ПРОТОКОЛ
№ 58
София, 06.03.2020 година
Днес, 06.03.2020 г. от 10:03 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 Светла Тодорова, Ремзи
Осман, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, Димитър Кочков и
главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).
На заседанието присъстваха П. Младеновски – директор на дирекция
„Електроенергетика и топлоенергетика“, М. Трифонов – началник на отдел „Цени и
лицензии: електрически мрежи, търговия и пазари“ 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-193 от 28.02. 2020 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-15
от 24.02.2020 г., подадено от „ЕМ ЕН АР ДЖИ Лимитид“, 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, Светослава Маринова
2. Доклад с вх. № Е-Дк-192 от 28.02.2020 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1
от 21.01.2020 г., подадено от „Айен Енергия“ Д.О.О, 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,
Светослава Маринова
3. Доклад с вх. № Е-Дк-194 от 28.02.2020 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД97 от 17.12.2019 г., подадено „Енерджи Инвест Юръп“ АД за продължаване срока на
лицензия № Л-347-15 от 27.12.2010 г., издадена за дейността „търговия с електрическа
енергия“.
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Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова, Милен Трифонов, Юлиан
Стоянов, Ваня Караджова, Кристина Костадинова, Радостина Методиева,
Светослава Маринова
4. Доклад с вх. № Е-Дк-192 от 28.02.2020 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПР-11
от 14.02.2020 г. на „Техномашимпекс“ ЕООД за прекратяване на лицензия № Л-499-15 от
29.03.2018 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“.
Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова, Милен Трифонов, Юлиан
Стоянов, Кристина Костадинова, Радостина Методиева, Рада Башлиева
По т.1. Комисията разгледа доклад с вх. № Е-Дк-193 от 28.02. 2020 г. относно
заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-15 от 24.02.2020 г., подадено от „ЕМ ЕН АР ДЖИ
Лимитид“, 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-15 от
24.02.2020 г., подадено от „ЕМ ЕН АР ДЖИ Лимитид“, за издаване на лицензия за
дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на
„координатор на стандартна балансираща група“ , на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във
връзка с чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 9, ал. 1, т. 10 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-28 от 27.02.2020 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 представено удостоверение за актуално състояние от Министерството на
енергетиката, търговията, индустрията и туризма, Департамент на регистратора на
дружествата и официален департамент по приходите на Никозия от 09.08.2019 г., „ЕМ ЕН
АР ДЖИ Лимитид“ е дружество, учредено и съществуващо съгласно законите на
Република Кипър, с регистрационен № НЕ 389821, със седалище и адрес на управление
Република Кипър, гр. Никозия 1070, Арк. Макариу III, Тлайс Тауър, ет. 3, офис 301.
Дружеството се представлява и управлява от директорите Георги Атанасов
Самандов и Катиа Антреоу, видно от служебно извършена справка на интернет
страницата на Регистъра на стопанските субекти на Република Кипър.
Предвид горното, „ЕМ ЕН АР ДЖИ Лимитид“ е лице с регистрация по
законодателството на друга държава-членка на Европейския съюз, еквивалентна на тази
по Търговския закон, следователно отговаря на условията на чл. 40, ал. 7 от ЗЕ и чл. 10,
ал. 1 от НЛДЕ.
Въз основа на представените от директора на дружеството декларации по чл. 11, ал.
2, т. 2, б. „а“, б. „б“, б. „в“, б. „г“ и б. „д“ от НЛДЕ се установява, че същият не е лишен от
правото да упражнява търговска дейност и не е осъждан с влязла в сила присъда за
престъпление против собствеността или против стопанството, както и че заявителят не е в
производство по несъстоятелност, не е обявен в несъстоятелност, не е в ликвидация, не му
е отнемана лицензия за същата дейност, за която кандидатства, както и не е подавал
заявление за издаване на лицензия за търговия с електрическа енергия и съответно няма
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издаден отказ. Следователно издаването на лицензия за дейността „търговия с
