Ар Джи” ЕООД 

за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия”, с включени 

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

на комбинирана балансираща група”, и събраните данни от проведеното на 11.12.2015 г. 

открито заседание по преписката, установи следното:  

 

Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за енергийно 

и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-42 от 14.07.2015 г. на „Кей 

Ар Джи” ЕООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия”, с 

включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група” и 

„координатор на комбинирана балансираща група” на основание чл. 39, ал. 1, т. 5 и ал. 5 от 

Закона за енергетиката (ЗЕ).  

Със Заповед № З-Е-153 от 27.07.2015 г. на председателя на КЕВР е сформирана работна 

група със задача да проучи обстоятелствата в заявлението и приложенията към него за 

установяване на основателността на искането със ЗЕ и Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за 

лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ). 

Резултатите от извършения анализ на заявлението и приложенията към него са отразени в 

доклад с вх. № Е-Дк-326 от 02.12.2015 г., който е приет от КЕВР с решение по Протокол № 251 

от 08.12.2015 г., т. 5. В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ, на 11.12.2015 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 удостоверение за актуално състояние с изх. № 20150713120444 

от 13.07.2015 г. на Агенцията по вписванията, правно-организационната форма на „Кей Ар 

Джи“ ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, с ЕИК 203601823, със седалище 

и адрес на управление: гр. София 1000, ул. „Алабин“ № 16-20, ап. 621А. 

„Кей Ар Джи“ ЕООД има предмет на дейност, както следва: Проектиране и изграждане 

на електрогенериращи инсталации; проектиране, изграждане и експлоатация на 

електропреносни мрежи (след лицензиране); търговия с енергийни суровини; производство и 

търговия с електрическа енергия (след лицензиране); управление на енергогенериращи 

мощности (след лицензия); вътрешна и външна търговия; строителство; управление на 

търговски предприятия, както и всякакви други дейности и услуги, незабранени от закона.  

Дружеството се управлява и представлява от управителя Роберт Здравков Павлов.  
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Размерът на капитала на дружеството е 100 (сто) лева. Едноличен собственик на капитала 

на дружеството е Роберт Здравков Павлов. 

От посочените по-горе данни се установи, че „Кей Ар Джи“ ЕООД отговаря на условията 

на чл. 40, ал. 1 от ЗЕ и чл. 10, ал. 1, предл. 1 от НЛДЕ, тъй като е лице, регистрирано по 

Търговския закон.  

Видно от представения акт за регистрация по ЗДДС № 220421500013999/20.07.2015 г., 

издаден от Национална агенция за приходите, Териториална дирекция София, „Кей Ар Джи“ 

ЕООД е регистриран за целите на ДДС данъчен субект. 

От представените декларации съгласно чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „а”, б. „б”, б. „в”, б. „г” и б. 

„д“ от НЛДЕ от управителя Роберт Павлов се установява, че същият не е лишаван от правото да 

упражнява търговска дейност и не е осъждан с влязла в сила присъда за престъпление против 

собствеността или против стопанството, както и че заявителят не е в производство по 

несъстоятелност, не е обявен в несъстоятелност, не е в ликвидация, не му е отнемана лицензия 

за същата дейност, за която кандидатства, както и не е подавал заявление за издаване на 

лицензия за търговия с електрическа енергия и съответно няма издаден отказ.   

Предвид гореизложеното следва, че издаването на лицензия за дейността „търговия с 

електрическа енергия” на „Кей Ар Джи“ ЕООД няма да е в противоречие с чл. 40, ал. 4, т. 1, 2 и 

3 от ЗЕ. 

Вещни права. 

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

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

изисквания за безопасна експлоатация и за опазване на околната среда, са неприложими в 

настоящата хипотеза, тъй като при осъществяването на дейността „търговия с електрическа 

енергия”, „координатор на стандартна балансираща група” и „координатор на комбинирана 

балансираща група” липсва енергиен обект. 

Срокът на лицензията, за който кандидатства заявителят, е 10 (десет) години. 

Предлаганият срок е обоснован с оглед изпълнението на поставените от дружеството цели, 

описани в представения бизнес план. 

