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П Р О Т О К О Л 

 

№ 123 

 
София, 10.06.2020 година 

 
 

Днес, 10.06.2020 г. от 10:12 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) в пълен състав, ръководено от 

председателя доц. д-р Иван Н. Иванов.  
 

 На заседанието присъстваха членовете на Комисията Ремзи Осман, Александър 

Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, Димитър Кочков, 

Пенка Трендафилова и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).  

  

 На заседанието присъстваха Е. Маринова – директор на дирекция „Правна“, Ю. 

Митев – директор на дирекция „Обща администрация“, П. Младеновски – директор на 

дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“, М. Трифонов – началник на отдел 

„Цени и лицензии: електрически мрежи, търговия и пазари“, Б. Балабанов – началник на 

отдел „Контрол и решаване на спорове в  електроенергетиката и топлоенергетиката“ и 

експерти на КЕВР. 

 

Председателят установи, че няма възражения по проекта за дневен ред и няма 

други предложения, както и няма правни пречки за провеждане на заседанието, което 

протече при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Доклад с вх. № Е-Дк-436 от 29.05.2020 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПР-25 

от 01.04.2020 г. на „Булвикс“ АД за прекратяване на лицензия № Л-493-15 от 05.10.2017 г. 

за дейността „търговия с електрическа енергия“. 

Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова, Милен Трифонов, Юлиан 

Стоянов, Кристина Костадинова, Радостина Методиева, Светослава Маринова 

 

2. Доклад с вх. № Е-Дк-437 от 29.05.2020 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-31 

от 05.05.2020 г., подадено от „Номад енерджи къмпани“ 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 комбинира 

балансираща група“. 

Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова, Милен Трифонов, Юлиан 

Стоянов, Петя Андонова, Кристина Костадинова, Радостина Методиева, Рада Башлиева 

 

3. Доклад с вх. № Е-Дк-438 от 29.05.2020 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-28 
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от 14.04.2020 г., подадено от „Компания за енергетика и развитие“ ООД, за издаване на 

лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“. 

Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова, Милен Трифонов, Юлиан 

Стоянов, Петя Андонова, Кристина Костадинова, Радостина Методиева, Рада Башлиева  
 

4. Доклад с вх. № Е-Дк-456 от 02.06.2020 г. относно извънредна проверка на 

„Топлофикация Перник“ АД. 

Работна група: Благовест Балабанов, Дора Томова, Боян Паунов 

 

5. Доклад с вх. № О-Дк-300 от 05.06.2020 г. относно проект на Постановление на 

Министерския съвет за даване съгласие на Комисията за енергийно и водно регулиране за 

внасяне на членски внос в мрежата на водните регулатори в Европа и проект на 

документи във връзка със съгласувателната процедура на проекта на Постановление на 

Министерския съвет по реда на Устройствения правилник на Министерския съвет и на 

неговата администрация.  

Работна група: Юлиан Митев, Елена Маринова,  

Ивайло Касчиев, Евгения Сматракалева, Рада Башлиева 
 
 

По т.1. Комисията разгледа доклад с вх. № Е-Дк-436 от 29.05.2020 г. относно 

заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПР-25 от 01.04.2020 г. на „Булвикс“ АД за прекратяване на 

лицензия № Л-493-15 от 05.10.2017 г. за дейността „търговия с електрическа 

енергия“. 

 

Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПР-25 от 

01.04.2020 г., подадено от „Булвикс“ АД за прекратяване на лицензия № Л-493-15 от 

05.10.2017 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, на основание чл. 55, ал. 1, т. 

1 от Закона за енергетиката (ЗЕ) във връзка с чл. 70, ал. 2, предл. 2 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-72 от 12.05.2020 г. на председателя на 

КЕВР.  

При извършеното проучване на обстоятелствата по образуваната преписка, се 

установи следното: 

„Булвикс“ АД е титуляр на лицензия № Л-493-15 от 05.10.2017 г. за 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.  

Видно от служебно извършената справка в Търговския регистър на Република 

България, правно-организационната форма на „Булвикс“ АД е акционерно дружество, с 

ЕИК № 201606007, със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. „Тутракан“ № 100.  

Заявителят е обосновал искането си за прекратяване на лицензията поради 

преустановяване на дейността с търговия с електрическа енергия. 

Във връзка с подаденото заявление и на основание чл. 74, ал. 1 от НЛДЕ Комисията 

служебно следва да провери дали прекратяването на лицензионната дейност може да 

доведе до нарушаване сигурността на снабдяването на клиентите с електрическа енергия 

или може да възникне опасност за националната сигурност и обществения ред. 

От направената служебна справка в регистъра на търговските участници на пазара 

на електрическа енергия, който независимият преносен оператор „Електроенергиен 

системен оператор“ ЕАД (ЕСО ЕАД) поддържа на интернет страницата си на основание 

Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) 

(http://www.eso.bg/?did=26#%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8A%D1%86%D0%

B8%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0

http://www.eso.bg/?did=26%23%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8A%D1%86%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8
http://www.eso.bg/?did=26%23%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8A%D1%86%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8
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%B8), e видно, че „Булвикс“ АД е вписано като търговски участник със статус „Оттеглил 

се“.  

По отношение прекратяването на издадена лицензия за дейността „търговия с 

електрическа енергия“ следва също така да се отчете обстоятелството, че дейността на 

търговците на електрическа енергия не е монополна, а се осъществява в условията на 

свободна конкуренция, т.е. прекратяването на лицензионната дейност не би застрашило 

сигурността на снабдяването и не би довело до възникване на опасност за националната 

сигурност и обществения ред. Този извод се подкрепя и от факта, че в случаите, когато 

основният доставчик по силата на договор за покупко-продажба не е в състояние да 

продължи да извършва доставка поради обявяване в несъстоятелност, ликвидация, 

отнемане на лицензия или всякакво друго събитие, довело до временно или трайно 

преустановяване на доставката на електрическа енергия до крайни клиенти, снабдяването 

с електрическа енергия се осъществява от доставчик от последна инстанция (чл. 95а, ал. 1 

от ЗЕ и чл. 104, ал. 1 от ПТЕЕ). 

Гореизложеното обосновава извода, че не са налице обстоятелства, вследствие на 

които прекратяването на лицензионната дейност би могло да доведе до нарушаване 

сигурността на снабдяването на клиентите с електрическа енергия или до възникване на 

опасност за националната сигурност и обществения ред. В тази връзка и на основание чл. 

55, ал. 1, т. 1 от ЗЕ и чл. 70, ал.  2, предл. 2 и чл. 71, ал. 1, т. 1 от НЛДЕ не са налице 

пречки лицензия № Л-493-15 от 05.10.2017 г. за дейността „търговия с електрическа 

енергия“ да бъде прекратена. 

 

 Изказвания по т.1.: 

Докладва М. Трифонов. Административното производство е образувано по 

постъпило в Комисията заявление от „Булвикс“ АД. Дружеството е титуляр 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“ за срок от 10 години. По отношение прекратяването на издадена 

лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ следва да се отчете 

обстоятелството, че дейността на търговците на електрическа енергия не е монополна, а се 

осъществява в условията на свободна конкуренция, т.е. прекратяването на лицензията 

няма да доведе до застрашаване сигурността на снабдяването. Предвид гореизложеното и 

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

регулиране и на нейната администрация, във връзка с чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ, работната 

група предлага Комисията да вземе следните решения: 

1. Да приеме доклада на работната група относно подаденото от „Булвикс“ АД 

заявление за прекратяване на лицензия № Л-493-15 от 05.10.2017 г. за дейността 

„търговия с електрическа енергия“; 

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

разглеждане на подаденото заявление; 

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

„Булвикс“ АД, 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. 

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.  

 И. Иванов каза, че насрочва отритото заседание (което отново ще се проведе в 

условията на дистанционно участие) на 17.06.2020 г. от 10:00 часа.  

 

 Предвид гореизложеното и на основание чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността 

на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, във връзка с 

чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

http://www.eso.bg/?did=26%23%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8A%D1%86%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8
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РЕШИ: 

 

1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-436 от 29.05.2020 г. относно заявление с вх. № Е-

ЗЛР-ПР-25 от 01.04.2020 г. на „Булвикс“ АД за прекратяване на лицензия № Л-493-15 от 

05.10.2017 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“; 

2. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1 на 17.06.2020 г. от 

10:00 ч.; 

3. Откритото заседание по т. 2 да бъде проведено по реда на решение по Протокол 

№ 78 от 10.04.2020 г., т. 1, на Комисията за енергийно и водно регулиране; 

4. За пряко и виртуално участие в откритото заседание да бъдат покани лицата, 

представляващи „Булвикс“ АД, или други, упълномощени от тях представители на 

дружеството; 

5. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на 

интернет страницата на Комисията. 

 

В заседанието по точка първа участват председателят Иван Н. Иванов и членовете 

на Комисията Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, 

Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

Решението е взето с осем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Ремзи Осман – за, 

Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, Евгения 

Харитонова – за, Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова – за), от които четири гласа 

(Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова) на 

членовете на Комисията със стаж в енергетиката. 
 

По т.2. Комисията разгледа доклад с вх. № Е-Дк-437 от 29.05.2020 г. относно 

заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-31 от 05.05.2020 г., подадено от „Номад енерджи 

къмпани“ 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 комбинира балансираща група“. 

 

Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-31 от 

05.05.2020 г., подадено от „Номад енерджи къмпани“ 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 комбинира 

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 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-74 

от 12.05.2020 г. на председателя на КЕВР. 

При преценката на основателността на заявлението за издаване на лицензия за 

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

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

балансираща група“, Комисията по силата на чл. 40 от ЗЕ следва да установи, дали 

заявителят е лице, регистрирано по Търговския закон или по закона 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: 
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І. Правни аспекти 

Видно от служебно извършената справка на интернет страницата на Търговския 

регистър към Агенцията по вписванията, правно-организационната форма на „Номад 

енерджи къмпани“ ЕООД e еднолично дружество с ограничена отговорност с ЕИК № 

205606662, със седалище и адрес на управление: гр. София,1504 район Оборище, бул. 

„Янко Сакъзов“  № 48. Дружеството се представлява и управлява от Мария Георгиева 

Севдалинова - Стоева. 

Капиталът на дружеството е 1 000 (хиляда) лв. и е изцяло внесен. 

„Номад енерджи къмпани“ ЕООД е със следния предмет на дейност: търговия с 

електроенергия, организиране на пазара на електрическа енергия, инвестиционна дейност 

в енергийни обекти за производство и търговия с енергия, произведена от всякакъв вид 

енергийни източници; покупка на стоки или други вещи с цел препродажбата им в 

първоначален, обработен или преработен вид; покупка на недвижими имоти с цел 

препродажбата им; строителство и реконструкция на недвижими имоти; финансиране, 

инвестиционно проучване, проектиране, строителство, ремонт, реконструкция и 

експлоатация на обекти в сферата на енергетиката, производство, пренос и продажба на 

електрическа и/ или топлинна енергия, след получаване на съответен лиценз, както и 

всяка друга дейност, незабранена със закон. 

Предвид горното, „Номад енерджи къмпани“ ЕООД  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 на основание чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „а“ и б. „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. 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“ липсва енергиен обект. 