електрическа енергия“ на „ЕМ ЕН АР ДЖИ Лимитид“ няма да е в противоречие с 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.
Заявителят обосновава искания срок с икономическите и финансови параметри на
дейността си и възможностите за прогнозиране на икономическите тенденции на пазарите,
на които оперира и плановете на групата, от която е част.
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“, „ЕМ ЕН АР
ДЖИ Лимитид“ ще използва офис, находящ се в Република Кипър, гр. Никозия 1070, Арк.
Макариу III, Тлайс Тауър, ет. 3, офис 301. 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.
Дружеството е представило фактура за поръчка на офис оборудване, което
включва:
1. Работни станции, чрез които ще се обработва и изпраща информацията за
участие в пазара, в т.ч.:
 Лаптоп: LENOVO THINKPAD E470;
 Processor: Intel(R) Core(TM) i5 - 7200 CPU @ 2.50GHz 2.70 Ghz Installed memory
(RAM): 8.00 GB (7.46 GB usable);
 System type: 64-bit Operating System, x64-based processor Pen and Touch: No Pen or
Touch Input is available for this Display Operation System: Linux Mint;
 Версия на текстообработваща програма: LibreOffice;
 Версия на софтуер за електронна таблица: LibreOffice;
 Версия на клиента за електронна поща: Mozilla Thunderbird;
 Антивирусна защита: ClamAV;
 Сървър за електронна поща: Сървърът за електронна поща е нает и се хоства от
„СуперХостинг.БГ“ ООД. Всички отговорности относно съхранението и защита на данни
са гарантирани от СуперХостинг.БГ;
 Средства за комуникации: GSM връзка: Мобилен телефон и SIM карта.
 Интернет доставчик: „Българска телекомуникационна компания“ АД.
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-ЕСО8128≠1 от 03.10.2019 г. ЕСО ЕАД декларира, че „ЕМ ЕН АР ДЖИ Лимитид“ 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
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приеме, че „ЕМ ЕН АР ДЖИ Лимитид“ притежава технически възможности и
материални ресурси за осъществяване на дейността „търговия с електрическа
енергия“.
2. Относно наличието на човешки ресурси и опит за осъществяване на
дейността „търговия с електрическа енергия“:
Предоставени са данни за управленската и организационна структура на „ЕМ ЕН
АР ДЖИ Лимитид“. По отношение на служителите са приложени справка за нает
персонал, трудови договори и копия от дипломи и автобиографии.
Съгласно представената организационна структура на заявителя, в дружеството са
обособените следните отдели: експерт прогнозиране и балансиране и експерт анализ
пазари. Дружеството е предоставило описание на длъжностите в отделите:
Експерт прогнозиране и балансиране – отговаря за обмена на информация с
независимия преносен оператор, доставчиците
на електрическа енергия,
електроразпределителни дружества и други, свързани с дейността на дружеството,
инстанции; оперира с търговските платформи на БНЕБ ЕАД; завежда, обработва, изпраща
до независимия преносен оператор и поддържа редовно заявените товарови графици и
количества електрическа енергия и др.
Експерт анализ пазари – отговоря за обмена на информация с клиентите на
дружеството; изготвя оферти за продажба на ел. енергия; обработва и предоставя на
външна счетоводна компания данни за измерването и други данни, необходими за
издаване на фактури на клиентите на дружеството; редовно и правилно събира, води и
подрежда хронологично отчетите от независимия преносен оператор и др.
Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството
доказателства може да се приеме, че „ЕМ ЕН АР ДЖИ Лимитид“ разполага с
човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на дейността
„търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения за
„координатор на стандартна 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“, 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):
„ЕМ ЕН АР ДЖИ Лимитид“ 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 увеличаващи се количествата електрическа енергия за
покупко-продажба, като техните обеми са от 24 000 МWh през 2020 г. до 660 000 МWh
през 2023 г.
Прогнозните цени, по които дружеството ще купува и продава електрическа
енергия през периода на бизнес плана, са:
Показател
Средна покупна цена

