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Вх. № ........................ / ...................... 2022 г. 

 

ДО 

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО  

И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

ДОКЛАД 
 

от 
 

дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“ 

дирекция „Правна“ 

 

Относно: Заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-147 от 18.11.2021 г. на „Микс Газ Груп“ ООД за 

издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и 

задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

 

Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-147 от 

18.11.2021 г. на „Микс Газ Груп“ 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. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 5 и ал. 5 от 

Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 9, ал. 1, т. 10, ал. 2 и ал. 5 от Наредба № 3 от 21.03.2013 

г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ). За проучване на обстоятелствата 

в заявлението и приложенията към него е сформирана работна група със заповед № З-Е-

330 от 14.12.2021 г. на председателя на КЕВР.  

При преценката на основателността на заявлението за издаване на лицензия за 

дейността „търговия с електрическа енергия“, Комисията по силата на чл. 40 от ЗЕ следва 

да установи, дали заявителят е лице, регистрирано по Търговския закон или по закон на 

държава-членка на Европейския съюз, както и налице ли са необходимите технически и 

финансови възможности, материални и човешки ресурси, и организационна структура за 

изпълнение на нормативните изисквания за осъществяване на лицензионната дейност.  

Въз основа на анализ на фактите и обстоятелствата, съдържащи се в 

документите по административната преписка, се установи следното: 

 

І. Правни аспекти 

Видно от служебно извършената справка на интернет страницата на Търговския 

регистър към Агенцията по вписванията, правноорганизационната форма на „Микс Газ 

Груп“ ООД е дружество с ограничена отговорност, с ЕИК 205966393, със седалище и 

адрес на управление: гр. София 1616, ул. „Секвоя“ № 1А. 

„Микс Газ Груп“ ООД се представлява заедно или поотделно от управителите 

Веселин Стефанов Трендафилов и Андрей Владимирович Кристов. Размерът на капитала 

на дружеството е 100 000 (сто хиляди) лева и е изцяло внесен.  
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 „Микс Газ Груп“ ООД има следния предмет на дейност: вътрешна и външна 

търговия, внос и износ, доставки в страната, в европейската общност и извън общността 

на енергийни продукти, течни горива, втечнен газ, електрическа енергия, химикали, 

добити от петрол, сделки с природен газ, горива и енергийни продукти, съхранение и 

пренос на природен газ, инженерингова, инвестиционна, производствена и сервизна 

дейност, консултантски услуги, комисионна дейност, спедиционна дейност, рекламно-

информационна, маркетингова дейност, търговско представителство и посредничество на 

български и чуждестранни лица в страната и чужбина, както и извършване на всякаква 

търговска дейност, незабранена от закона.  

Предвид горното, „Микс Газ Груп“ ООД е лице, регистрирано по Търговския 

закон, следователно отговаря на условията на чл. 40, ал. 1 от ЗЕ и чл. 10, ал. 1 от НЛДЕ. 

Въз основа на представените от управителите на дружеството декларации по чл. 

11, ал. 2, т. 2, б. „а“ и б. „б“ от НЛДЕ се установява, че същите не са лишени от правото да 

упражняват търговска дейност и не са осъждани с влезли в сила присъди за престъпление 

против собствеността или против стопанството. След служебно извършена справка се 

установява също, че заявителят не е в производство по несъстоятелност, не е обявен в 

несъстоятелност, не е в ликвидация, не му е отнемана лицензия за дейността „търговия с 

електрическа енергия“ и не му е отказвано издаването на лицензия за същата дейност. 

Следователно не е налице 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 включени права и задължения на „координатор на 

стандартна балансираща група“, липсва енергиен обект. 

 

II. Срок на исканата лицензия 

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

Исканият срок е обоснован с богатия опит на дружеството в енергийния сектор. „Микс 

Газ Груп“ ООД е лицензиран търговец на природен газ. Дружеството планира да разшири 

дейността си, с оглед връзката между пазарите на природен газ и електрическа енергия.  

Заявителят планира да бъдат извърши инвестиции в компютърното оборудване и 

програмни продукти, както и да разкрие нови работни места, с оглед разширяване на 

пакета от услуги. Срокът на лицензията ще осигури възможност за гарантиране на 

стабилен паричен поток от дейността и възвръщане на инвестициите, както и 

утвърждаване на позициите на дружеството на либерализирания пазар. 