II. Срок на исканата лицензия 

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

Дружеството счита, че посоченият срок е необходим и обоснован с оглед реализацията на 

бизнес концепцията му предвид състоянието и перспективите за развитие на пазара на 

електрическа енергия в страната. Предлаганият срок е с оглед гарантиране на 

реализацията, както на средносрочните, така и на дългосрочните планове и намерения на 

дружеството и гарантиране на стабилност по отношение на паричен поток и оформяне на 

стимули за дългосрочно инвестиране и положителна финансова експозиция в страната. 

III. Технически аспекти 

1. Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване на 

дейността „търговия с електрическа енергия“: 

За осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“, „Номад 

енерджи къмпани“ ЕООД ще използва офис, находящ се в гр. София, район Оборище, ул. 

„Янко Сакъзов“ № 48, съгласно представения Договор за наем на недвижим имот, 

сключен с Застрахователно акционерно дружество „ОЗК – Застраховане“ АД. Заявителят 

декларира, че помещенията разполагат с офис мебели, оборудване, ИТ мрежа и софтуер, 

необходими за осъществяване на дейността. ИТ и комуникационната инфраструктура са 

изцяло собственост на дружеството и се управляват от служителите му. 



 6 

Дружеството е справки фактури за доставка на следната техника: 

1.  Работни станции, чрез които ще се обработва и изпраща информацията за 

участие в пазара - 2 бр.: 

 Лаптоп: Asus X509JA-WB301CB, 15.6" FHD, i3-1005G1, 8GB RAM DDR4, 

GB: 256GB PCIEG3x2 NVME M.2 

 Лаптоп: Asus X509JA-WB301CB, 15.6" FHD, i3-1005G1, 8GB RAM DDR4, 

GB: 256GB PCIEG3x2 NVME M.2 

 Мултифункционално устройство: HP Laser Jet PRO MFP M428dw 

 Охладител за лаптоп: Notebook Cooler N180 FS 17" 

 Охладител за лаптоп: Notebook Cooler N180 FS 17" 

 Периферия: Logitech Wireless Combo MK270 920004508 

 Периферия: Logitech Wireless Combo MK270 920004508 

2.  Сървър и локална компютърна мрежа: 

 Антивирусна защита - AVAST Antivirus; 

 Точка за достъп Ubiquiti UAP-AC-LR, 2.4/5GHz, 450/867Mbit, 22dBm, 3x3 

MIMO, Indoor 

 Рутер, MikroTik HEX S- SwOS/RouterOS powered 5port Gigabit Ethernet 

switch with two SFP+ ports. 

3.  Средства за комуникации: 

 Стационарен телефон; 

 GSM връзка: 2 бр. мобилни телефонни апарати и SIM карти. 

4.  Интернет доставчик и доставчици на телекомуникационни услуги - 

договори: 

Теленор България ЕАД и ЗАД „ОЗК Застраховане" АД в качеството му на 

наемодател, предоставящ интернет и телефония за наетото помещение. 

5.  Работна станция: 

 Операционна система: Microsoft Windows 10 PRO; 

 Версия на текстообработваща програма: LibreOffice, Office 365 

 Версия на софтуер за електронна таблица: LibreOffice, Office 365 

 Версия на клиента за електронна поща: Thunderbird, Microsoft Outlook 

6.  Сървър за електронна поща: 

 Сървър за електронна поща - с операционна система Superhosting.bg; 

 Осигурена криптирана защита 

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 независимия преносен оператор 

„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (ЕСО ЕАД). С писмо с изх. № ЦУ-ЕСО-

3154≠1 от 29.04.2020 г. ЕСО ЕАД декларира, че „Номад енерджи къмпани“ 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 

Въз основа на гореизложеното и представените доказателства може да се 

приеме, че „Номад енерджи къмпани“ ЕООД 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“ и „координатор на комбинира балансираща група“. 

2. 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“ и „координатор на комбинира 

балансираща група“: 



 7 

Предоставени са данни за управленската и организационна структура на „Номад 

енерджи къмпани“ ЕООД. Представени са договори за възлагане на управление с 

членовете на Съвета на директорите, както и техните автобиографии и копия от дипломи. 

Съгласно представената организационна структура на дружеството са обособени 

следните отдели: 

Отдел „Финанси и счетоводство“ - гл. счетоводител - организиране и 

осъществяване на предварителен, текущ и последващ вътрешен финансов контрол по 

спазването на финансовата и платежната дисциплина, оформяне на първични и 

официални счетоводни документи, извършване на инвентаризации и отразяване на 

резултатите от тях. Организиране и осъществяване на счетоводната отчетност на 

счетоводните операции и осигуряване на своевременно отразяване в счетоводството на 

всички стопански операции. 

Отдел „Търговска администрация“ - администриране на дейностите, свързани с 

търговията с електрическа енергия и балансиращата група - администриране на 

търговската дейност, администриране на продажбите на електрическа енергия, 

управление на договори, свързани с търговия на електрическа енергия, анализ и 

проследяване на държавна регулация и лицензионен режим относно търговия с ел. 

енергия, докладване на търговски сделки съгласно РЕМИТ, управление на 

взаимоотношение с институции, енергийна ефективност и постигане на индикативни 

цели, поддържането и надграждането на фирмените стандарти и процеси за търговия с ел. 

енергия и др. 

„Адвокат“ - дейността е изнесена и е част от отдел „Търговска администрация", 

като предоставя правни съвети относно енергийните регулаторни режими, включително 

при формирането на цените на електрическата енергия; участва в изработването на 

проекти на договори, свързани с дейността при спазване на българското законодателство; 

предоставя правни становища, защитава интересите на дружеството. 

„Системен администратор“ - дейността е изнесена и е част от отдел „Търговска 

администрация" с основна функция поддържане компютърните и информационните 

системи, като поддържа на компютърните информационни мрежи и съоръжения; 

извършване на ремонтни работи на компютърната техника и мрежата; контрол на 

състоянието на компютърната техника и мрежата и др. 

Отдел „Търговия с електрическа енергия“ - Извършва търговия с електрическа 

енергия на свободния пазар, предлага стратегия за търговия и извършва фундаментален и 

технически анализ на пазарите, комуникира ежедневно с производители, търговци, 

системни и пазарни оператори, привлича нови клиенти - участва в процеса по 

разширяване на нови пазари, изготвяне на предложения на крайни клиенти, извършва 

фундаментален и технически анализ на пазарите и предлага стратегия за търговия, изготвя 

оферти на пазара на електрическа енергия, преносен капацитет, пазар на двустранни 

договори, подпомага участието на дружеството в тръжни процедури. Мониторинг и 

анализ на пазара на едро на електрическа енергия в България и региона. 

Отдел „Прогнозиране и балансиране“ - Прогнозиране и балансиране на 

клиентски товарови профили, от контрагенти/доставчици и управление на балансираща 

група, контролиране и подпомагане информационното обслужване на клиентите на 

фирмата, проверяване, обработване и въвеждане на данни от измерванията; изготвяне на 

справки и отчети за всички операции по прогнозирането и балансирането на електрическа 

енергия; ежедневна комуникация с производители, търговци, системни и пазарни 

оператори, клиенти, контрагенти и пр. във връзка с прогнозирането и регистрирането на 

графици; изчисляване на небаланси спрямо прогнозирано и реално консумирано 

количество електрическа енергия на клиенти; изготвяне на прогнозни графици за 

потреблението и производството на членовете в балансиращата група 

Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството 

доказателства може да се приеме, че „Номад енерджи къмпани“ ЕООД разполага с 

човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на дейността 
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„търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на 

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

балансираща група“. 

IV. Икономически аспекти 

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):  

„Номад енерджи къмпани“ ЕООД е представило бизнес план за периода 2020 г. – 

2024 г. за управление и развитие на дейността „търговия с електрическа енергия“, с 

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

„координатор на комбинирана балансираща група“, с прогнозни годишни финансови 

отчети, съгласно изискванията на чл. 13 от НЛДЕ. 

 В бизнес плана са заложени бавно нарастващи количества електрическа енергия за 

покупко-продажба, като техните обеми са от 39 000 МWh през 2020 г. до 43 711 МWh през 

2024 г.  

Прогнозните цени, по които дружеството ще купува и продава електрическа 

енергия  през периода на бизнес плана, са: 

 

Дружеството очаква да увеличава търгуваните обеми електрическа енергия, както и 

ръст на покупната цена. За разглеждания период, дружеството очаква увеличение на 

печалбата от 9,5 хил. лв. за 2020 г., до 12,6 хил. лв. за 2024 г. 

Сравнителна таблица на прогнозните приходи и разходи за периода 2020 г. – 2024 

г. е представена по-долу: 

Показатели в  хил. лева 
Прогноза  

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

Приходи  3 580 3 866 4 098 4 182 4 240 

в т. ч. от продажба на 

електроенергия 
3 580 3 866 4 098 4 182 4 240 

Разходи 3 541 3 724 4 055 4 137 4 224 

в т.ч. за покупка на 

електроенергия 
3 505 3 785 4 013 4 093 4 177 

Счетоводна печалба 11 12 13 13 14 

Финансов резултат 9,5 10,9 11,5 11,5 12,6 

 

Към бизнес плана „Номад енерджи къмпани“ ЕООД 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 с изх. № 057 от 05.05.2020 г. от 

„Юробанк България“ АД, според което „Номад енерджи къмпани“ ЕООД е клиент на 

банката с открита специална сметка за обезпечаване на бъдещи сделки при упражняване 

на лицензионната дейност „търговия с електрическа енергия“, наличността, по която към 

Показател Мярка 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

Средна покупна цена лева/MWh 90 92 95 95 96 

Средна продажна цена  лева/MWh 91,79 94,42 97,17 97,41 97,69 

Количество търгувана ел. 

енергия общо 
MWh 39 000 40 950 42 179 42 938 43 711 
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04.05.2020 г. е 150 000 лева. Сумата по специалната сметка е в размер, съответстващ на 

изискванията на чл. 19, ал. 2 от Правилата, видно от прогнозната стойност на годишния 

оборот за първата година на бизнес плана. Съгласно представеното удостоверение, 

банката се задължава да предоставя при поискване от Комисията, информация за салдото 

и оборотите по специалната сметка. 

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

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

„Номад енерджи къмпани“ ЕООД ще притежава финансови възможности 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“. 

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. 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, „Номад енерджи къмпани“ ЕООД е представило проект на „Договор за участие в 

балансираща група“ и „Договор за участие в комбинирана балансираща група“. След 

преглед на представените проекти на договори е установено, че същите имат съдържание, 

съответстващо на изискванията на чл. 12, ал. 2 от НЛДЕ. Представени са също така и 

„Общи принципи за разпределяне на небаланси в балансиращата група“, въз основа на 

които небалансите се разпределят справедливо и равнопоставено на всеки член от групата 

и в съответствие с ПТЕЕ. 

 

Изказвания по т.2.: 

Докладва М. Трифонов. При преценката на основателността на заявлението за 

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

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

комбинира балансираща група“, е взето предвид 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, е установено, че дружеството притежава човешки, 

технически и финансови ресурси, за да извършва дейността „търговия с електрическа 

енергия“. Може да се направи извод, че ако спази заложените в бизнес плана параметри и 

представените в пазарния анализ данни, „Номад енерджи къмпани“ ЕООД ще притежава 

финансови възможности 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“. Предвид гореизложеното и на 

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

регулиране и на нейната администрация във връзка с чл. 13, ал. 5, т. 1 от Закона за 

енергетиката, предлагаме Комисията да вземе следните решения: 

1. Да приеме доклада относно подаденото от „Номад енерджи къмпани“ ЕООД 

заявление за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ с 

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

„координатор на комбинирана балансираща група“; 

2. Да определи дата, час и място за провеждане на открито заседание за 

разглеждане на доклада по т. 1, които да бъдат публикувани на интернет страницата 

на Комисията.  