С оглед изложеното се налага изводът, че искането на „Кей Ар Джи“ ЕООД 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”, включваща права и задължения на „координатор на 

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

За осъществяването на дейността „търговия с електрическа енергия”, включваща  права и 

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

комбинирана балансираща група“, „Кей Ар Джи“ ЕООД ще използва офис, находящ се в гр. 

София, район „Оборище“, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 169, офис № 301, с площ 21,32 

m2 и офис № 302, с площ 44,62 m2. Дружеството е представило договор за наем, сключен между 

„Ренесанс“ АД и „Кей Ар Джи“ ЕООД.   

В заявлението си „Кей Ар Джи“ 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 3 броя - една настолна и два броя преносими компютъра; 

 Лазерен многофункционален принтер; 

 Интернет страница на дружеството и електронна поща; 
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 Десет броя бизнес телефонни поста; 

Към заявлението са приложени копия на два броя договори за електронни съобщителни 

услуги. 

Съгласно чл. 11, ал. 6, т. 2 от НЛДЕ и Правилата за търговия с електрическа енергия 

(ПТЕЕ), средствата за обмен на информация за целите на работа на пазара, осигурявани от 

търговските участници, се одобряват от „Електроенергиен системен оператор” ЕАД (ЕСО ЕАД). 

С писмо с изх. № ЦУ-ПМО-4170/2 от 18.08.2015 г. ЕСО ЕАД е констатирало, че „Кей Ар 

Джи“ 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 „Кей Ар Джи“ ЕООД отговаря на 

изискванията за наличие на техническа и материална осигуреност за сключване на сделки с 

електрическа енергия в съответствие с чл. 11, ал. 6, т. 2 от НЛДЕ.  

Относно наличието на човешки ресурси и опит за осъществяване на дейността „търговия 

с електрическа енергия”, включваща права и задължения на „координатор на стандартна 

балансираща група“ и „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 НЛДЕ, заявителят следва да представи данни за опита 

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 НЛДЕ 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 в електрическа енергия. Организационната структура включва управител и 

двама експерти, експерт търговия с електрическа енергия и анализатор проучване на пазари. 

Видно от представените професионални автобиографии на управителя и на двама от 

служителите на „Кей Ар Джи“ ЕООД, същите разполагат с опит в областта на търговията с 

електрическа енергия. 

Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството доказателства се 

установи, че „Кей Ар Джи“ ЕООД отговаря на изискванията за наличие на човешки ресурси и 

организационна структура за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия”.  

Относно наличието на финансови възможности на „Кей Ар Джи“ ЕООД за 

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

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

балансираща група“, както и наличието на финансови гаранции и обезпечения за сключване на 

сделки за търговия с електрическа енергия съгласно Правилата за условията и реда за 

предоставяне на достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи (Правилата).  
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В съответствие с изискванията на чл. 19, ал. 2 от Правилата, дружеството е представило 

удостоверение от „Юробанк България“ АД с изходящ №1099 от 15.07.2015 г. в уверение на това, 

че „Кей Ар Джи“ ЕООД 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”, наличността по която към 

14.07.2015 г. е 164 998 лв.  

В изпълнение на изискванията на чл. 13, ал. 1 от НЛДЕ „Кей Ар Джи“ ЕООД е 

представило бизнес план с прогнозни годишни финансови отчети, който обхваща периода 2015 

г. – 2020 г.   

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

енергия и количествата на търгувана електроенергия са нагледно показани в следната таблица: 

 

Показател Мярка 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Средна продажна 

цена 
лв./MWh 91,3 87,395 87,461 87,868 87,868 87,868 

Средна покупна 

цена 
лв./MWh 83 79,45 79,51 79,88 79,88 79,88 

Количества 

търгувана 

електроенергия 

MWh 11 040 87 600 131 400 175 200 219 000 262 800 

 

Дружеството е представило прогнозен финансов отчет за периода 2015 г. - 2020 г., като 

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

  

Показатели в хил. 