Мярка
лева/MWh

2020 г.
131,54

2021 г.
132,02

2022 г.
128,61

2023 г.
131,86

2024 г.
138,53

Средна продажна цена

лева/MWh

145,35

145,88

142,11

145,71

153,08

MWh

24 000

374 000

380 000

570 000

660 000

Количество търгувана ел.
енергия общо

Дружеството очаква да увеличава търгуваните обеми електрическа енергия, както и
ръст на продажната и покупната цена. За разглеждания период, дружеството очаква
увеличение на печалбата от 105,06 хил. лв. за 2020 г., до 3 368,44 хил. лв. за 2024 г.
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Сравнителна таблица на прогнозните приходи и разходи за периода 2020 г. – 2024
г. е представена по-долу:
2020 г.
2 554,20
2 437,47

2021 г.
30 107,09
28 404,66

Прогноза
2022 г.
37 672,65
35 516,17

2023 г.
46 696,85
43 738,17

2024 г.
57 201,60
53 458,89

Счетоводна печалба

116,73

1 702,43

2 156,48

2 958,68

3 742,71

Финансов резултат

105,06

1 532,18

1 940,83

2 662,81

3 368,44

Показатели в хил. лева
Приходи
Разходи

Към бизнес плана „ЕМ ЕН АР ДЖИ Лимитид“ е представило SWOT анализ, в
който дружеството е посочило своите силни и слаби страни, възможностите за развитие и
вероятните заплахи за дейността си.
Дружеството е представило удостоверение от 10.02.2020 г. от „Алианц Банк
България“ АД, според което „ЕМ ЕН АР ДЖИ Лимитид“ 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 10.02.2020 г. е
150 317 лева. Сумата по специалната сметка е в размер, съответстващ на изискванията на
чл. 19 от Правилата, видно от прогнозният финансов отчет на дружеството. В
удостоверението е посочено, че при поискване от КЕВР банката ще предостави
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,
„ЕМ ЕН АР ДЖИ Лимитид“ ще притежава финансови възможности за извършване
на дейността „търговия с електрическа енергия“, включваща права и задължения на
„координатор на стандартна балансираща група“.
V. 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.
VI. Договор за участие в стандартна балансираща група
На основание чл. 12, ал. 1 от НЛДЕ и чл. 19, ал. 1 и ал. 2 във връзка с чл. 11, т. 9 от
ПТЕЕ, „ЕМ ЕН АР ДЖИ Лимитид“ е представило проект на договор за участие в
стандартна балансираща група, който е със съдържание, предвидено в чл. 12, ал. 2 от
НЛДЕ. Към проекта на договор са приложени общи принципи за разпределяне на
небалансите в рамките на балансиращата група, въз основа на който небалансите се
разпределят в съответствие с ПТЕЕ.
Изказвания по т.1.:
Докладва П. Младеновски. По административното производство е създадена
работната група, която е анализирала заявлението на дружеството от правна, техническа и
икономическа страна. Въз основа на анализа е достигнато до следните изводи:
дружеството притежава технически възможности, материални ресурси, разполага с
човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на дейността „търговия с
електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна
балансираща група“. Направен е извод, че ако бъдат спазени заложените в бизнес плана
параметри и представените в пазарния анализ данни „ЕМ ЕН АР ДЖИ Лимитид“ ще
притежава финансови възможности за изпълняване дейността „търговия с електрическа
енергия“, включваща права и задължения на „координатор на стандартна балансираща
група“. Предвид това и на основание чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността на
Комисията във връзка с чл. 13, ал. 5, т. 1 от Закона за енергетиката, работната група
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предлага на Комисията да вземе следните решения:
1. Да приеме доклада на работната група.
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 „ЕМ ЕН
АР ДЖИ Лимитид“, 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. Н. Иванов установи, че няма изказвания, допълни по т. 2, че насрочва откритото
заседание, което е предвидено в проекта на решение да се проведе на 13.03.2020 г. от
10:00 часа и подложи на гласуване проекта на решение.
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 относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-15 от 24.02.2020 г., подадено
