
1 

 

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-446  

от 23.07.2015 г. 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание, проведено на 23.07.2015 г., като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-

194 от 15.06.2015 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-49 от 18.09.2014 г., подадено от 

„ТПС Пауър Трейдинг“ СРЛ за издаване на лицензия за дейността „търговия с 

електрическа енергия”, с включени права и задължения на „координатор на 

стандартна балансираща група“ и на „координатор на комбинирана балансираща 

група“, и събраните данни от проведеното на 15.07.2015 г. открито заседание по 

преписката, установи следното: 

 

Административното производство е образувано по постъпило в Държавната комисия 

за енергийно и водно регулиране с ново наименование Комисията за енергийно и водно 

регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-49 от 18.09.2014 г., подадено от 

„ТПС Пауър Трейдинг“ СРЛ за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа 

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

„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-255 от 29.09.2014 г. на председателя на Комисията е сформирана 

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

за установяване основателността на искането. 

Резултатите от извършения анализ на заявлението и приложенията към него са 

отразени в доклад с вх. № Е-Дк-194 от 15.06.2015 г., който е приет от КЕВР с решение по 

Протокол № 137 от 07.07.2015 г., т. 4. В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от 

ЗЕ, на 15.07.2015 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 представените сертификат за регистрация от 05.08.2014 г., удостоверение 

за актуално състояние от 05.08.2014 г. и основна информация за дружеството, издадени от 

търговския регистър към съда в гр. Букурещ, Румъния, правно-организационната форма на 

„ТПС Пауър Трейдинг“ СРЛ (TPS Power Trading SRL) е дружество с ограничена 

отговорност, с единен регистрационен код 33450818 от 04.08.2014 г., пореден номер в 

търговския регистър J40/9172/2014, със седалище и адрес на управление: гр. Букурещ, 

Румъния, ул. „Константин Аричешку“ № 15, стая № 2.  

„ТПС Пауър Трейдинг“ СРЛ е с предмет на дейност търговия с електрическа 

енергия. 

Капиталът на дружеството е в размер 219 350 (двеста и деветнадесет хиляди триста и 

петдесет) румънски леи, еквивалентни на 5 000 (пет хиляди) евро. Капиталът е разделен на 
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100 (сто) дружествени дяла, всеки на стойност 2 193, 5 RON (две хиляди сто деветдесет и 

три румънски леи и петдесет бани). Единствен съдружник в дружеството е Онур Кара.  

Дружеството се представлява от управителя Онур Кара. 

От посочените по-горе данни се установи, че „ТПС Пауър Трейдинг“ СРЛ 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.  

Представена е декларация по чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „а”, б. „б“, б. „в”, б. „г” и б. „д“ от 

Наредба № 3 от Онур Кара, представляващ „ТПС Пауър Трейдинг“ СРЛ, с която 

управителят декларира, че 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 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“ и „координатор на 

комбинирана балансираща група“ липсва енергиен обект. 

Съгласно чл. 11, ал. 1, т. 4 от Наредба № 3, срокът, за който заявителят иска издаване 

на лицензия, е 20 (двадесет) години. Предложеният срок е обоснован с възможността на 

дружеството като нов участник на българския електроенергиен пазар да разполага с 

достатъчно време да придобие опит и да планира дейността си и обемите търгувана 

електрическа енергия, което в дългосрочен план ще доведе до подобряване на 

конкурентната среда и ползи, както за останалите участници на пазара, така и за 

българските потребители. 

Срокът, за който следва да бъде издадена исканата лицензия, е обосновано да бъде 

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

енергия е изключително динамично както в България, така и в региона, и е невъзможно да 

бъде направена реалистична прогноза на пазарната адекватност на компания, оперираща на 

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

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 на „координатор на комбинирана 

балансираща група”. 

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

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

на комбинирана балансираща група”, „ТПС Пауър Трейдинг” СРЛ ще използва офис, 

находящ се на адрес: гр. Букурещ, Република Румъния, сектор 1, ул. „Константин 

Аричешку” № 15, офис № 2. 

В тази връзка дружеството е представило договор за наем, сключен с ТД „Пийпъл 

Мениджмънт Консултинг“ СРЛ. Видно от договора, ТД „Пийпъл Мениджмънт 
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Консултинг“ СРЛ предоставя за ползване на „ТПС Пауър Трейдинг” СРЛ офис 

пространство, находящо се на горепосочения адрес, за седалище на дружеството и за 

извършване на дейността, декларирана в търговския регистър. Договорът е сключен за срок 

от 1 (една) година и 2 (два) месеца, който започва да тече от датата на подписването му 

(04.07.2014 г.) и изтича на 29.09.2015 г., с право на подновяване при съгласие на страните 

по договора. 