лева 

Прогноза 

2015 2016 2017 2018 2019 2020  

Приходи 1 006 7 655 11 492 15 398 19 243 23 091 

в т.ч. от продажба на 

електрическа енергия 1 006 7 655 11 492 15 398 19 243 23 091 

Разходи 950 7 090 10 679 14 369 17 867 21 386 

в т.ч.стойност на 

закупена електрическа 

енергия 
916 6 958 10 447 13 995 17 493 20 992 

Счетоводна печалба 56 565 813 1 025 1 376 1 705 

Финансов резултат 50,4 508,5 731,7 922,5 1 238,4 1 534,5 

 

Съгласно представения прогнозен отчет за приходите и разходите дружеството предвижда 

общите приходи да нарастват всяка година от бизнес плана и от 1 006 хил. лв. за 2015 г. да 

достигнат до 23 091 хил. лв. през 2020 г. 

Със същия темп е прогнозирано да нарастват и разходите и от 950 хил. лв. за 2015 г. да 

достигнат 21 386 хил. лв. през 2020 г. 

Дружеството прогнозира печалбата да се увеличава и от 56 хил. лв. за 2015 г. да достигне 

до 1 705 хил. лв. през 2020 г. 

Като източник на финансиране „Кей Ар Джи“ ЕООД е представило сключен договор за 

паричен заем  с предоставена сума по него в размер на 150 000 лв.  



5 

 

Дружеството очаква основните му приходи да са от продажбата на електрическа енергия 

на стопански потребители, присъединени към електропреносната мрежа на високо напрежение 

и към електроразпределителната мрежа на средно напрежение. 

Цените за излишък и недостиг, които дружеството като координатор ще начислява, са 

включени в общата цена на електрическата енергия, прогнозирана по години от „Кей Ар Джи“ 

ЕООД. В разчетите на дружеството е посочен общият обем купена и продадена електрическа 

енергия по години, като са включени и количествата за излишък и недостиг. 

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

заложените в бизнес плана параметри, „Кей Ар Джи“ ЕООД ще притежава финансови 

възможности за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия”, включваща права 

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

комбинирана балансираща група”. 

Относно проекти на договори за участие в стандартна балансираща група и комбинирана 

балансираща група. 

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

„Кей Ар Джи“ ЕООД е представило проект на „Договор за участие в балансираща група“ и 

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

представените проекти на договори се установи, че същите имат съдържание, съответстващо на 

изискванията на чл. 12, ал. 2 от НЛДЕ. 

Следва да се отбележи, че чл. 10. 3 от Заключителните клаузи на проекта на „Договор за 

участие в балансираща група“ предвижда, че „При непостигане на съгласие, споровете ще бъдат 

отнасяни за разрешаване пред състав от трима арбитри на Арбитражния съд при …………….. по 

неговите процедурни правила с прилагане на българското материално право.“ Текстът на 

визирания член от проекта на договор има характер на арбитражно споразумение. По своята 

същност арбитражното споразумение е процесуален договор, който трябва да бъде сключен по 

силата на чл. 7, ал. 1 от Закона за международния търговски арбитраж като самостоятелен договор 

или да се съдържа като арбитражна клауза в друг договор. Както всеки друг договор, така и 

арбитражното споразумение е израз на волята на двете договарящи се страни, поради което, ако 

липсва волеизявление на едната от тях, липса валиден процесуален договор. Ето защо арбитражно 

споразумение, включено в Договор за участие в балансираща група е допустимо и би породило 

компетентност на арбитража да реши спора. Независимо от това, обаче, с оглед по-добра 

информираност, дружеството следва да предлага арбитражно споразумение на членовете на 

балансиращата група след разясняване на ефекта от включване на арбитражна клауза в договора, 

както и на същността на арбитражното производство като цяло. 
 

 

Предвид гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 

5 и ал. 5 от ЗЕ и чл. 13, ал. 4 от НЛДЕ 

 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

 

1. Издава на „Кей Ар Джи“ ЕООД, ЕИК 203601823, със седалище и адрес на 

управление: гр. София 1000, ул. „Алабин“ № 16-20, ап. 621А, лицензия № Л-454-15 от 

15.12.2015 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия”, с включени 

права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група” и „координатор 
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на комбинирана балансираща група”, за срок от 10 (десет) години, приложение и 

неразделна част от това решение; 

2. Одобрява на „Кей Ар Джи“ ЕООД бизнес план за периода 2016 г. – 2020 г., 

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

 

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – София град в 14 

(четиринадесет) дневен срок. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

        ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ 

 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

                  Р. ТОТКОВА 
 