от „ЕМ ЕН АР ДЖИ Лимитид“, за издаване на лицензия за дейността „търговия с
електрическа енергия“.
2. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т. 1 на 13.03.2020 г. от
10:00 часа в зала ІV на КЕВР.
3. За участие в откритото заседание да бъдат покани лицата, представляващи „ЕМ
ЕН АР ДЖИ Лимитид“ или други, упълномощени от тях представители на дружеството;
4. 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 Светла Тодорова, Ремзи Осман, Владко Владимиров, Георги Златев,
Евгения Харитонова, Димитър Кочков.
Решението е взето със седем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова - за,
Ремзи Осман - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев - за, Евгения Харитонова – за и
Димитър Кочков - за), от които три гласа (Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения
Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.
По т.2. Комисията разгледа доклад с вх. № Е-Дк-192 от 28.02.2020 г. относно
заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1 от 21.01.2020 г., подадено от „Айен Енергия“ Д.О.О, 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-1 от
21.01.2020 г., подадено от „Айен Енергия“ Д.О.О, 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 № 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-20
от 06.02.2020 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
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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 представено удостоверение за актуално състояние от Търговския
регистър в Република Словения и в Регистъра на Съда от 21.08.2019 г., правноорганизационната форма на „Айен Енергия“ Д.О.О е дружество с ограничена отговорност,
учредено и съществуващо съгласно законите на Словения, с регистрационен №
6632840000, със седалище и адрес на управление Република Словения, гр. Любляна 1000,
ул. „Землйемерска“ № 12.
„Айен Енергия“ Д.О.О има следния предмет на дейност: търговия с
електроенергия.
Дружеството се представлява и управлява поотделно от Ибрахим Халил Калъч и
Фахретин Амир Арман.
Акционери и акции от дялово участие притежава дружеството майка „Айен
Енергия Трейдинг“ АД.
Размерът на капитала на дружеството е 267.500,00 евро.
Предвид горното, „Айен Енергия“ Д.О.О е лице с регистрация по
законодателството на друга държава-членка на Европейския съюз, еквивалентна на тази
по Търговския закон, следователно отговаря на условията на чл. 40, ал. 7 от ЗЕ и чл. 10,
ал. 1 от НЛДЕ.
Въз основа на представените от управителите на дружеството декларации по чл. 11,
ал. 2, т. 2, б. „а“, б. „б“, б. „в“, б. „г“ и б. „д“ от НЛДЕ се установява, че същите не са
лишени от правото да упражняват търговска дейност и не са осъждани с влязла в сила
присъда за престъпление против собствеността или против стопанството, както и че
заявителят не е в производство по несъстоятелност, не е обявен в несъстоятелност, не е в
ликвидация, не му е отнемана лицензия за същата дейност, за която кандидатства, както и
не е подавал заявление за издаване на лицензия за търговия с електрическа енергия и
съответно няма издаден отказ. Следователно издаването на лицензия за дейността
„търговия с електрическа енергия“ на „Айен Енергия“ Д.О.О няма да е в противоречие с
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.
Заявителят обоснова изискания срок поради икономическите и финансови параметри на
дейността си и възможностите за прогнозиране на икономическите тенденции на пазарите,
на които оперира и плановете на групата, от която е част.
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“, „Айен Енергия“
Д.О.О ще използва офис, находящ се в Република Словения, гр. Любляна 1000, ул.
Землйемерска“ № 12. 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
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от служителите му.
Дружеството е представило фактура за поръчка на офис оборудване, което
включва:
1. Работни станции, чрез които ще се обработва и изпраща информацията за
участие в пазара, в т.ч.:

4 Лаптопа – 2 Lenovo, 2 DELL;

3 Принтера – 2 HP, 1 Ricoh;

8 настолни компютъра – 2 ACER, 2 DELL;

