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Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ Л-488 

от 12.04.2017 г. 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание, проведено на 12.04.2017 г., като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-83 

от 23.02.2017 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-56 от 16.10.2013 г. на „ЕНЕРДЖИ 

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

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

балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“, и 

събраните данни от проведеното на 23.03.2017 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-56 от 

16.10.2013 г. на „ЕНЕРДЖИ ПАУЪР“ ООД за издаване на лицензия за дейността 

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

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

основание чл. 39, ал. 1, т. 5 и ал. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ) 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-31 от 13.03.2017 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-117 от 13.03.2017 г., който е приет от КЕВР с решение по 

Протокол № 50 от 16.03.2017 г., т. 6. В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от 

ЗЕ, на 23.03.2017 г. е проведено открито заседание, на което не са присъствали 

представители на заявителя.  

След проучване на обстоятелствата по образуваната преписка, Комисията приема за 

установено следното: 

Видно от извършената на 13.03.2017 г. служебна справка по партидата на 

дружеството на интернет страницата на Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията, правно-организационната форма на „ЕНЕРДЖИ ПАУЪР“ ООД е дружество с 

ограничена отговорност, с ЕИК 202718713, със седалище и адрес на управление: гр. София 

1113, ул. „Антон П. Чехов“ № 43. 

„ЕНЕРДЖИ ПАУЪР“ ООД има следния предмет на дейност: 

Покупко-продажба в страната и чужбина на електрическа енергия, участие в 

проектирането, изпълнението и реализацията на проекти свързани с енергетиката; 

посредническа и консултантска дейност в областта на енергетиката, както и всякакъв друг 

тип дейности и услуги, незабранени от закона, като за дейностите, за които е необходим 

лиценз - след получаването на такъв. 

Дружеството се управлява и представлява от управителя Александър Димитров 

Найденов.  
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Размерът на капитала на дружеството е 10 000 (десет хиляди) лева и е изцяло 

внесен. Съдружници в „ЕНЕРДЖИ ПАУЪР“ ООД са Александър Димитров Найденов с 

дял от капитала в размер на 4 000 лв., Деяна Георгиева Мандова с дял от капитала в размер 

на 4 000 лв. и Костадин Байчев Байчев с дял от капитала в размер на 2 000 лв. 

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

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

по Търговския закон.  

От представената декларация съгласно чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „а“, б. „б“, б. „в“, б. „г“ и 

б. „д“ от НЛДЕ от управителя на дружеството се установява, че същият не е лишен от 

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

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

производство по несъстоятелност, не е обявен в несъстоятелност, не е в ликвидация, не му 

е отнемана лицензия за същата дейност, за която кандидатства, както и не е подавал 

заявление за издаване на лицензия за търговия с електрическа енергия и съответно няма 

издаден отказ. 

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

с електрическа енергия“ на „ЕНЕРДЖИ ПАУЪР“ ООД 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“, с включени права и задължения на „координатор на 

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

липсва енергиен обект. 

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

Исканият срок на лицензията е обоснован с мотива, че предвид досегашния опит на 

дружеството, същият ще му позволи да се утвърди като една от водещите компании на 

пазара на електрическа енергия. 

С оглед изложеното, искането на „ЕНЕРДЖИ ПАУЪР“ ООД да бъде издадена 

лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, съдържаща права и задължения 

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

балансираща група“, е допустимо. 

Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване на 

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

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

балансираща група“. 

За осъществяване на дейността търговия с електрическа енергия с права и 

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

стандартна балансираща група“, „ЕНЕРДЖИ ПАУЪР“ ООД ще използва наети офис 

помещения, находящи се в гр. София, кв. Изток, ул. „Антон П. Чехов“ № 43. Като 

доказателство заявителят е представил Договор от 19.09.2013 г. за наем на недвижим имот, 

сключен с „ГАЛИТАКО КЪМПАНИ ЛИМИТИД“ ООД.  