Дружеството декларира, че офисът разполага с необходимите за нормалната работа 

на екипа помещения. 

Дружеството е представило данни за наличието на хардуерни и софтуерни ресурси 

за осъществяване на лицензионната дейност, както следва: три броя лаптопа, мрежови 

устройства, сървър, както и специализиран софтуер за търговия с електрическа енергия. 

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-5055 от 03.09.2014 г. ЕСО ЕАД 

декларира, че „ТПС Пауър Трейдинг” СРЛ е изпълнило изискванията за комуникационно и 

компютърно оборудване за електронен обмен на данни, както и че 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 „ТПС 

Пауър Трейдинг” СРЛ 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”, включваща права и задължения на „координатор на 

стандартна балансираща група” и на „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 

на заявителя 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 изпълнение на горните разпоредби заявителят е представил данни и доказателства 

за организационната структура на „ТПС Пауър Трейдинг” СРЛ и за персонала, зает в 

упражняване на дейността, подлежаща на лицензиране. „ТПС Пауър Трейдинг” СРЛ се 

управлява от управител по силата на договор за управление, като в дружеството са 

обособени два отдела – търговски и оперативен.  
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Търговският отдел отговаря за анализа на пазарите на Балканския полуостров и 

Югоизточна Европа, сключването на сделки по свободно договорени цени, подаването на 

графици за обмен на електроенергия и изготвянето на всички калкулации, необходими за 

участие на електроенергийните борси в района. В отдела ще работи управителя на 

дружеството и един служител, нает с договор за извършване на услуги. 

Оперативният отдел отговаря за изготвянето на договори, справки, отчети и 

митнически декларации, воденето на фирмена кореспонденция, документооборота и 

първичното счетоводство. В отдела ще работи един служител по договор за извършване на 

услуги. 

Заявителят е представил договор за професионални услуги от 25.06.2014 г., сключен 

с „Ай Би Ес Акаунтинг & Текс“ ООД за извършване на услугите счетоводство и данъчни 

услуги, както и работни заплати и свързаните с тях услуги. 

Към заявлението са представени и документи относно образованието и 

квалификацията на управителя и на служителя, нает в оперативния отдел.  

От представените към заявлението данни и документи е видно, че дружеството няма 

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

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

комбинирана балансираща група”. Във връзка с осъществяване на дейността по лицензията, 

заявителят е представил договор за извършване на оперативни услуги от 01.07.2014 г., 

сключен между „ТПС Пауър Трейдинг” СРЛ и „Ес И И Пауър трейдинг“ ООД, с ЕИК 

201217806, регистрирано в Република България. Дружеството притежава лицензия № Л-

368-15 от 14.11.2011 г., издадена от КЕВР за дейността „търговия с електрическа енергия“ 

на територията на Република България. Видно от договора, „Ес И И Пауър трейдинг“ ООД 

ще предоставя следните услуги:  

- изготвяне на оферти, договори и всички необходими документи по регистрация на 

клиенти на вътрешния пазар; 

-  изготвяне на справки, фактури, кредитни/дебитни известия на месечна база за 

всички клиенти на вътрешния пазар съгласно действащите правила за търговия с 

електрическа енергия в България и приложимото законодателство;  

- осъществяване на ефективна комуникация на работно ниво с представители на ЕСО 

ЕАД, „Национална електрическа компания“ ЕАД, КЕВР, Национална агенция по приходи, 

Национален осигурителен институт, Митница – Столична, банки, счетоводство и др., 

свързани с нормалната оперативна дейност на дружеството;  

- изготвяне и подаване на графици за обмен на електрическа енергия към ЕСО ЕАД, 

„ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД, „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД и всички останали търговски 

участници, сключили сделки с дружеството за покупко-продажба на електрическа енергия. 

Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството 

доказателства може да се приеме, че „ТПС Пауър Трейдинг” СРЛ отговаря на изискванията 

за наличие на човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на дейността 

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

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

Относно наличието на финансови възможности и финансови гаранции за 

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

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

балансираща група“.    

Извършеният икономически анализ има за цел да установи финансовите 

възможности на „ТПС Пауър Трейдинг” СЛР за осъществяване на дейността „търговия с 
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електрическа енергия” с 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 с електрическа енергия по 

свободно договорени цени 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, „ТПС 

Пауър Трейдинг” СЛР е представило бизнес план с прогнозни годишни финансови отчети, 

който обхваща периода 2015 г. - 2020 г., и банково удостоверение от „УниКредит Булбанк” 

АД за открита специална разплащателна сметка, което отговаря на изискванията на чл. 19 

от Правилата. 