3. Да покани за участие в откритото заседание лицата, представляващи 
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„Булвикс“ АД, 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. 

И. Иванов обърна внимание, че последните две точки от проекта на решение 

задължително трябва да бъдат добавени в проекта на решение, защото в представения 

доклад липсват.  

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.  

 И. Иванов каза, че насрочва отритото заседание (което отново ще се проведе в 

условията на дистанционно участие) на 17.06.2020 г. от 10:00 часа.  

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността 

на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация във връзка с 

чл. 13, ал. 5, т. 1 от Закона за енергетиката, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

 

1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-437 от 29.05.2020 г. относно заявление с вх. № Е-

ЗЛР-Л-31 от 05.05.2020 г., подадено от „Номад енерджи къмпани“ 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 комбинира 

балансираща група“; 

2. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1 на 17.06.2020 г. от 

10:00 ч.; 

3. Откритото заседание по т. 2 да бъде проведено по реда на решение по Протокол 

№ 78 от 10.04.2020 г., т. 1, на Комисията за енергийно и водно регулиране; 

4. За пряко и виртуално участие в откритото заседание да бъдат покани лицата, 

представляващи „Номад енерджи къмпани“ ЕООД, или други, упълномощени от тях 

представители на дружеството; 

5. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на 

интернет страницата на Комисията. 

 

В заседанието по точка втора участват председателят Иван Н. Иванов и членовете 

на Комисията Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, 

Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

Решението е взето с осем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Ремзи Осман – за, 

Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, Евгения 

Харитонова – за, Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова – за), от които четири гласа 

(Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова) на 

членовете на Комисията със стаж в енергетиката. 

 

По т.3. Комисията разгледа доклад с вх. № Е-Дк-438 от 29.05.2020 г. относно 

заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-28 от 14.04.2020 г., подадено от „Компания за енергетика 

и развитие“ ООД, за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа 

енергия“. 

 

Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-28 от 

14.04.2020 г., подадено от „Компания за енергетика и развитие“ ООД, за издаване на 

лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, , на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 

във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 9, ал. 1, т. 10 от Наредба 
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№ 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-62 от 28.04.2020 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 закона 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, правно-организационната форма на „Компания 

за енергетика и развитие“ ООД е дружество,с ограничена отговорност с ЕИК 124640262, 

със седалище и адрес на управление: гр. София 1504, район „Оборище“, ул. „Шипка” № 

41А, ет. 1, ап. 13. 

„Компания за енергетика и развитие“ ООД има следния предмет на дейност: 

изграждане и експлоатация на възобновяеми енергийни източници, добив и продажба на 

електроенергия от естествени, природни и други източници, търговско представителство, 

консултантски услуги и всякакви дейности, които не са забранени със закон.  

„Компания за енергетика и развитие“ ООД се представлява от Меглена Николова 

Русенова. 

Размерът на капитала на дружеството е 14 362 600 лева и е изцяло внесен.. 

Предвид горното, „Компания за енергетика и развитие“ 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 направената справка по чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „а“, б. „б“, б. „в“, б. „г“ и 

б. „д“ от НЛДЕ от управителят на дружеството се установява, че същата не е лишени от 

правото да упражняват търговска дейност и не е осъждана 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 и не 

му е отнемана лицензия за същата дейност, за която кандидатства. Следователно 

допълнението на лицензията за дейността „търговия с електрическа енергия“ на 

„Компания за енергетика и развитие“ ООД няма да е в противоречие с чл. 40, ал. 4 от ЗЕ. 

„Компания за енергетика и развитие“ ООД е титуляр на лицензия № Л-388-01 от 

23.07.2012 г. за дейността „производство на електрическа енергия“ за срок до 23.07.2037 

г., допълнена с права и задължения на „координатор на комбинирана балансираща група“ 

с Решение № И1-Л-388 от 29.10.2014 г. на КЕВР и с права и задължения на „координатор 

на стандартна балансираща група“ с Решение № И2-Л-388 от 16.05.2019 г. на КЕВР. 

II. Срок на исканата лицензия 

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

Заявителят обоснова изискания срок с това, че срокът е съобразен с практиката на КЕВР 

по отношение на издаваните лицензии за търговия с електрическа енергия. От друга 

страна, дейността „търговия с електрическа енергия е изключително динамична и 

обективна прогноза за осъществяване на същата за срок превишаващ 10 години. 

III. Технически аспекти 

Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване на 

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

„координатор на стандартна балансираща група“:  

Видно от регистрите на търговските участници и координаторите на балансиращи 

групи, които независимият преносен оператор „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД 

(ЕСО ЕАД) поддържа на интернет страницата си, „Компания за енергетика и развитие“ 
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ООД е регистрирано като търговец с EIC код 32X001100101330Z по чл. 100, ал. 6 от ЗЕ и 

към момента е със статус „Активен“ и търговец, регистриран като координатор на 

комбинирана балансиращи група с EIC 32X001100100940D. 

Лицензионната дейност се осъществява от офис, намиращ се в гр. София, ул. 

„Шейново“ № 7, което е представено договор за наем от 01.07.2015 г., сключен със 

„Офиси Шейново: ЕООД.. Заявителят декларира, че офисът е оборудван с необходимите 

за нормалната работа на екипа материални ресурси.  

Като доказателство за притежаваните материални ресурси, „Компания за 

енергетика и развитие“ ООД е предоставило договор за абонаментна поддръжка на 

хардуер и софтуер, както и договор и за предоставяне на услуга Web Hosting със „Стикс 

салюшънс“ ЕООД 

Дружеството декларира, че разполага със следните информационни, технически и 

софтуерни продукти за осъществяване на дейността: 

• 2 Лаптопа HP 450 i7-4702MQ 

• 2 Операционни системи Microsoft Windows  

• Лаптоп HP ProBook 6570b  с инсталиран Windows 7 Pro и лиценз 

• Лаптоп  HP Elite Book 8540b и Windows 7 Pro  с лиценз 

• 10 бр. работни станции включващи 10бр. офис столове; 

Съгласно чл. 11, ал. 6, т. 2 от НЛДЕ и ПТЕЕ, средствата за обмен на информация за 

целите на работа на пазара, осигурявани от търговските участници, се одобряват от ЕСО 

ЕАД. С писмо с изх. № ЦУ-ЕСО-2303≠1 от 23.03.2019 г. ЕСО ЕАД декларира, че 

„Компания за енергетика и развитие“ ООД е изпълнило изискванията за комуникационно 

и компютърно оборудване за електронен обмен на данни с оператора. 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. 

Въз основа на гореизложеното и представените доказателства може да се приеме, 

че „Компания за енергетика и развитие“ ООД отговаря на изискванията за наличие на 

техническа и материална осигуреност за сключване на сделки с електрическа енергия и за 

осъществяване на правата и задълженията на „координатор на стандартна балансираща 

група“. 

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

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

стандартна комбинирана група“:  

„Компания за енергетика и развитие“ ООД се управлява от управител. Представени 

са копия от професионалния опит и квалификацията на персонала, както и автобиографии 

и копия от дипломи за завършено висше образование на управителите и на служители на 

дружеството. Представена е също така и справка от НАП за нает персонал. 

Видно от представена организационна структура, „Компания за енергетика и 

развитие“ ООД разделя дейността си в няколко позиции, които ще изпълняват следните 

функции: 

• Директор дирекция „Диспечеринг и Балансиране“ – дирекцията има 

функции по изготвяне на прогнози за производство на енергия, администратиране на TPS 

графици и графици за обмен, изготвяне на физически и финансов сетълмент на участници 

в комбинираната балансираща група и стандартната балансираща група; обработка на 

жалби и предложения от участници в балансиращи групи. Директорът на дирекцията 

отговаря за работата и дейността на екипа (Отдел балансиране комбинирана балансираща 

група и отдел балансиране стандартна балансираща група). Той също така изготвя задания 

за анализи и възлага изпълнението на служителите от двата отдела, извършва преглед, при 

необходимост коригира и допълва, след което одобрява изготвените анализи и ги 

предоставя на управителя и др. задължения. 

• Търговски и административен директор – подпомага управителя в 
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комуникацията с клиенти и институции – местни и международни, изготвя и съгласува с 

управителя ценови оферти към настоящи и нови клиенти, отговаря за сключване на 

договори с клиенти, координира изпращането и получаването на ежемесечните фактури, 

отговаря за документооборота и архива от документи на компанията и докладва 

ежедневно на управителя. 

• Счетоводител – оформя документите, свързани с финансовата дейност на 

дружествата за които отговаря, обработва счетоводните документи по съответните сметки, 

изготвя оборотни ведомости, извършва извлечения и справки от аналитични сметки, 

участва при изработването на месечни, тримесечни, шестмесечни и деветмесечни 

междинни баланси, както и годишния баланс на дружеството по Международните 

стандарти за финансова отчетност. Участва в комисии по инвентаризации и проверки на 

материално-отговорни лица и осигурява необходимата информация при реализиране на 

имуществената отговорност на работници и служители при липси и разхищения на 

парични средства и материални ценности, както и при търсене на отговорност при 

неизпълнение на договорни задължения от клиенти на дружеството и други. 

• Вътрешен одитор 

Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството 

доказателства се обосновава изводът, че „Компания за енергетика и развитие“ ООД 

разполага с човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на 

дейността „търговия с електрическа енергия“. 

IV. 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):  

„Компания за енергетика и развитие“ ООД е представило бизнес план за периода 

2020 г. – 2024 г. за управление и развитие на дейността „търговия с електрическа енергия“ 

с прогнозни годишни финансови отчети, съгласно изискванията на чл. 13 от НЛДЕ. 

 В бизнес плана са заложени бавно нарастващи количества електрическа енергия за 

покупко-продажба, като техните обеми са от 35 901 МWh през 2020 г. до 10 % растеж на 

година. Прогнозните цени, по които дружеството ще купува и продава електрическа 

енергия  през периода на бизнес плана, са средно 97,35 лв./MWh за покупка и 100 

лв./MWh за продажба.  

За разглеждания период, дружеството очаква увеличение на печалбата от 9,5 хил. 

лв. за 2020 г., до 12,6 хил. лв. за 2024 г. 

Сравнителна таблица на прогнозните приходи и разходи за периода 2020 г. – 2024 

г. е представена по-долу: 

Показатели в  хил. лева 
Прогноза  

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

Приходи  3 590 3 949 4 344 4 778 5 256 

Разходи 3 518 3 870 4 257 4 682 5 151 

Счетоводна печалба 72 79 87 96 105 

Финансов резултат 64,8 71,1 78,3 86,4 94,5 

 

Към бизнес плана „Компания за енергетика и развитие“ 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 с изх. № 891 от 06.04.2020 г. от 

„Експресбанк“ АД, според което „Компания за енергетика и развитие“ ООД е клиент на 

банката с открита специална сметка за обезпечаване на бъдещи сделки при упражняване 

на лицензионната дейност „търговия с електрическа енергия“, наличността, по която към 
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06.04.2020 г. е 3 263 779,32 лева. Сумата по специалната сметка е в размер, съответстващ 

на изискванията на чл. 19, ал. 2 от Правилата, видно от прогнозната стойност на годишния 

оборот за първата година на бизнес плана. Съгласно представеното удостоверение, 

банката се задължава, на основание чл. 19, ал. 4 от Правилата, при поискване от КЕВР да 

предоставя информация относно оборотите и салдото по специалната сметка. 

