
1 

 

 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ Л-475 

от 21.06.2016 г. 

 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание, проведено на 21.06.2016 г., като разгледа доклад с вх. № Е-

Дк-152 от 01.06.2016 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-7 от 25.02.2016 г. на „РЕИЖ 

ЕНЕРДЖИ“ ООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа 

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

балансираща група“, и събраните данни от проведеното на 14.06.2016 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-7 от 

25.02.2016 г. на „РЕИЖ ЕНЕРДЖИ“ ООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с 

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

балансираща група“, на основание чл. 39, ал. 1, т. 5 и ал. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ) 

във връзка с чл. 2, т. 1 и чл. 9, ал. 1, т. 10 и ал. 5 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за 

лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ).  

Със Заповед № З-Е-30 от 02.03.2016 г. на председателя на Комисията е сформирана 

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

за установяване на основателността на искането. 

Резултатите от извършения анализ на заявлението и приложенията към него са 

отразени в доклад с вх. № Е-Дк-152 от 01.06.2016 г., който е приет от КЕВР с решение по 

Протокол № 118 от 07.06.2016 г., т. 4. В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от 

ЗЕ, на 14.06.2016 г. е проведено открито заседание, за което заявителят не е изпратил свой 

представил.     

След проучване на обстоятелствата по образуваната преписка, Комисията приема за 

установено следното: 

Видно от представеното удостоверение за актуално състояние с изх. № 

20160215160345 от 15.02.2016 г. на Агенцията по вписванията, правно-организационната 

форма на „РЕИЖ ЕНЕРДЖИ“ ООД е дружество с ограничена отговорност, с ЕИК 

203590729, със седалище и адрес на управление: гр. Пирдоп 2070, ул. „Георги Бенковски“ 

№ 2. 

„РЕИЖ ЕНЕРДЖИ“ ООД има следния предмет на дейност: 

Производство на електрическа енергия от ВЕИ, проектиране, монтаж, строителство, 

ремонт и поддръжка на сгради и съоръжения, посредничество и агентство на български и 

чужди физически и юридически лица в страната и чужбина, рекламно-информационна 
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дейност, маркетингова, лизингова и инженерингова дейност, оказионна, консигнационна, 

разносна търговия с всякакви стоки, услуги, външнотърговска дейност, внос, износ, 

реекспорт и бартерни сделки и всички други незабранени от закон дейности. Дружеството 

извършва дейностите, за които са въведени ограничения след получаване на необходимото 

разрешение /лицензия/, регистрация след необходими административни процедури за целта. 

Дружеството се управлява и представлява от управителя Георги Драганов Ватахов.  

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

„РЕИЖ ЕНЕРДЖИ“ ООД са Георги Драганов Ватахов с дял от капитала в размер на 3000 

лв. и Дилян Георгиев Ватахов с дял от капитала в размер на 2000 лв. 

От посочените по-горе данни се установи, че „РЕИЖ ЕНЕРДЖИ“ ООД отговаря на 

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

регистрирано по Търговския закон.  

Видно от приложеното към заявлението удостоверение за регистрация от 07.10.2015 

г., издадено от Национална агенция за приходите, считано от 07.10.2015 г. дружеството е 

регистрирано по ЗДДС лице с идентификационен № по ДДС: BG 203590729. 

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

декларации от управителя на дружеството се установява, че същият не е лишен от правото 

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

против собствеността или против стопанството. 

Представени са и декларации от заявителя по чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „в“, б. „г“ и б. „д“ 

от НЛДЕ, с които се установява, че дружеството не е в производство по несъстоятелност, не 

е обявено в несъстоятелност, не е в ликвидация, не му е отнемана лицензия за същата 

дейност, за която кандидатства, както и не е подавало заявление за издаване на лицензия за 

търговия с електрическа енергия и съответно няма издаден отказ.   

Предвид изложените по-горе факти и направен анализ се стига до извода, че 

издаването на исканата в заявлението лицензия няма да е в противоречие с разпоредбите на 

чл. 40, ал. 4, т. 1, 2 и 3 от ЗЕ. 

Вещни права. 

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

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

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

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

енергия“ с права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ липсва 

енергиен обект. 

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

Дружеството счита исканият срок за обоснован с мотива, че това е оптималният срок за 

изпълнение на поставените от „РЕИЖ ЕНЕРДЖИ“ ООД цели и инвестиционни намерения. 