Представеното банково удостоверение с изх. № 0911-42-002212 от 17.09.2014 г. е 

издадено от „УниКредит Булбанк” АД в уверение на това, че дружеството „ТПС Пауър 

Трейдинг” СЛР има открита сметка в лева със специален режим на обслужване и налични 

160 000 лева съгласно чл. 19 от Правилата. С писмо от „УниКредит Булбанк” АД с изх. № 

0911-64-010250 от 17.09.2014 г. дружеството е представило уверение за предоставяне на 

информация относно оборотите и салдата по специалната му сметка при поискване от 

Комисията. 

Дружеството е представило бизнес план за периода 2015 г. - 2020 г. 

Прогнозата за търгуваните количества електрическа енергия, които дружеството 

очаква да реализира, е както следва: за 2015 г. - 130 000 MWh, за 2016 г. -  147 000 MWh, за 

2017 г. - 173 000 MWh, за 2018 г. - 199 000 MWh, за 2019 г. - 217 000 MWh и за 2020 г. - 242 

000 MWh. 

Средната цена, по която дружеството ще купува електрическа енергия, е отразена в 

следната таблица: 

 

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

Количество 

(GWh) 
130  147  173 199  217  242  

Средна 

продажна цена 

(евро/ MWh) 

51.60 52.35 53.00 53.50 54.10 54.20 

Средна 

покупна цена 

(евро/MWh ) 

42.60 43.35 44.00 44.50 45.10 45.20 

 

Дружеството предвижда за 2015 г. количествата балансираща енергия за недостиг, с 

които ще търгува, да бъдат в размер на 4 870 MWh, като продажната цена за недостиг е 75 

евро/MWh, количествата балансираща енергия за излишък в размер на 6 500 MWh и 

покупна цена за излишък 34,70 евро/MWh. Предвижда се до края на прогнозния период 

количествата балансираща енергия за недостиг и излишък да се увеличават, като в края на 

периода се предвиждат 9 100 MWh недостиг и 12 140 MWh излишък, а продажната цена за 

недостиг за 2020 г. дружеството прогнозира да бъде 72 евро/MWh, а изкупната цена за 

излишък да бъде 32.50 евро/MWh. 

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

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

   

  2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
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Приходи 
хил. 

евро 
6 936 7 968 9 476 10 997 12 083 13 550 

в т.ч. от 

продажба на 

електрическа 

енергия 

хил. 

евро 
6 711 7 716 9 190  10 668 11 726 13 158 

Разходи  
хил. 

евро 
6 909 7 935 9 446 10 953 12 028 13 494 

в т.ч.стойност 

на закупена 

електрическа 

енергия 

хил. 

евро 
5 540 6 389 7 629 8 873 9 775 10 972 

Счетоводна 

печалба 

хил. 

евро 
27 33 31 44 56 57 

Текущ финансов 

резултат 

хил. 

евро 
22 28 26 37 47 48 

 

Дружеството не предвижда да има задължения, както и не предвижда да придобива 

дълготрайни активи. Краткотрайните активи нарастват в периода на бизнес плана, а сумата 

на собствения капитал е предвидено да нараства и от 77 хил. евро за 2015 г. да достигне до 

263 хил. евро през 2020 г. 

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

заложените в бизнес плана параметри, „ТПС Пауър Трейдинг” СЛР 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“. 

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, „ТПС Пауър Трейдинг” СРЛ е представило проекти на „Договор за участие в 

стандартна балансираща група” и „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 Наредба № 3. Проектите на 

договори уреждат и принципите за разпределяне на небалансите в рамките на 

балансиращата група, въз основа на които небалансите се разпределят при условията на 

справедливост и равнопоставеност между 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 „ТПС Пауър Трейдинг” СРЛ, с единен регистрационен код 

33450818 от 04.08.2014 г., пореден номер в търговския регистър J40/9172/2014, със 

седалище и адрес на управление: Румъния, гр. Букурещ, ул. „Константин Аричешку“ 

№ 15, стая № 2, лицензия № Л-446-15 от 23.07.2015 г. за извършване на дейността 

„търговия с електрическа енергия”, включваща 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; 



7 

 

2. Одобрява на „ТПС Пауър Трейдинг” СРЛ бизнес план за периода 2015 г. – 

2019 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: 

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ 