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

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

„Компания за енергетика и развитие“ ООД ще притежава финансови възможности 

за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“. 

 

Изказвания по т.3.:  

Докладва М. Трифонов. Административното производство е аналогично на 

предходното. Обследвано е дали са налице необходимите технически и финансови 

възможности, материални и човешки ресурси и организационна структура за изпълнение 

на нормативните изисквания за осъществяване на лицензионната дейност, за която 

дружеството кандидатства. Въз основа на анализ на фактите и обстоятелствата, 

съдържащи се в документите по административната преписка, е установено, че  

„Компания за енергетика и развитие“ ООД разполага с финансови, човешки и технически 

ресурси за осъществяване на тази дейност. Може да се направи извод, че ако спази 

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

„Компания за енергетика и развитие“ ООД ще притежава финансови възможности за 

извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“. Предвид гореизложеното и 

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

регулиране и на нейната администрация във връзка с чл. 13, ал. 5, т. 1 от Закона за 

енергетиката, работната група предлага Комисията да вземе следните решения: 

1. Да приеме доклада на работната група относно подаденото от „Компания за 

енергетика и развитие“ ООД заявление за издаване на лицензия за дейността „търговия 

с електрическа енергия“; 

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

разглеждане на подаденото заявление; 

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

„Компания за енергетика и развитие“ 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. 

 Е. Харитонова каза, че има въпрос, който е по-скоро за откритото заседание. Същия 

въпрос е щяла да зададе и по т. 2 от дневния ред. В доклада се казва, че дружеството има 

възможност да изпълнява дейността. Дружеството има възможност да обслужва клиенти, 

но има ли възможност да обслужва малките клиенти на 0-4 kV, защото в момента върви 

изменение в ЗЕ от първи октомври те да излязат на свободния пазар. Ще могат ли тези 

фирми да ги обслужват? 

 М. Трифонов отговори, че към момента на разглеждане на заявлението лицензиите 

не са разделят на пазар на едро и пазар на дребно спрямо дейността.  

 Е. Харитонова отново обърна внимание, че в доклада е записано, че дружеството 

„има възможност“. Дали са представили някакви документи и съответно работната група 

да е направила анализ? Е. Харитонова поясни, че е направила уговорката, че това е въпрос 

към откритото заседание.  

 М. Трифонов каза, че по време на откритото заседание може да се зададе въпрос 

дали дружеството има амбиции да се развива на пазара на дребно – към битови и малки 

стопански потребители и как могат да изградят мрежа за обслужването им.  

 П. Младеновски каза, че имат възможност, но друг е въпросът дали имат желание. 

„Компания за енергетика и развитие“ ООД няма да се насочва към търговията с 

електрическа енергия и лицензията е необходима за правилно осъществяване на търговия 
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с електрическа енергия от собствени ВЕИ. Дружеството има финансова възможност. 

Останалото е въпрос на желание, на материален интерес и печалба, която те биха 

получили, ако навлязат на този пазар. 

 И. Иванов каза, че насрочва отритото заседание (което отново ще се проведе в 

условията на дистанционно участие) на 17.06.2020 г. от 10:00 часа.  

 

 Предвид гореизложеното и на основание чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността 

на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация във връзка с 

чл. 13, ал. 5, т. 1 от Закона за енергетиката, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-438 от 29.05.2020 г. относно заявление с вх. № Е-

ЗЛР-Л-28 от 14.04.2020 г., подадено от „Компания за енергетика и развитие“ ООД, за 

издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“; 

2. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1 на 17.06.2020 г. от 

10:00 ч.; 

3. Откритото заседание по т. 2 да бъде проведено по реда на решение по Протокол 

№ 78 от 10.04.2020 г., т. 1, на Комисията за енергийно и водно регулиране; 

4. За пряко и виртуално участие в откритото заседание да бъдат покани лицата, 

представляващи „Компания за енергетика и развитие“ ООД, или други, упълномощени от 

тях представители на дружеството; 

5. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на 

интернет страницата на Комисията. 

 

В заседанието по точка трета участват председателят Иван Н. Иванов и членовете 

на Комисията Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, 

Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

Решението е взето с осем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Ремзи Осман – за, 

Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, Евгения 

Харитонова – за, Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова – за), от които четири гласа 

(Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова) на 

членовете на Комисията със стаж в енергетиката. 

 

По т.4. Комисията разгледа доклад с вх. № Е-Дк-456 от 02.06.2020 г. относно 

извънредна проверка на „Топлофикация Перник“ АД. 

 

В изпълнение на Заповед № З-Е-70/12.05.2020 г. и на основание чл. 21, ал. 1, т. 44, 

чл. 75, ал. 2, чл. 76, ал. 2, ал. 4, и ал. 5, чл. 77, ал. 2, т. 1, и ал. 4, чл. 78, и чл. 80 от Закона за 

енергетиката и чл. 10, ал. 1, т. 6 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и 

водно регулиране и на нейната администрация, във връзка с медийни публикации, 

свързани с нарушено топлоподаване на клиенти на „Топлофикация - Перник“ АД, е 

извършена извънредна проверка на място и по документи за изпълнение на условията на 

издадените от Комисията лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия, 

и лицензия за пренос на топлинна енергия. 

I. ОБЩА ЧАСТ 

„Топлофикация - Перник“ АД притежава лицензии № Л-055-03/08.01.2001 г. за 

производство на електрическа и топлинна енергия и № Л-056-05/08.01.2001 г. за пренос на 

топлинна енергия на територия в град Перник, издадени от Комисията. 

Съгласно приложенията към Лицензия № Л-055-03/08.01.2001 г за производство на 
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електрическа и топлинна енергия, дружеството експлоатира следните съоръжения: 

Основни съоръжения в ТЕЦ „Република" - гр. Перник: 
                                               Табл. № 1 

Основни данни за централата 
  

    № Показатели Дименсия Стойност 

1. Инсталирана електрическа мощност MW 105 

2. Общо топлинна мощност MW 244 

3. Специфичен разход условно гориво за: 
  

3.1. Електроенергия g усл.г./кWh 470 

3.2. Топлоенергия kg усл.г./кWh 155 

4

. 
Година на въвеждане в експлоатация 

 
1951 г. 

 

Енергийни парогенератори (ЕПГ) 
                Табл. № 2 

Наименование на величините Дименсия ЕПГ 3 ЕПГ 4 ЕПГ 5 

Показатели 

Тип 

 

Барабанен Барабанен Барабанен 

Година на производство 

    Година на пуск 

 

1958 1958 1966 

Завод производител 

 

ЧКД Дукла 
ЧКД 

Дукла 

I Бър- 

ненски 

Номинално паропроизводство t/h 100 125 220 

Минимално проектно паропроизводство t/h 70 80 170 

Номинално налягане на прегрята пара MPa 7,65 7,65 9,41 

Номинална температура на прегрята пара 
o
C 500 500 540 

Номинална температура на питателна 

вода 
o
C 180 180 215 

Проектно гориво с калоричност Qd
r
[kWh/kg] 0,002908 0,002908 0,002791 

Разход на гориво: t/h 

   - въглища t/h 11 40 66 

-  природен газ t.n.m
3
/h 

   Коефициент на полезно действие-мазут % 

   - въглища % 93 83 86,5 

- природен газ % 

   Работни часове до 01.01.2015г. h 812 280 549 225 910 

Коефициент на полезно действие за 

2013г. 

    - въглища % 

  

84,7 

- природен газ % 92,81 

 

84,94 

 

Турбогенератори (ТГ)   
           Табл. № 3 

Наименование на величините Дименсия ТГ 3 ТГ 4 ТГ 5 

Общи данни 

Тип 

 

PR/84/590782/2 

PT25/25 

8/1/0,12 

T/55/55 

9/0,12 

Година на производство 

 

1988 1955 1960 

Година на пуск 

 

1993 1958 1966 

Завод производител 

 

Бърно Шкода Шкода 

Работни часове до 01.01.2000г. h 36 084 290 371 191 994 

Специфичен разход на пара [kg/kWh] 6,2 4,4 5 

 



 17 

                     Табл. № 3 Продължение 
Наименование на величините Дименсия ТГ 3 ТГ 4 ТГ 5 

Номинална мощност на клемите на генератора MW 25 25 55 

Номинални обороти min
-1

 3000 3000 3000 

Номинален разход на свежа пара на вход t/h 215 145 220 

Номинална температура на парата на вход 
o
C 535 490 535 

Номинално налягане на парата на вход MPa 8,9 7,46 8,9 

Регулируем пароотбор на пара за промишлени нужди 

Номинално налягане MPa 0,8 0,8 0,12 

Номинален разход t/h 150 80 150 

Максимален разход t/h 150 80 150 

Диапазон на регулиране MPa 0,7-1,3 0,7-1,4 0,03-0,12 

Регулируем пароотбор на пара за топлофикационни нужди 

Номинално налягане MPa 0,8 0,12 0,12 

Номинален разход t/h 150 60 150 

Максимален разход t/h 150 60 150 

Диапазон на регулиране MPa 0,7-1,3 0,03-0,12 0,03-0,12 

Брой нерегулируеми пароотбори 

 

3 3 4 

  

Бойлер Кондензатор 

Охлаждаща повръхност m
2
 1 200 2 000 2x1 600 

Tемп. на охл. вода на вход - номинална 
o
C 

Работи с 

мрежова вода 

по график 

30 24 

Tемп. на охл. вода на вход - максимална 
o
C 39 33 

Разход на охлаждаща вода m
3
/h 5000 8000 

 

Електрически генератори 
          Табл. № 4 

Наименование на величините Дименсия Г3 Г4 Г5 

Общи данни 

Тип 
 

8H590782/2 
АТ1-

00ВВ55 
7H6378 

Година на производство 
 

1985 1958 1966 

Година на пуск 
 

1993 1958 1966 

Завод производител 
 

Шкода Шкода Шкода 

Работни часове до 01.01.2000г. h 36 084 290 371 191 994 

Генераторно напрежение kV 6,3 6,3 10,5 

 

Съгласно Комплексно разрешително № 53-Н1-И0-А0/2014 г. (КР) издаденото на 

"Топлофикация - Перник" АД, от Министерство на околната среда и водите (МОСВ), като 

основни мощности могат да работят енергийни парогенератори ЕПГ 4 и ЕПГ 5 с основно 

гориво въглища и един брой енергиен парогенератор ЕПГ 3, с гориво природен газ, като 

аварийна мощност. 

„Топлофикация Перник“ АД експлоатира 2 бр. депа за депониране на неопасни 

отпадъци от дейността на ТЕЦ „Република", а именно: сгуроотвал „Кудин дол", с 

издадено Комплексно разрешително (КР) № 297-Н0/2008 г. от Министъра на околната 

среда и водите и сгуроотвал „7-ми септември", с издадено КР № 296-Н0/2008г. от 

Министъра на околната среда и водите, актуализирано с Решение № 296-Н0-И0-А1/2013г. 