 

II. Технически аспекти 

1. 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“. 

„Микс Газ Груп“ ООД е със седалище и адрес на управление в гр.София, ул. 

„Секвоя“ № 1А. 

За осъществяване на дейността търговия с електрическа енергия дружеството 

използва обзаведен офис находящ се в гр.София, ул. „Секвоя“ № 1А, нает по договор за 

наем със „Собел Сървис“ ООД от 11.01.2021 г., представен в заявлението.  

Дружеството уверява, че разполага с изградена комуникационна и информационна 

система, състояща се от следното оборудване: 

− 2 бр. Сървъри за споделяне на информационните ресурси и регулиране на достъп 

на потребителите; 
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− 1 бр. менажиран суитч; 

− 1 бр. рутер със защитна стена; 

− 4 бр. потребителски работни станции; 

− 4 бр. мрежови принтери и скенери. 

Мрежата на дружеството е свързана с интернет чрез 50 Mbps симетричен 

резервиран оптичен канал. 

„Микс Газ Груп“ ООД уверява, че разполага с 4 бр. съвременни работни 

компютърни станции със следните параметри: 

− Операционна система – Microsoft Windows 10 Pro; 

− Версия на WORD – Microsoft Word 365; 

− Версия на Excel – Microsoft Excel 365; 

− Версия на клиента за електронна поща – Microsoft Outlook 365; 

− Антивирусна защита – Microsoft Windows Defender. 

Заявителят уверява, че ползва собствен сървър за електронна поща, който се 

поддържа от дружеството и разполага със следните параметри: 

− Операционна система – Microsoft Windows Server 2019; 

− Сървър за електронна поща – Microsoft Exchange 2019; 

− Антивирусна защита – Windows Defender, Clam AV, Spamassassin. 

Сървърът поддържа функция за обратно известяване за статуса на 

входяща/изходяща поща (Delivery Status Notification). 

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 Електроенергийния системен 

оператор.  

С писмо с изх. № ЦУ-ЕСО-7333#1 от 21.09.2021 г. „Електроенергиен системен 

оператор” ЕАД декларира, че „Микс Газ Груп“ 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 Правилата за търговия с електрическа енергия. 

Въз основа на гореизложеното и представените доказателства може да се 

приеме, че „Микс Газ Груп“ ООД  притежава технически възможности и 

материални ресурси за осъществяване на дейността „търговия с електрическа 

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

балансираща група“. 

 

2. Относно наличието на човешки ресурси и опит за осъществяване на 

дейността „търговия с електрическа енергия“: 

Предоставени са данни за управленската и организационна структура на „Микс Газ 

Груп“ ООД.  

Общата организационна структура на заявителя се състои от: 

− Отдел „Търговия с електрическа енергия“, който включва търговски специалисти 

и специалисти планиране и обмен на информация, които поемат задълженията по 

мониторинг и анализ на пазара на електроенергия, работа с производители, борса, 

потребители и други търговци, сключване на сделки по покупка и продажба на 

електроенергия и др.; 

− Технически сътрудник; 

− Отдел „Търговия с природен газ“, който включва търговски специалисти и 

специалисти по планиране и обмен на информацията, които поемат задълженията по 

мониторинг и анализ на пазара на природен газ; 
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− Асистент по общи въпроси, който подпомага ръководството и оперативен 

персонал в общи задачи, свързани с дейността на дружеството; 

− Отдел „Финанси и счетоводство“, който включва специалисти по финанси, 

счетоводство и данъчни въпроси и митнически услуги и правна помощ. 

Всички служители са подчинени на двама Управители, които действат по отделно 

и заедно и разполагат с необходимото образование, компетенция и опит в бранша. 

Дружеството е приложило автобиографии и дипломи за завършено образование на 

двамата Управители, както и автобиографии, сертификати за придобити квалификации и 

дипломи за завършено образование на част от персонала. Заявителят е приложил и 

справка за нает персонал от интернет страницата на Национална агенция по приходите. 

Счетоводното обслужване се извършва от външна фирма, с която заявителя има 

сключен договор от 01.02.2020 г., представен в заявлението. 

Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството 

доказателства може да се приеме, че „Микс Газ Груп“ ООД разполага с човешки 

ресурси и организационна структура за осъществяване на дейността „търговия с 

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

стандартна балансираща група“. 