Според заявителя факторите, които обуславят десетгодишния срок, се определят от 

отварянето на електроенергийния пазар в България на 01.07.2007 г., хармонизацията на 

всички нормативни документи в енергийния сектор с правото на Европейския съюз, 

повишаването на професионализма на всички участници на либерализирания пазар, 

ратифицирания от България Договор за енергийна общност и възможността за свободна 

търговия с електрическа енергия както на българския пазар, така и в региона на Балканите и 

ЕС. Дружеството посочва, че развитието на регионалния пазар на електрическа енергия ще 

доведе до по-благоприятни условия за внос и износ при възможно най-изгодни условия 

както за производители и потребители, така и за техните посредници. Заявителят счита, че 
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конкуренцията между участниците на либерализирания пазар ще наложи въвеждането на 

необходимите мерки за гарантиране сигурността на доставките за потребителите.   

С оглед изложеното се налага изводът, че искането на „РЕИЖ ЕНЕРДЖИ“ ООД да 

бъде издадена лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, съдържаща права 

и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“, е допустимо. 

Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване на 

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

„координатор на стандартна балансираща група“. 

За осъществяването на дейността „търговия с електрическа енергия“, включваща  

права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“, „РЕИЖ 

ЕНЕРДЖИ“ ООД ще използва офис, находящ се в гр. Пирдоп, община Пирдоп, Област 

София, ул. „Георги Бенковски“ № 2. Дружеството е представило договор за наем, сключен с 

„РЕИЖ“ ЕООД. 

В заявлението си „РЕИЖ ЕНЕРДЖИ“ ООД 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: 

 Компютър Acer Aspire V3-572G-70PU; 

 Софтуер; 

 Microsoft Windows 10 64 bit 

 Microsoft Office Home and Business 2016 64 bit 

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-6462/4 от 02.02.2016 г. ЕСО ЕАД е констатирало, че 

„РЕИЖ ЕНЕРДЖИ“ ООД е изпълнило изискванията за комуникационно и компютърно 

оборудване за електронен обмен на данни. Декларираните от дружеството технически 

средства (информационна мрежа, програмно осигуряване и комуникационна 

инфраструктура), необходими за сключване на сделки с електрическа енергия по свободно 

договорени цени (съгласно чл. 100, ал. 1 от ЗЕ), отговарят на условията, определени в 

ПТЕЕ. 

От изложените данни и доказателства се установи, че „РЕИЖ ЕНЕРДЖИ“ ООД 

отговаря на изискванията за наличие на техническа и материална осигуреност за сключване 

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

Относно наличието на човешки ресурси и опит за осъществяване на дейността 

„търговия с електрическа енергия“, с включени 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 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 
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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 заявлението 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,  

 Звено „Енергетици“  

 Специалист „Информационни технологии“  

 Специалисти „Финансови въпроси“  

Видно от представената професионална автобиография на управителя на „РЕИЖ 

ЕНЕРДЖИ“ ООД, същият разполага с богат опит в областта на енергетиката. 

Представена е справка от Национална агенция за приходите с изх. № 

23388163007621 от 25.03.2016 г. за назначени шестима 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 служителите, които ще са заети с 

дейността „търговия с електрическа енергия“. 

Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството 

доказателства се установи, че „РЕИЖ ЕНЕРДЖИ“ ООД отговаря на изискванията за 

наличие на човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на дейността 

„търговия с електрическа енергия“, съдържаща права и задължения на „координатор на 

стандартна балансираща група“. 

 

Относно наличието на финансови възможности на заявителя за извършване на 

лицензионната дейност, както и на финансови гаранции и обезпечения за сключване на 

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

предоставяне на достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи 

(Правилата). 

„РЕИЖ ЕНЕРДЖИ“ ООД е представило бизнес план за периода 2016 г. – 2020 г. за 

управление и развитие на дейността „търговия с електрическа енергия“, с прогнозни 

счетоводни баланси и прогнозни отчети за приходите и разходите за периода на бизнес 

плана, съгласно изискванията по чл. 13 от НЛДЕ. 

Дружеството прогнозира количествата електрическа енергия за покупко-продажба, 

на база проучване и оценка на групите потребители, да се увеличават от 1450 MWh през 

2016 г. до 2 950 MWh през 2020 г. Основните продажби ще са на ниво високо напрежение и 

за износ. 