на изпълнителния директор на ИАОС. 

„Топлофикация Перник“ АД притежава Лицензия № Л-056-05/08.01.2001 г. за 

пренос на топлинна енергия. Дружеството снабдява с топлинна енергия 19 940 бр. 

потребители, в т. ч. 19 244 бр. битови и 696 бр. небитови клиенти. Дружеството 

експлоатира 738 бр. абонатни станции (АС), от които 436 бр. АС в сгради - етажна 

собственост на битови клиенти, 102 бр. АС в сгради на стопански потребители и 200 бр . 
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АС в сгради със смесено потребление (за битови и небитови нужди) на организации на 

бюджетна издръжка. Основна част от АС доставят топлинна енергия за отопление и за 

битово горещо водоснабдяване (БГВ). 

Общата дължина на трасетата на топлопреносната мрежа (ТПМ) е 67 305 м. 

II. КОНСТАТАЦИИ ОТ ПРОВЕРКАТА НА МЯСТО 

На 12.05.2020 г. беше извършена проверка на място, включваща работна среща в 

административната сграда на Топлофикация - Перник" АД и площадката на централата. 

Проверката се извърши в присъствието на следните длъжностни лица: 

1. Любомир Спасов - Изп. директор; 

2. Борислав Борисов - Главен механик. 

На проверяваните лица беше връчена заповед за проверката и беше проведен 

разговор за хронологията на аварията, от който се установи следното: 

Причина за спряното топлоподаване е констатиран на 07.05.2020 г. теч от дига на 

депо за съхранение на неопасни производствени отпадъци (сгуроотвал „7 - ми 

септември"). На същата дата, с Констативен протокол № 115 от 07.05.2020 г. Регионална 

инспекция по околната среда и водите – Перник, на основание чл.155, ал.2 от ЗООС е 

дала предписание на „Топлофикация - Перник" АД за преустановяване наливането на 

шламови води в сгуроотвал „7 - ми септември", считано до трайно решаване на проблема 

с целостта на дигата. 

Предписанието на РИОСВ - Перник изключва работата на двата парогенератора 

(ЕПГ 4 и ЕПГ 5) на основно гориво въглища и като единствена възможност за работа на 

ТЕЦ „Република" към „Топлофикация - Перник" АД остава разпалването на аварийната 

мощност на природен газ  - парогенератор ст. № 3 (ЕПГ 3, ПГ №3). 

Проверяващите бяха информирани, че дружеството е инициирало въвеждане на 

ограничителен режим.  

Към момента на проверката, на 12.05.2020 г. в процес на разпалване е ЕПГ 3. 

Проверката на площадката на централата включваше: 

1. ЕПГ 3 и спомагателните съоръжения към него;  

2. Щит за управление на ЕПГ 3; 

3. Газово стопанство на „Топлофикация - Перник" АД съгласно изискванията на 

Наредба № 9 от 9.06.2004 г, за техническата експлоатация на електрически централи и 

мрежи (обн., ДВ, бр. 72 от 2004 г.) (НТЕЕЦМ). 

От посещението на ЕПГ 3 се установи, че мащабна реконструкция на 

парогенератора е извършена през 2010 г., когато е сменена горивната база на 

съоръжението от работа на въглища с горелки на природен газ. 

От записите в Оперативния дневник за ЕПГ 3 на дежурния инженер на смяна се 

установи, че в периода от 07.03.2018 г. до 07.05.2020 г. ЕПГ не е работил. 

От проверката на щита за управление на ЕПГ 3, прегледа на Оперативния дневник 

и предоставената в хода на проверката оперативна информация се установи: 

1. На 07.05.2020 г. към 7:00 ч. централата работи с ЕПГ 5 и ТГ 5, и общ 

електрически товар от 38 MW; 

2. В 8:30 ч. на 07.05.2020 г. е констатиран пробив на дигата на сгуроотвал „7 - ми 

септември"; 

3. В 9:00 ч. на 07.05.2020 г. е разтоварен ЕПГ 5, запалена е разпалваща горелка на 

ЕПГ  и е ограничена водата към багерна станция до минимално количество; 

4. В 12:00 ч. на 07.05.2020 г. е загасен ЕПГ 5 и е изключен ТГ 5 заради 

невъзможността да се подава вода към сгуроотвал „7 - ми септември"; 

5. В 11:25 ч. на 08.05.2020 г. са пробвани горелките на ЕПГ 3, като е отразено, че 

същите работят. Направен е опит да бъде активиран ЕПГ 3, но баланс–вентилите не 

сработват, което налага същите да бъдат ремонтирани. Ремонтът приключва на 11.05.2020 

г. Ремонтирана е и клапата след лагер на ел. двигател на 31-ва ГВВ; 

6. На 11.05.2020 г. в 18:00 ч. започва предварителна вентилация на ЕПГ 3, а в 

18:10 ч. е запалена 31 -ва газова горелка и е започнало разпалване на парогенератора; 
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Поетапно, в 19:20 ч.; 20:30 ч.; 21:10 ч. са включени 33-та, 32-ра и 34-та газови горелки. 

7. От записите в дневника на дежурния оператор при началник смяната на цех 

„Парогенератори“ се установи, че ЕПГ 3 е загасен в 22:45 ч. на 11.05.2020 г., поради голям 

пропуск от десния люк на барабана; 

8. В 3:45 ч. на 12.05.2020 г. ЕПГ 3 е поставен на естествена тяга;  

9. В 8:45 ч. на 12.05.2020 г. е пуснат втори димосос за охлаждане на ЕПГ 3 и е 

започнало отстраняване на пропуск от десния люк на барабана, като е подменено 

уплътнението му; 

10. В 10:40 ч. на 12.05.2020 г. е пуснат за проба 31-ви главен въздушен вентилатор, 

на който преди това е извършена ревизия на преден лагер; 

11. След отстраняване на пропуска от уплътнението на влазния люк на барабана на 

ЕПГ 3, в 14.20 ч. е запалена 31-ва газова горелка и е започнало разпалване на котела; 

12. В 14:55 ч. на 12.05.2020 г. е запалена 33-та газова горелка; 

13. В 15:55 ч. на 12.05.2020 г. е запалена 34-та газова горелка; 

14. В 16:05 ч. на 12.05.2020 г. е отворено РОУ на ЕПГ 3; 

15. В 16:30 ч. на 12.05.2020 г.  е запалена 32-ра газова горелка; 

16. В 20:30 ч. на 12.05.2020 г.  е извършена проба на защитите на ТГ4; 

17. В 20:40 ч. на 12.05.2020 г. е направена проба на автомата за безопасност на ТГ 

4, но е констатиран теч на масло от маслената система на регулиращата клапа. Течът на 

масло е отстранен в 23:00 ч.; 

18. В периода от 23:30 ч. на 12.05.2020 г. до 01:00 часа на 13.05.2020 г. е 

извършена проба на защитите на ТГ4; 

19. В 01:30 часа на 13.05.2020 г. ЕПГ 3 с ТГ 4 са в паралел на ниски параметри. 

III. ИЗИСКАНА И ПРЕДОСТАВЕНА ИНФОРМАЦИЯ 

На 12.05.2020 г., по време на проверката на място в „Топлофикация - Перник“ АД 

бяха предоставени копия на следните документи: 

1. Инструкция за експлоатация на ПГ3, котел 1В-125-75, ст.№3 в ТЕЦ „Република“, 

гр. Перник; 

2. Писмо до РИОСВ – Перник, изх. №4079/29.11.2019 г.; 

3. Доклад от н-к цех „СОИ и ОТНПО“ относно технически измервания, съгласно 

изискванията за гарантиране на сигурността на сгуроотвалите като хидротехнически 

съоръжения, както и на обслужващите ги външни сгуроотводи за транспорт на 

сгуропепелната маса, с цел недопускане на разливи и замърсявания на повърхностни 

водни обекти;  

4. График за температурата на подаващата вода за отоплителен сезон 2019-2020 г. – 

„Топлофикация - Перник“ АД; 

5. Чертеж №: Л.056.05.00  - Топлопреносна мрежа на „Топлофикация – Перник“ 

ЕАД; 

6. Денонощно сведение за ПГ №3  за 23.02.2018 г.; 

7. Денонощно сведение за ПГ №3  за 3.03.2018 г.; 

8. Денонощно сведение за ПГ №3  за 04.03.2018 г.; 

9. Денонощно сведение за МПС,  смяна „В“ и „Б“ за 12.05.2019 г.; 

10. Денонощно сведение от дежурен инженер, смяна „В“ и „Б“ за 12.05.2019 г.; 

11. Денонощно сведение от обход на основни съоръжения, смяна „В“ и „Б“ за 

12.05.2019 г.; 

12. Денонощно сведение за МПС, смяна „Г“ и „В“ за 25.05.2019 г.; 

13. Денонощно сведение от дежурен инженер, смяна „Г“ и „В“ за 25.05.2019 г.; 

14. Денонощно сведение от обход на основни съоръжения, смяна „Г“ и „В“ за 

25.05.2019 г.; 

15. Денонощно сведение за МПС, смяна „В“ за 28.05.2019 г.; 

16. Денонощно сведение от дежурен инженер, смяна „В“ и „Б“ за 28.05.2019 г.; 

17. Денонощно сведение от обход на основни съоръжения, смяна „В“ и „Б“ за 

28.05.2019 г.; 
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18. Денонощно сведение за МПС, смяна „Г“ за 11.06.2019 г.; 

19. Денонощно сведение от обход основни съоръжения, смяна „А“ и „Г“ за 

11.06.2019 г.; 

20. Денонощно сведение за МПС, смяна „Г“ за 7.05.2020 г.; 

21. Денонощно сведение от дежурен инженер, смяна „Г“ и „В“ за 7.05.2020 г.; 

22. Денонощно сведение от обход на основни съоръжения, смяна „Г“ и „В“ за 

7.05.2020 г.; 

23. Денонощно сведение за МПС, смяна „Г“ за 11.05.2020 г.; 

24. Денонощно сведение от дежурен инженер, смяна „Г“ и „В“ за 11.05.2020 г.; 

25. Денонощно сведение от обход на основни съоръжения, смяна „Г“ и „В“ за 

11.05.2020 г.; 

26. Денонощно сведение за цех „Турбинен“, смяна „Г“ и „В“ за 11.05.2020 г.; 

27. Денонощно сведение за цех „Парогенератори“, смяна „Г“ и „В“ за 11.05.2020 г.; 

28. Денонощно сведение от дежурен инженер, смяна „В“ и „Б“ за 11.05.2020 г.; 

29. Денонощно сведение от оператор ПГ №3 „В“ и „Б“ за 11.05.2020 г. 