Дружеството декларира, че разполага с изградена информационна мрежа, състояща 

се от 8 бр. работни станции, 4 бр. мрежови принтера, 2 бр. мрежови скенера, 1 gateway с 

изграден софтуерен firewall, свързващ мрежата с интернет през гарантиран симетричен 

канал, 1 бр. сървър за електронна поща и 1 domain controller, регулиращ достъпа на 

потребителите към мрежовите ресурси. 

Заявителят потвърждава, че всяка от работните станции има следните параметри: 

 Операционна система: Microsoft Windows XP SP2; 

 Версия на WORD: Microsoft Word 2002 (v.10) SP3; 

 Версия на EXCEL: Microsoft Excel 2002 (v.10) SP3; 
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 Версия на клиента на електронна поща: Microsoft Express v.6 The Bat! v.3; 

 Антивирусна защита: Norton Antivirus Professional v.10, Kaspersky Personal 

Antivirus v.5. 

За изпълнение на счетоводни функции, на отделни работни станции е инсталиран 

специализиран софтуер за фактуриране. Сървърът за електронната поща е Kerio Mailserver 

v.6, с операционна система Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, SP1. Той 

поддържа функция за обратно известяване за статуса на входяща/изходяща поща (Delivery 

Status Notification).  

„ЕНЕРДЖИ ПАУЪР“ ООД използва счетоводно-консултантски услуги на 

основание Договор от 11.09.2013 г., сключен с  „Камен Каменов“ ЕООД.  

Заявителят е представил Договор от 11.09.2013 г., сключен с  адвокатско дружество 

„Давидов, Мазнев и Качулев“ за абонаментно правно обслужване по всички въпроси, 

свързани с дейността му. 

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-6413 от 05.11.2013 г. ЕСО ЕАД декларира, че 

„ЕНЕРДЖИ ПАУЪР“ 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. В тази връзка дружеството е декларирало, че към 13.03.2017 г. няма промяна в 

комуникационната и компютърната му обезпеченост. 

От гореизложените данни и представените доказателства се установи, че 

„ЕНЕРДЖИ ПАУЪР“ 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“, включваща права и задължения на „координатор на 

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

„ЕНЕРДЖИ ПАУЪР“ ООД разполага със специалисти в енергетиката и в частност с 

търговията с електрическа енергия, притежаващи дългогодишен опит. Логистично, 

технически и финансово дружеството ще бъде подпомагано от съдружниците в него, които 

са мениджъри и специалисти в своите области, с големи структуроопределящи инвестиции 

в българската икономика. 

Заявителят декларира, че няма опит в извършването на дейността „търговия с 

електрическа енергия“, но след разрастване на дейността на дружеството и увеличаване на 

търгуваните количества електрическа енергия, ще увеличи броя на наетия персонал в 

зависимост от необходимостта. 

В съответствие с техническите изисквания за получаване на лицензия за дейността 

„търговия с електрическа енергия“, дружеството е представило организационна структура, 

както и дружествен договор. От представената структура е видно, че „ЕНЕРДЖИ ПАУЪР“ 

ООД разделя дейностите си в четири отдела: 

 Диспечерски център, който ще се представлява от главен диспечер и двама 

диспечери; 

 Търговски отдел, който ще включва началник търговски отдел, търговец 

финансист и търговец; 

 Отдел за работа с потребители - началник отдел и двама референти; 

 Административно-логистичен отдел - включва началник, счетоводител, офис 

мениджър,човешки ресурси, деловодител и ТРЗ. 
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Представени са копия от дипломи за завършено висше образование на тримата 

съдружници в дружеството.   

Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството 

доказателства се установи, че „ЕНЕРДЖИ ПАУЪР“ ООД отговаря на изискванията по чл. 

40, ал. 1, т. 1 от ЗЕ във връзка с чл. 11, ал. 2, т. 8 и т. 9 и ал. 6, т. 3 от НЛДЕ относно 

наличие на човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на дейността 

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

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

Относно наличието на финансови възможности на заявителя за осъществяване на 

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

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

балансираща група“, както и наличие 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).  