 

III. Икономически аспекти 

Относно наличието на финансови възможности на заявителя за 

осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“, 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): 

„Микс Газ Груп“ ООД е представило бизнес план за периода 2022 г. – 2026 г. за 

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

годишни финансови отчети съгласно изискванията на чл. 13 от НЛДЕ, който се разглежда 

в отделно административно производство. За целите на настоящото производство, 

представеният бизнес план се разглежда с оглед установяване на финансовите 

възможности на дружеството за изпълнение на лицензионната дейност за новия срок на 

лицензията.  

В бизнес плана са заложени увеличаващи се количествата електрическа енергия за 

покупко-продажба, като техните обеми са от ХХ MWh през 2022 г. до ХХ MWh през 2026 

г. 

 

За разглеждания период, дружеството очаква загуба в размер на ХХ хил. лева за 

2022 г., и последваща печалба, която да достигне до ХХ хил. лева до 2026 г. 

 

Към бизнес плана „Микс Газ Груп“ ООД е представило SWOT анализ, в който 

дружеството е посочило своите силни и слаби страни, възможностите за развитие и 

вероятните заплахи за дейността си. 

Дружеството е представило удостоверение от 02.11.2021 г. от „ХХ“ ЕАД, според 

което „Микс Газ Груп“ ООД е клиент на банката с открита специална сметка за 

обезпечаване на бъдещи сделки при упражняване на лицензионната дейност „търговия с 

електрическа енергия“ с дебитен оборот към 02.11.2021 г. в размер на ХХ евро (ХХ лв. 

съгласно курс на БНБ). Сумата по специалната сметка е в размер, съответстващ на 

изискванията на чл. 19 от Правилата за условията и реда за предоставяне на достъп до 

електропреносната и електроразпределителните мрежи, видно от първата прогнозна 

година на бизнес плана. Банката потвърждава, че при поискване от страна на Комисията, 

ще предоставя информация за оборотите и салдото на посочената сметка. 
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Въз основа на всичко гореизложено може да се направи извод, че ако спази 

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

„Микс Газ Груп“ ООД ще притежава финансови възможности за извършване на 

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

„координатор на стандартна балансираща група“. 

 

IV. 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. Според изискванията на чл. 38в, ал. 2 от ЗЕ 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.   

 

V. Договор за участие в стандартна балансираща група 

Съгласно чл. 12, ал. 1 от НЛДЕ, когато със заявлението за издаване на лицензия за 

дейността „търговия с електрическа енергия“ е поискано и определяне на координатор на 

балансираща група, към заявлението се прилагат доказателства, че лицето отговаря на 

изискванията за координатор на балансираща група, както и проект на договор за участие 

в балансираща група за поемане на отговорност за балансиране на обекти на търговски 

участници, различни от обектите на заявителя, когато такъв договор се изисква по 

правилата по чл. 91, ал. 2 от ЗЕ.  

В тази връзка, 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, „Микс Газ Груп“ ООД е представило проект на договор за продажба 

на електрическа енергия и участие в стандартна балансираща група, който е със 

съдържание, предвидено в чл. 12, ал. 2 от НЛДЕ. Към проекта на договор са приложени 

общи принципи за разпределяне на небалансите в рамките на балансиращата група, въз 

основа на които небалансите се разпределят на всеки член от групата в съответствие с 

изискванията на ПТЕЕ. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 5, т. 1 от Закона за 

енергетиката и чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно 

и водно регулиране и на нейната администрация, предлагаме Комисията да обсъди 

следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 
 

1. Да приеме доклада на работната група относно подаденото от „Микс Газ 

Груп“ ООД заявление за издаване на лицензия за дейността „търговия с 

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

стандартна балансираща група“; 

2. Да насрочи открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ за 

разглеждане на подаденото заявление, което да бъде проведено по реда на решение 

по Протокол № 175 от 05.08.2020 г., т. 8 на Комисията за енергийно и водно 

регулиране; 

3. Да покани за участие в откритото заседание лицата, представляващи 

„Микс Газ Груп“ ООД, или други упълномощени от тях представители на 

дружеството; 

4. Датата, часът и мястото на откритото заседание по т. 2 да бъдат 

публикувани на страницата на Комисията в интернет. 

 
 