С писмо изх. № Е-14-03-7/20.05.2020 г. от „Топлофикация - Перник“ АД е изискано 

да представи следните документи и справки: 

1. Изпълнение на инвестиционна и ремонтна програми за 2019 г. и 2020 г. за 

периода 01.01.2020 г. до 30.04.2020 г. – план и отчет; 

2. Обяснителна записка за неизпълнени дейности, заложени в инвестиционната и 

ремонтна програми; 

3. Изпълнение на показателите за качество на топлоснабдяването, приети с 

Решение № П-3 от 30.06.2004 г. на ДКЕР за 2019 г. и за периода от 1.01.2020 г. до 

30.04.2020 г. в т.ч.: норми за качеството на топлинната енергия, непрекъснатост на 

снабдяването с топлинна енергия и качество на търговските услуги; 

4. Подробна обяснителна записка за причините, предизвикали спиране на 

топлоподаването през м. май 2020 г., предприетите мерки и действия от страна на 

дружеството за справяне с аварийната ситуация, включително дейности по основни и 

спомагателни съоръжения, преписки с институции, изпълнение на графиците за доставка 

на горива и др.; 

5. Брой постъпили жалби по месеци – писмени, по телефона и по електронната 

поща, за отоплителен сезон 2019 - 2020 г.,  включително информация за изготвени 

писмени отговори от дружеството, основателност/неоснователност на същите; 

6. Брой постъпили жалби за периода на аварията в шламохранилището в квартал 

„Калкас"; 

7. Доказателства за информиране на клиентите за аварията, съгласно чл. 19, ал. 3 

от Общите условия за продажба на топлинна енергия от „Топлофикация - Перник“ АД на 

потребители в гр. Перник (Общите условия); 

8. Карта за хидравличния режим на топлопреносната мрежа през отоплителния и 

неотоплителния период 2019- 2020 г.; 

9. Действащ/и договор/и за доставка, достъп и пренос на природен газ през 

газопреносните мрежи на „Булгартрансгаз“ ЕАД за 2020 г.; 

10. Копие от денонощното сведение за 12.05.2020 г.  на: 

10.1. мрежова помпена станция; 

10.2. цех „Парогенератори“; 

10.3. цех „Турбинен“; 

10.4. дежурен инженер и обход по съоръженията.  

11. Копие от денонощното сведение на цех „Парогенератори“, цех „Турбинен“ за 

датите 7.05.2020 г., 12.05.2019 г., 25.05.2019 г., 28.05.2019 г. и 11.06.2019 г.; 

12. Сведение за включване в паралел на ПГ № 3, ТГ № 4 и достигане на 

температурния график на изхода към ТПМ (температура на правата/подаваща вода) за 

периода 12 - 13 май 2020 г. 

С писмо изх. № 1538 от 22.05.2020 г. и вх. № Е-14-03-7 от 26.05.2020 г. 
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„Топлофикация - Перник“ АД е предоставило изисканата информация, включително: 

По т. 1. Изпълнение на инвестиционна и ремонтна програми за 2019 г. и 2020 г. за 

периода 01.01.2020 г. до 30.04.2020 г. – план и отчет; 

По т. 2. Обяснителна записка за неизпълнени дейности, заложени в 

инвестиционната и ремонтна програми; 

По т. 3. Изпълнение на показателите за качество на топлоснабдяването, приети с 

Решение № П-3 от 30.06.2004 г. на ДКЕР за 2019 г. и за периода от 1.01.2020 г. до 

30.04.2020 г. в т.ч.: норми за качеството на топлинната енергия, непрекъснатост на 

снабдяването с топлинна енергия и качество на търговските услуги; 

По т. 4. Подробна обяснителна записка за причините, предизвикали спиране на 

топлоподаването през м. май 2020 г., предприетите мерки и действия от страна на 

дружеството за справяне с аварийната ситуация, включително дейности по основни и 

спомагателни съоръжения, преписки с институции, изпълнение на графиците за доставка 

на горива и др.; 

По т. 5. и т. 6. Брой постъпили жалби по месеци – писмени, по телефона и по 

електронната поща, за отоплителен сезон 2019 - 2020 г.,  включително информация за 

изготвени писмени отговори от дружеството, основателност/неоснователност на същите; 

По т. 7. Разпечатки от публикации в интернет, „Актуално в Перник е региона“, от 

07.05., 09.05 и от 12.05.2020 г. за аварията; 

По т. 8. Режимни карти и Температурен график на топлопреносната мрежа ; 

По т. 9. са предоставени: 

- Договор № 436-191 за доставка на природен газ на изходен пункт на 

газопреносната мрежа от 31.08.2018 г. между „Булгаргаз“ ЕАД и „Топлофикация – 

Перник“ АД; 

- Допълнително споразумение №1 от 25.06.2019 г. между „Булгаргаз“ ЕАД и 

„Топлофикация – Перник“ АД; 

- Годишна програма към договор № 436-191 - за доставка на природен газ за 2020 

г.; 

- Договор № ТИ0106/0090 за доставка на природен газ за стопански нужди от 

27.12.2019 г. между „ТИБИЕЛ“ ЕООД и „Топлофикация – Перник“ АД; 

По т. 10. Копие от денонощното сведение за 12.05.2020 г.  на: 

10.1. Мрежова помпена станция (МПС); 

10.2. цех „Парогенератори“; 

10.3. цех „Турбинен“; 

10.4. дежурен инженер и обход по съоръженията. 

По т. 11. Копие от денонощното сведение на цех „Парогенератори“, цех 

„Турбинен“ за датите 7.05.2020 г., 12.05.2019 г., 25.05.2019 г., 28.05.2019 г. и 11.06.2019 г.; 

По т. 12. Сведение за включване в паралел на ПГ № 3, ТГ № 4 и достигане на 

температурния график на изхода към ТПМ (температура на правата/подаваща вода) за 

периода 12 - 13 май 2020 г. 

IV. КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ ОТ ПРОВЕРКАТА  

От установеното на място, предоставените данни и информация се налагат 

следните изводи: 

1.  На 07.05.2020 г. в 8:30 ч. е установен теч от дига на депо за съхранение на 

неопасни производствени отпадъци (сгуроотвал „7 - ми септември" или т.н. 

шламохранилище). На същата дата с Констативен протокол № 115 от 07.05.2020 г., 

Регионална инспекция по околната среда и водите – Перник, на основание чл.155, ал. 2 от 

ЗООС е дала предписание на „Топлофикация - Перник" АД да преустанови намиването на 

шламови води в сгуроотвал „7 - ми септември", считано до трайно решаване на проблема с 

целостта на дигата;  

2.  Предписанието на РИОСВ - Перник налага преустановяване работата на 

генериращите мощности на основно гориво въглища и в 12:00 ч. на 07.05.2020 г. е загасен 

ЕПГ 5 и е изключен ТГ 5, поради невъзможност да се подава вода към шламохранилището; 
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3.  Единствена възможност за работа на ТЕЦ „Република" към „Топлофикация - 

Перник" АД е разпалването на аварийната мощност на природен газ - ЕПГ 3; 

4.  ЕПГ 3 не е работил в периода от 07.03.2018 г. до 07.05.2020 г.;  

5.  Инсталираната мощност на ЕПГ 3 не е достатъчна да покрива топлинните 

товари през отоплителен период, но през неотоплителен период, при оптимална и 

безаварийна експлоатация, тази генерираща мощност може да подава топлинна енергия 

към мрежата, с приемливи параметри и за ограничен период; 

6.  По информация на оперативния персонал и от денонощното сведение на 

дежурен инженер смяна „Г“ и смяна „В“ от 11.05.2020 г. се установява, че в периода 8.05 – 

11.05.2020 г. са направени два опита да бъде активиран ЕПГ 3, но поради несработване на 

баланс–вентилите и пропуск от десен люк на барабана, парогенераторът не е въведен в 

номинален режим на експлоатация; 

7.  От денонощното сведение на дежурен инженер смяна се установява, че от 10:40 

ч. на 12.05.2020 г. започва поетапно разпалване на ЕПГ 3, извършена е проба на защитите 

на ТГ 4, и в 01:30 часа на 13.05.2020 г. ЕПГ 3 с ТГ 4 са в паралел на ниски параметри, а към 

мрежата се подава топлинна енергия за клиентите; 

8.  От денонощните сведения на МПС от 07.05.2020 г. и от 11.05.2020 г., както и от 

сведението за включване в паралел на ЕПГ 3 и ТГ 4, и параметрите на подаващата и 

връщаща магистрала за периода 12 - 13 май 2020 г. се установява, че за периода 07.05.2020 

г. 12.05.2020 г. дружеството не е подавало топлинна енергия към топлопреносната мрежа. С 

установеното се констатира неизпълнение на Показателите за качество на 

топлоснабдяването, част 3, Качество на търговските услуги, т. 11, където лицензиантите се 

задължават да възстановят топлоподаването след аварийно спиране на преноса по 

мрежата или на инсталацията за генериране на топлинна енергия в срок до 48 часа; 

9. Дружеството е инициирало въвеждане на ограничителен режим, но искането е 

оставено без последствия от компетентните органи;  

10. В табл. № 5 и табл. № 6 е представено изпълнението на инвестиционната и 

ремонтна програми за 2019 г.  – план и отчет както следва; 

 

Изпълнение на Инвестиционната програма за 2019 г. 
           Табл. № 5 

 

Дейности по: 

Планувани парични 

средства за 

инвестиции за 2019 г. 

(лв.) 

изразходвани парични 

средства за 2019 г. (лв.) 

 

усвоени 

Топлоизточник 4 135 000 3 505 994,94 85% 

Топлопреносна мрежа 1 280 000 162 032,91 13% 

Общо „Топлофикация 

Перник“ АД 
5 415 000 3 668 027,85 68% 

 

Изпълнение на Ремонтна програма за 2019 г. 
           Табл. № 6 

 

Дейности по: 

Планувани парични 

средства за ремонт за 

2019 г. (лв.) 

изразходвани парични 

средства за ремонт за 

2019 г. (лв.) 

 

усвоени 

Доставка на материали 4257 999 727 854,61 281% 

Услуги + резервни части 816 010 611 764,09 75% 

Общо „Топлофикация 

Перник“ АД 
1 074 000 1 336 618,7 124% 

 

11.  Дейностите в основната си част са планирани за втората половина на годината, 

поради което не може да се направи обосновано заключение за степента на изпълнението 

им към момента на проверката; 

12. Дружеството има договорени доставки на природен газ за работа на резервен 

парогенератор ЕПГ 3. 

Въпреки, че причина за спиране на топлоподаването е авария в спомагателно 
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съоръжение и последвало предписание на РИОСВ - Перник за преустановяване работата 

на основните генериращи мощности на въглища за неопределен срок, „Топлофикация - 

Перник" АД не е успяло в рамките на 48 часа да въведе в нормална експлоатация 

резервната мощност на природен газ.  

Не са спазени Общите условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди 

от “Топлофикация - Перник” на потребители в град Перник, одобрени с Решение № ОУ-

011 от 14.04.2008 г. на КЕВР., където в чл. 18, ал. 2 “Топлофикация - Перник” АД се 

задължава да спазва показателите и изискванията за качество на топлоснабдяването, 

приети от Комисията. 