„ЕНЕРДЖИ ПАУЪР“ ООД е представило бизнес план за периода 2017 г. – 2021 г. за 

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

годишни финансови отчети съгласно изискванията по чл. 13 от НЛДЕ.  

 В представения бизнес план дружеството прогнозира количествата електрическа 

енергия за покупко-продажба да се увеличават с всяка следваща година от лицензионната 

дейност. 

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

енергия, са показани в таблицата по-долу: 

 

Показател Мярка 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Средна продажна цена лв./MWh 78,50 78,50 81,50 81,50 81,50 

Средна покупна цена лв./MWh 69,20 76,20 78,00 78,00 78,00 

 

Дружеството е представило прогнозен финансов отчет за периода 2017 г. - 2021 г., 

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

 

Показатели в хил. лева 
Прогноза 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г 

Приходи  1 572 24 697 50 707 76 060 101 415 

Разходи 1 562 24 583 49 916 74 750 99 660 

Счетоводна печалба 10 114 791 1 310 1 755 

Финансов резултат 9 103 712 1 179 1 579 

 

Според представения бизнес план общите приходи нарастват през всяка година от 

бизнес плана и от 1 572 хил. лв. през 2017 г. достигат до 101 415 хил. лв. през 2021 г. 

Със същия темп е прогнозирано да нарастват и общите разходи и от 1 562 хил. лв. 

през 2017 г. достигат 99 660 хил. лв. през 2021 г. 

„ЕНЕРДЖИ ПАУЪР“ ООД очаква печалбата да се увеличи и от 9 хил. лв. през 

първата година на лицензионна дейност да достигне 1 579 хил. лв. през 2021 г.  

От осъществяване на дейностите „координатор на стандартна балансираща група“ и 

„координатор на комбинирана балансираща група“, дружеството прогнозира следните 

количества и цени на балансираща енергия: 
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Показатели Мярка 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Количества- излишък MWh 15 400 16 300 17 200 16 400 16 200 

Количества-недостиг MWh 4 800 5 700 8 200 9 800 9 400 

Цена- излишък лв./MWh 28 28 28 30 31 

Цена- недостиг лв./MWh 140 155 155 160 160 

 

„ЕНЕРДЖИ ПАУЪР“ ООД не предвижда реализиране на печалба от дейностите 

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

балансираща група“. 

Бизнес стратегията на „ЕНЕРДЖИ ПАУЪР“ ООД е насочена към нарастване на 

пазарния им дял до 5% на българския пазар до 2021 г., внос и износ на електроенергия  от 

и за страната, както и продажба на електрическа от собствени производствени мощности.    

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

представило банково удостоверение с изх. № 43 от 01.03.2017 г. от „БАНКА ПИРЕОС 

БЪЛГАРИЯ“ АД в уверение на това, че „ЕНЕРДЖИ ПАУЪР“ ООД е клиент на банката и 

има открита сметка с наличност в размер на 156 994 лв. Размерът на наличната сума е в 

съответствие с минимално изискуемия размер на обезпечението по 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 в 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, 

„ЕНЕРДЖИ ПАУЪР“ 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“.  

Правила за работа с потребители на енергийни услуги  

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

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

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

потреблението и процедурата, по която доставчиците и потребителите на енергийни 

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

Договори за участие в балансираща група 

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

ПТЕЕ, „ЕНЕРДЖИ ПАУЪР“ ООД 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. 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 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 и чл. 38в, ал. 3 от Закона за енергетиката и чл. 13, ал. 4 от Наредба 

№ 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, 
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1. Издава на „ЕНЕРДЖИ ПАУЪР“ ООД, с ЕИК 202718713, със седалище и 

адрес на управление: гр. София 1113, ул. „Антон П. Чехов“ № 43, лицензия № Л-488-

15 от 12.04.2017 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 „ЕНЕРДЖИ ПАУЪР“ ООД бизнес план за периода 2017 г. – 

2021 г., приложение към това решение и приложение към лицензията по т. 1.; 

3. Одобрява на „ЕНЕРДЖИ ПАУЪР“ 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 