Прогнозните цени, по които дружеството ще купува и продава електрическа енергия,  

и цените за небалансите през периода на бизнес плана, са: 
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Показател Мярка 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Средна покупна цена лв./MWh 79.31 80.9 81.22 86.96 88.84 

Средна продажна цена лв./MWh 88.96 89.09 88.16 93.51 95.93 

Количество търгувана 

ел. енергия 
MWh 1 450 2 200 2 450 2 620 2 950 

Ръст спрямо 

предходната година 
% 0 52 11,4 6,9 12,6 

Цена за балансираща 

енергия -излишък 
лв./MWh 17,2 19,5 19,5 21 21,8 

Цена за балансираща 

енергия - недостиг 
лв./MWh 172 172 175 179 184 

 
„РЕИЖ ЕНЕРДЖИ“ ООД очаква значителен ръст в приходите си с повече от 1/3 за 

втората година от лицензионната дейност, спрямо първата, като за 5-тата година от бизнес 

плана е предвидено нарастване с повече от 2 пъти спрямо първоначалната година. С почти 

същите темпове е прогнозирано да нарастват и разходите на „РЕИЖ ЕНЕРДЖИ“ ООД. 

Нетната печалба също бележи темп на нарастване през разглеждания период от 5 хил. лв. за 

2016 г., до 10 хил. лв. през 2020 г.  

Сравнителна таблица на прогнозните приходи и разходи за периода 2016 г. – 2020 г. 

е представена по-долу: 

 

Показатели в хил. лева 
Прогноза   

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

Приходи 140 207 228 258 295 

в т.ч. продажба на ел. 

енергия 
129 196 216 245 283 

в т.ч. продажба на бал. 

енергия 
10 10 12 12 12 

Разходи 134 197 220 250 284 

в т.ч. от покупка на ел. 

енергия 
115 178 199 228 262 

в т.ч. от покупка на бал. 

енергия 
2 2 3 4 4 

Счетоводна печалба 6 9 8 8 11 

Финансов резултат 5 8 7 7 10 

СК/ДА 1,67 1,67 1,67 1,67 - 

 

Поради естеството на дейността си „РЕИЖ ЕНЕРДЖИ“ ООД не предвижда 

придобиване на дълготрайни активи. Краткотрайните активи и неразпределената печалба са 

с нарастващи стойности за целия период на бизнес плана. 
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В представения SWOT анализ дружеството обективно е посочило своите силни и 

слаби страни, възможностите за развитие и вероятните заплахи за дейността си. 

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

представило банково удостоверение с изх. № 028/23.02.2016 г. от „Обединена Българска 

Банка“ АД в уверение на това, че „РЕИЖ ЕНЕРДЖИ“ ООД е клиент на същата банка и има 

открита сметка, наличността по която към 23.02.2016 г. е 152 436,93 лв. Размерът на 

наличната сума надхвърля минимално изискуемия размер на обезпечението в съответствие 

с чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от Правилата, видно от прогнозната стойност на оборота от търговия с 

електрическа енергия на територията на Република България за първата година от 

лицензионната дейност съгласно представения на Комисията бизнес план. 

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

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

ЕНЕРДЖИ“ ООД ще притежава финансови възможности за извършване на дейността 

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

стандартна балансираща група“. 

Правила за работа с потребители на енергийни услуги 

На основание чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ дружеството е представило проект на „Правила за 

работа с клиенти“. Правилата уреждат реда и сроковете за получаване, разглеждане, 

проверка и отговор на подадените жалби, сигнали и предложения, формата на данните за 

потреблението и процедурата, по която доставчиците и потребителите на енергийни услуги 

получават достъп до тях, и са съответствие с изискванията на чл. 38в, ал. 2 от ЗЕ.  

Договор за участие в стандартна балансираща група 

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

ПТЕЕ „РЕИЖ ЕНЕРДЖИ“ ООД е представило проект на „Договор за участие в стандартна 

балансираща група“. След преглед на представения проект на договор се установи, че 

същият има съдържание, съответстващо на изискванията на чл. 12, ал. 2 от НЛДЕ. Проектът 

на договор урежда и принципите за разпределяне на небалансите в рамките на 

балансиращата група, въз основа на които небалансите се разпределят справедливо и 

равнопоставено на всеки член от групата в съответствие с ПТЕЕ. 

 

Предвид гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 5 във връзка с чл. 

39, ал. 1, т. 5 и ал. 5 от Закона за енергетика и чл. 13, ал. 4 от Наредба № 3 от 21.03.2013 

г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

 

1. Издава на „РЕИЖ ЕНЕРДЖИ“ ООД, с ЕИК 203590729, със седалище и адрес 

на управление: гр. Пирдоп 2070, ул. „Георги Бенковски“ № 2, лицензия № Л-475-15 от 

21.06.2016 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с 

включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“, за 

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

2. Одобрява на „РЕИЖ ЕНЕРДЖИ“ ООД бизнес план за периода 2016 г. – 2020 

г., приложение към това решение и приложение към лицензията по т. 1.; 
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3. Одобрява на „РЕИЖ ЕНЕРДЖИ“ ООД правила за работа с потребители на 

енергийни услуги, 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: 

РОСИЦА ТОТКОВА 