В резултат на проверката работната група изготви Констативен протокол  

№ Т– 03 от 29.05.2020 г., с който на основание чл. 80, ал. 4, т. 1 и ал. 5 от Закона за 

енергетиката, на „Топлофикация-Перник“ АД бяха дадени следните задължителни 

предписания: 

1. В срок до 12.06.2020 г. да изготви и представи на КЕВР утвърден 

термохидравличен режим за неотоплителен период 2020 г; 

2. В срок до 25.06.2020 г. да изготви и представи в Комисията приета и 

утвърдена от управителния орган Методика за обезщетение на активни в периода на 

аварията клиенти, която еднозначно да определя принципа за изчисляване на 

количеството недоставена топлинна енергия, за времето след 48 часа от началото на 

прекъсване на топлоподаването; 

3. Недоставените количества топлинна енергия да сe определят въз основа на 

измерено потребление при аналогични условия, в неотоплителен период; 

4. В срок до 30.07.2020 г. да представи: 

4.1. отчет за прилагане на Методиката по т. 2, включително брой на 

обезщетените клиенти, количество на недоставената топлинна енергия (за срока след 

48 часа от началото на прекъсване на топлоподаването), суми за приспадане, 

начислени по действаща за м. май 2020 г. цена на топлинната енергия; 

4.2. доказателства, че обезщетението е отразено в съответните фактури на 

клиентите - като количество топлинна енергия и стойност; 

5. В срок до 01.10.2020 г. да представи в Комисията линеен график на 

дейностите по приемане в експлоатация на новото депо за съхранение на неопасни 

производствени отпадъци. 

Констативният протокол е връчен на изпълнителния директор на „Топлофикация - 

Перник“ АД на 29.05.2020 г.  

Проверяваното лице не е упражнило правото си да даде обяснения по 

Констативния протокол в срока, съгласно чл. 9, ал. 3 от Методиката за осъществяване на 

контролните правомощия на Комисията по Закона за енергетиката и ЗРВКУ.  

 

Изказвания по т.4.:  

Докладва Д. Томова. Представеният пред Комисията доклад е в изпълнение на 

Заповед на председателя № З-Е-70/12.05.2020 г. и на основание Закона за енергетиката и 

Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната 

администрация, във връзка с нарушено топлоподаване на клиенти на „Топлофикация - 

Перник“ АД след възникнала авария на шламохранилище. В изключително кратък срок е 

извършена проверка на място, иззети и изискани са допълнителни данни и информация. Въз 

основа на тях работната група е достигнала до констатациите и изводите, които са 

представени в края на доклада. На основание на констатираното на място и установеното от 

оперативните данни за работа на генериращите мощности се констатира неотстраняване на 

авария и липса на топлоподаване за период над 48 часа. С това показателите за качество на 

топлоснабдяването не са спазени и респективно са нарушени Общите условия за 

продажбата на топлинна енергия на битови нужди от „Топлофикация – Перник“ АД на 

потребители в гр. Перник. Работната група е изготвила и връчила Констативен протокол № 

3 от 29.05.2020 г., с който на основание чл. 80, ал. 4, т. 1 и ал. 5 от ЗЕ на „Топлофикация – 
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Перник“ АД са дадени следните задължителни предписания: 

1. В срок до 12.06.2020 г. да изготви и представи на КЕВР утвърден 

термохидравличен режим за неотоплителен период 2020 г; 

2. В срок до 25.06.2020 г. да изготви и представи в Комисията приета и утвърдена 

от управителния орган Методика за обезщетение на активни в периода на аварията 

клиенти, която еднозначно да определя принципа за изчисляване на количеството 

недоставена топлинна енергия, за времето след 48 часа от началото на прекъсване на 

топлоподаването; 

3. Недоставените количества топлинна енергия да сe определят въз основа на 

измерено потребление при аналогични условия, в неотоплителен период; 

4. В срок до 30.07.2020 г. да представи: 

4.1. отчет за прилагане на Методиката по т. 2, включително брой на 

обезщетените клиенти, количество на недоставената топлинна енергия (за срока след 48 

часа от началото на прекъсване на топлоподаването), суми за приспадане, начислени по 

действаща за м. май 2020 г. цена на топлинната енергия; 

4.2. доказателства, че обезщетението е отразено в съответните фактури на 

клиентите - като количество топлинна енергия и стойност; 

5. В срок до 01.10.2020 г. да представи в Комисията линеен график на дейностите 

по приемане в експлоатация на новото депо за съхранение на неопасни производствени 

отпадъци. 

Констативният протокол е връчен и в установения срок проверяваното лице не е 

упражнило правото си да даде обяснения по констатациите и задължителните 

предписания. Предвид гореизложеното и на основание чл. 10, ал. 1 и чл. 11 от Методиката 

за осъществяване на контролните правомощия на Комисията по Закона за енергетиката и 

Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги, работна група 

предлага на КЕВР да вземе  решение, с което да приеме доклада на работната група 

относно проверка, извършена съгласно Заповед № З-Е-70/12.05.2020 г. на председателя на 

КЕВР. 

П. Трендафилова каза, че едно от указанията е сумите, които ще бъдат възстановени, 

да се приспадат от следващи фактури. Какво се случва в случай, че клиентът няма следващи 

фактури? Клиентът е прекратил ползването… 

Д. Томова запита П. Трендафилова дали има предвид какво се случва, ако цялата 

етажна собственост се е отказала от ползване.    

П. Трендафилова отговори, че не знае как се възстановява – на етажна собственост 

или на конкретни абонати.  

Д. Томова отговори, че съгласно чл. 153, ал. 2 от ЗЕ топлоподаването се 

преустановява с решение на общото събрание на етажната собственост. 

П. Трендафилова каза, че няма предвид това, а ако отделен клиент е спрял да ползва 

услугите – продал си е жилището, напуснал го е или просто не се ползва.  

Д. Томова отговори, че има констативни протоколи, с които се установява какъв е 

срокът на задълженията на новия собственик и на стария собственик. Това ще бъде 

отразено в съответната фактура.  

П. Трендафилова запита как ще се извърши връщането, ако този клиент не ползва 

тези услуги. На кого ще се възстанови? На следващия собственик? Не се предвижда 

възстановяване на суми, което е без приспадане към фактурите. Така ли е? 

Р. Осман каза, че този въпрос е основателен, но се вижда, че става въпрос не за 

конкретния потребител като физическо лице, а за жилището. Този, който живее в етажна 

собственост и ползва услугите на топлофикация, не може да каже, че не иска по този начин. 

Тук става въпрос за жилището, а не толкова за потребителя. С жилището съществува 

топлофикацията. Би било правилно да е това жилище, а не физическото лице. Ако 

жилището се продаде, би било логично ще остане при топлоподаването на жилището. Р. 

Осман поясни, че само разсъждава по този въпрос.  

П. Младеновски каза, че въпросът е какво се случва, ако някой си е продал 



 25 

апартамента и след това как се възстановява тази сума е основателен. Фактурата е на 

определена партида, която е на определено физическо или юридическо лице. При смяната 

на тази партида кредитното известие би следвало да следва първия собственик, който е 

потребявал. Само в тези случаи би следвало да му се възстанови сума в брой или по сметка. 

В останалите случаи, при които собственикът на партида се запазва, би следвало да се 

приспадне от бъдещо потребление и последваща фактура. П. Трендафилова е права, че това 

не става ясно от доклада и може би трябва да се уточни. Това е един частен случай, който е 

валиден при такива случаи.  

П. Трендафилова каза, че взема предвид съответната фактура на клиента. Никъде не 

се предвижда какво става, ако няма съответна фактура.  

Д. Томова отговори, че има следващ клиент.  

П. Младеновски каза, че възстановяваната сума би следвало да следва клиента, а не 

съответната партида. Тези въпроси трябва да се уредят при смяната на партида.  

Говори Д. Томова, без микрофон.  

Говори Е. Харитонова, без микрофон.  

Е. Харитонова каза, че през месец май някой може спешно да си е продал жилището 

и партидата се прехвърля. Резултатът от проверката във връзка с шламохранилището излиза 

впоследствие. Тези пари ще трябва да се върнат на новия собственик, а на практика те 

трябва да се върнат на стария собственик.  

Говори Р. Осман, без микрофон.  

Р. Осман каза, че това е спор между двамата. 

Д. Томова каза, че затова има констативни протоколи, които се подписват от стария 

и новия собственик. „Топлофикация София“ се е опитала да въведе един абонатен номер с 

два платеца – стар и нов, за да може тези неща да се уреждат. Това са частни случаи и 

затова на дружеството е дадено предписание да изготви методика с разписани начини на 

изготвяне и получаване на обезщетенията на клиентите. Методиката ще бъде разгледана от 

работната група. Ако впоследствие има жалби по обезщетенията, те ще бъдат разгледани по 

реда на чл. 22, ал. 1, т. 2 от ЗЕ.  

И. Иванов каза, че ако няма други коментари може да се премине към гласуване на 

протоколно решение относно резултатите от проведената проверка.  

Р. Осман запита какво означава протоколно решение. Каква е разликата между 

решение и протоколно решение? 

И. Иванов отговори, че когато е постъпил на работа му е била направена забележка 

още при първите заседания, че когато се касае за проверка решението, което се взима, е 

протоколно решение. И. Иванов запита Е. Харитонова дали е било така.  

Р. Осман каза, че решението си е решение. Протоколът е част от цялата 

документация. Ако съдът или прокурорът се поинтересува – това е. Няма значение дали 

решението е протоколно. Казването, че е протоколно решение или решение юридически не 

го прави по-силно или по-слабо.  

От страна на членовете на Комисията нямаше други въпроси и коментари по 

доклада.  

И. Иванов каза, че се преминава към гласуване на решение на Комисията.  

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 10, ал. 1 и чл. 11 от Методиката за 

осъществяване на контролните правомощия на Комисията по Закона за енергетиката и 

Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

 1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-456 от 02.06.2020 г. относно извънредна проверка 

на „Топлофикация Перник“ АД. 
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В заседанието по точка четвърта участват председателят Иван Н. Иванов и 

членовете на Комисията Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги 

Златев, Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

Решението е взето с осем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Ремзи Осман – за, 

Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, Евгения 

Харитонова – за, Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова – за), от които четири гласа 

(Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова) на 

членовете на Комисията със стаж в енергетиката. 

 

По т.5. Комисията разгледа доклад с вх. № О-Дк-300 от 05.06.2020 г. относно 

проект на Постановление на Министерския съвет за даване съгласие на Комисията 

за енергийно и водно регулиране за внасяне на членски внос в мрежата на водните 

регулатори в Европа и проект на документи във връзка със съгласувателната 

процедура на проекта на Постановление на Министерския съвет по реда на 

Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. 

 

Във връзка с Протокол на 20-то Общо събрание, проведено на 02.12.2019 г., и  

Решение № GA-20/04 на мрежата на водните регулатори в Европа (WAREG) е необходимо 

изготвянето на проект на Постановление на Министерския съвет за даване съгласие на 

Комисията за енергийно и водно регулиране (Комисията, КЕВР) за внасяне на членски 

внос в мрежата на водните регулатори в Европа. Проектът на Постановление следва да се 

изготви с оглед необходимостта от членство на Комисията в мрежата на водните 

регулатори в Европа и внасяне на членски внос за 2020 г. и следващи години. 

Считано от 2020 г. всички членове на мрежата, включително и КЕВР, имат 

задължение да заплащат годишен членски внос.  

WAREG е мрежа на водни регулаторни органи, създадена, за да се използват опита 

и знанията на участниците в нея, и да се подкрепя ефективната регулация на индустрията 

за доставяне на услуги по водоснабдяване и канализация в Европа. Мрежата е формално 

създадена на среща на  първоначалните участници в Милано на 23 април 2014 г., сред 

които бе и КЕВР. Днес WAREG има 31 членове (25 пълноправни членове и 6 

наблюдатели) от европейските държави, които споделят следните цели на 

сътрудничество: 

- да обменят и споделят общи практики; 

- да се укрепва техническото и институционално сътрудничество между членовете 

на WAREG; 

- да се насърчава изграждането на капацитет, стабилното регулиране и защитата на 

потребителите; 

- да се провежда открит диалог с институциите на ЕС, както и със заинтересованите 

страни на европейско и международно ниво. 

КЕВР е активен член на мрежата. Представители на Комисията участват както в 

управлението на мрежата (един от вицепрезидентите на WAREG е представител на 

КЕВР), така и в различни работни групи за провеждане на проучвания и публикуване на 

доклади по важни социално-икономически теми, свързани с регулацията на услугите по 

водоснабдяване и канализация (последният от които е изследване на подходите при 

регулиране на цените на водоснабдителните и канализационни услуги сред членовете на 

Мрежата, и изготвянето на доклад на тема Tariff Frameworks in WAREG Member 

Countries). 

Съгласно Протокол на 20-то Общо събрание на WAREG, проведено на 

02.12.2019 г., и  Решение № GA-20/04 на мрежата на водните регулатори в Европа е 

приет бюджет на организацията за 2020 г., с  който е определен членски внос на 

КЕВР за 2020 г. в размер на 7 429 евро или 14 529,86 лв.  
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Разходите за членство в мрежата на водните регулатори в Европа ще бъдат 

осигурени за сметка на отпуснатия бюджет на Комисията за 2020 г. и актуализирана 

бюджетна прогноза за периода 2021 - 2022 г. Изготвеният проект на Постановление не 

води до въздействие върху държавния бюджет, поради което съгласно чл. 35, ал. 1, т. 4, б. 

„б“ от Устройствения правилник на Министерския съвет и неговата администрация 

(УПМСНА) приложима е финансовата обосновка по Приложение № 2.2 от същия 

нормативен акт. 

Проектът на Постановление на Министерския съвет за даване съгласие на КЕВР за 

внасяне на членски внос в мрежата на водните регулатори в Европа (WAREG) не 

транспонира актове на правото на Европейския съюз, поради което не се прилага справка 

за съответствие с европейското право. 

Проектът на Постановление на Министерския съвет следва да бъде съгласуван по 

реда на реда на чл. 31 и сл. от УПМСНА. 

 

Изказвания по т.5.:  

Докладва Ю. Митев. Във връзка с протокол и  решение на мрежата на водните 

регулатори в Европа е необходимо изготвянето на проект на Постановление на 

Министерския съвет за даване съгласие на Комисията за енергийно и водно регулиране за 

внасяне на членски внос в мрежата на водните регулатори в Европа. Считано от 2020 г. 

всички членове на мрежата, включително и КЕВР, имат задължение да заплащат годишен 

членски внос. Към настоящия момент членовете са 31 (25 пълноправни членове и 6 

наблюдатели) от европейските държави, които споделят следните цели на сътрудничество: 

да обменят и споделят общи практики; да се укрепва техническото и институционално 

сътрудничество между членовете; да се насърчава изграждането на капацитет, стабилното 

регулиране и защитата на потребителите; да се провежда открит диалог с институциите на 

ЕС. КЕВР е активен член на мрежата. Членският внос, който е определен за Комисията за 

енергийно и водно регулиране за 2020 г., е в размер на 7 429 евро или 14 529,86 лв. 

Разходите за членство ще бъдат осигурени за сметка на отпуснатия бюджет на Комисията за 

2020 г. и актуализирана бюджетна прогноза за периода 2021 - 2022 г. Изготвеният проект на 

Постановление не води до въздействие върху държавния бюджет и приложима е 

финансовата обосновка по Приложение № 2.2 от същия нормативен акт – Устройствения 

правилник на Министерски съвет и на неговата администрация. Проектът на 

Постановление на Министерския съвет за даване съгласие на КЕВР за внасяне на членски 

внос в мрежата на водните регулатори в Европа не транспонира актове на правото на 

Европейския съюз, поради което не се прилага справка за съответствие с европейското 

право. Предвид гореизложеното и на основание чл. 31 и сл. от Устройствения правилник на 

Министерския съвет и неговата администрация, предлагаме Комисията да обсъди и приеме 

следните решения:  

 1.   Да приеме  настоящия доклад; 

 2. Да приеме пакет от документи във връзка с проекта на Постановление на 

Министерския съвет за даване съгласие на Комисията за енергийно и водно регулиране за 

внасяне на членски внос в мрежата на водните регулатори в Европа (WAREG); 

 3. Приетите документи по т. 2 да бъдат изпратени на заместник министър-

председател по eвропейските фондове и икономическата политика с оглед провеждане 

на съгласувателна процедура по реда на Устройствения правилник на Министерския 

съвет и на неговата администрация.  

От страна на членовете на Комисията нямаше други въпроси и коментари по 

доклада.  

 

 Предвид гореизложеното и на основание чл. 31 и сл. от Устройствения правилник 

на Министерския съвет и неговата администрация, 

  

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
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Р Е Ш И: 

 

 1. Приема доклад с вх. № О-Дк-300 от 05.06.2020 г. относно проект на 

Постановление на Министерския съвет за даване съгласие на Комисията за енергийно и 

водно регулиране за внасяне на членски внос в мрежата на водните регулатори в Европа и 

проект на документи във връзка със съгласувателната процедура на проекта на 

Постановление на Министерския съвет по реда на Устройствения правилник на 

Министерския съвет и на неговата администрация.    

2. Приема пакет от документи във връзка с проекта на Постановление на 

Министерския съвет за даване съгласие на Комисията за енергийно и водно регулиране за 

внасяне на членски внос в мрежата на водните регулатори в Европа (WAREG); 

3. Приетите документи по т. 2 да бъдат изпратени на заместник министър-

председател по eвропейските фондове и икономическата политика с оглед провеждане на 

съгласувателна процедура по реда на Устройствения правилник на Министерския съвет и 

на неговата администрация.  

 

В заседанието по точка пета участват председателят Иван Н. Иванов и членовете 

на Комисията Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, 

Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

Решението е взето с осем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Ремзи Осман – за, 

Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, Евгения 

Харитонова – за, Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова - за), от които два гласа 

(Димитър Кочков и Пенка Трендафилова) на членове на Комисията със стаж във В и К 

сектора.  

 

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО: 

 

По т.1. както следва: 

1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-436 от 29.05.2020 г. относно заявление с вх. № Е-

ЗЛР-ПР-25 от 01.04.2020 г. на „Булвикс“ АД за прекратяване на лицензия № Л-493-15 от 

05.10.2017 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“; 

2. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1 на 17.06.2020 г. от 

10:00 ч.; 

3. Откритото заседание по т. 2 да бъде проведено по реда на решение по Протокол 

№ 78 от 10.04.2020 г., т. 1, на Комисията за енергийно и водно регулиране; 

4. За пряко и виртуално участие в откритото заседание да бъдат покани лицата, 

представляващи „Булвикс“ АД, или други, упълномощени от тях представители на 

дружеството; 

5. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на 

интернет страницата на Комисията. 

 

По т.2. както следва: 

1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-437 от 29.05.2020 г. относно заявление с вх. № Е-

ЗЛР-Л-31 от 05.05.2020 г., подадено от „Номад енерджи къмпани“ 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 комбинира 

балансираща група“; 

2. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1 на 17.06.2020 г. от 

10:00 ч.; 

3. Откритото заседание по т. 2 да бъде проведено по реда на решение по Протокол 

№ 78 от 10.04.2020 г., т. 1, на Комисията за енергийно и водно регулиране; 
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4. За пряко и виртуално участие в откритото заседание да бъдат покани лицата, 

представляващи „Номад енерджи къмпани“ ЕООД, или други, упълномощени от тях 

представители на дружеството; 

5. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на 

интернет страницата на Комисията. 

 

По т.3. както следва: 

1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-438 от 29.05.2020 г. относно заявление с вх. № Е-

ЗЛР-Л-28 от 14.04.2020 г., подадено от „Компания за енергетика и развитие“ ООД, за 

издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“; 

2. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1 на 17.06.2020 г. от 

10:00 ч.; 

3. Откритото заседание по т. 2 да бъде проведено по реда на решение по Протокол 

№ 78 от 10.04.2020 г., т. 1, на Комисията за енергийно и водно регулиране; 

4. За пряко и виртуално участие в откритото заседание да бъдат покани лицата, 

представляващи „Компания за енергетика и развитие“ ООД, или други, упълномощени от 

тях представители на дружеството; 

5. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на 

интернет страницата на Комисията. 

 

По т.4. както следва: 

 1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-456 от 02.06.2020 г. относно извънредна проверка 

на „Топлофикация Перник“ АД. 

 

По т.5. както следва: 

1. Приема доклад с вх. № О-Дк-300 от 05.06.2020 г. относно проект на 

Постановление на Министерския съвет за даване съгласие на Комисията за енергийно и 

водно регулиране за внасяне на членски внос в мрежата на водните регулатори в Европа и 

проект на документи във връзка със съгласувателната процедура на проекта на 

Постановление на Министерския съвет по реда на Устройствения правилник на 

Министерския съвет и на неговата администрация.    

2. Приема пакет от документи във връзка с проекта на Постановление на 

Министерския съвет за даване съгласие на Комисията за енергийно и водно регулиране за 

внасяне на членски внос в мрежата на водните регулатори в Европа (WAREG); 

3. Приетите документи по т. 2 да бъдат изпратени на заместник министър-

председател по eвропейските фондове и икономическата политика с оглед провеждане на 

съгласувателна процедура по реда на Устройствения правилник на Министерския съвет и 

на неговата администрация.  

 

 

 

Приложения: 

1. Доклад с вх. № Е-Дк-436 от 29.05.2020 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПР-25 

от 01.04.2020 г. на „Булвикс“ АД за прекратяване на лицензия № Л-493-15 от 05.10.2017 г. 

за дейността „търговия с електрическа енергия“. 

2. Доклад с вх. № Е-Дк-437 от 29.05.2020 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-31 

от 05.05.2020 г., подадено от „Номад енерджи къмпани“ 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 комбинира 

балансираща група“. 

3. Доклад с вх. № Е-Дк-438 от 29.05.2020 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-28 

от 14.04.2020 г., подадено от „Компания за енергетика и развитие“ ООД, за издаване на 

лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“. 
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4. Доклад с вх. № Е-Дк-456 от 02.06.2020 г. относно извънредна проверка на 

„Топлофикация Перник“ АД. 

5. Доклад с вх. № О-Дк-300 от 05.06.2020 г. относно проект на Постановление на 

Министерския съвет за даване съгласие на Комисията за енергийно и водно регулиране за 

внасяне на членски внос в мрежата на водните регулатори в Европа и проект на 

документи във връзка със съгласувателната процедура на проекта на Постановление на 

Министерския съвет по реда на Устройствения правилник на Министерския съвет и на 

неговата администрация.  
 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

.................................................                   ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ 

 (Р. Осман) 

 

................................................. 

 (А. Йорданов) 

 

................................................. 

 (В. Владимиров) 

 

.................................................    ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

 (Г. Златев) 

          Р. ТОТКОВА 

................................................. 

 (Е. Харитонова) 

 

................................................. 

 (Д. Кочков) 

 

................................................. 

 (П. Трендафилова) 

 

 

 
Протоколирал: 

 (Н. Косев - главен експерт) 

 