18 Монитора – 1-ACER, 8 DELL
Дружеството е предоставило договор с доставчик на услуги, който включва
споделена мрежа и файлов сървър, свързан с необходимите бази данни; Blue Trader TM,
система за търговия и управление на риска разработена от „Новита“ Д.О.О Доставчикът
предоставя на дружеството достъп до сървър: cosumdestek.com.tr.
Дружеството е предоставило договори за телекомуникационни услуги и рамково
споразумение с приложения за доставката на лицензиран софтуер.
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-ЕСО8228≠1 от 08.10.2019 г. ЕСО ЕАД декларира, че „Айен Енергия“ Д.О.О 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 „Айен Енергия“ Д.О.О притежава технически възможности и материални
ресурси за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“.
2. Относно наличието на човешки ресурси и опит за осъществяване на
дейността „търговия с електрическа енергия“:
Предоставени са данни за управленската и организационна структура на „Айен
Енергия“ Д.О.О. По отношение на служителите са приложени справка за нает персонал,
трудови договори и копия от дипломи и автобиографии.
Съгласно представената организационна структура на заявителя, в дружеството са
обособените следните отдели: отдел, организиращ покупко-продажбата, програмирането и
анализа на пазара; Финансов отдел, който фактурира плащанията, правен отдел, и отдел за
местна подкрепа. Дружеството е предоставило описание на длъжностите в отделите:
Търговски отдел - 4 служители: ежедневна връзка с OST, EMS, Mavir, Lagie,
Admie, CGES, дългосрочно планиране за пазарите „ден-напред“ и „в рамките на деня“;
проследяване на планирания процес на плановия екип; продажби, цени, изготвяне на
дневни репорти.
Финансов отдел - 2 служители: приготвяне на фактурите за продажба/приспадане
на електричество; проследяване на досието за фактурите; вписване и проследяване на
получените фактури за ръководството и капацитета; осигуряване съдействие на
ревизьорите и данъчните контролни органи.
Административна служба - 1 служител: осигурява проследяванията на
потвържденията за Ayen Словения, Ayen Сърбия и Ayen Албания; проследяване на
протокола.
Правен отдел - 1 служител: приготвя и разглежда договорите, споразуменията и
другите законни документи за цялостното осигуряване законните права на дружеството;
сътрудничи с външните адвокатски дружества на групата и др.
Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството
доказателства може да се приеме, че „Айен Енергия“ Д.О.О разполага с човешки
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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):
„Айен Енергия“ Д.О.О. 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 увеличаващи се количествата електрическа енергия за
покупко-продажба, като техните обеми са от 30 000 МWh през 2020 г. до 175 200 МWh
през 2024 г.
Прогнозните цени, по които дружеството ще купува и продава електрическа
енергия през периода на бизнес плана, са:
Показател
Средна покупна цена

Мярка
лева/MWh

2020 г.
92

2021 г.
97

2022 г.
107

2023 г.
112

2024 г.
113

Средна продажна цена

лева/MWh

95

100

110

115

116

MWh

30 000

90 000

131 400

131 400

175 200

Количество търгувана ел.
енергия общо

Дружеството очаква да увеличава търгуваните обеми електрическа енергия, както и
ръст на продажната и покупната цена. За разглеждания период, дружеството очаква
увеличение на печалбата от 81 хил. лева за 2020 г., до 473 хил. лева за 2024 г.
Сравнителна таблица на прогнозните приходи и разходи за периода 2020 г. – 2024
г. е представена по-долу:
Прогноза
2022 г.
14 454

2023 г.
15 111

2024 г.
20 323

9 000

14 454

15 111

20 323

2 760

8 730

14 060

14 717

19 798

Счетоводна печалба

90

270

394

394

525

Финансов резултат

81

243

355

355

473

Показатели в хил. лева
Приходи
в т. ч. от продажба на
електроенергия
Разходи

2020 г.
2 850

2021 г.
9 000

2 850

Към бизнес плана „Айен Енергия“ Д.О.О.е представило SWOT анализ, в който
дружеството е посочило своите силни и слаби страни, възможностите за развитие и
вероятните заплахи за дейността си.
Дружеството е представило удостоверение от 17.01.2020 г. от „Райфайзенбанк
(България)“ ЕАД, според което „Айен Енергия“ Д.О.О. 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 18.12.2019 г. е
159 495,84 лева. Сумата по специалната сметка е в размер, съответстващ на изискванията
на чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от Правилата, видно от предоставения от дружеството бизнес план.
Въз основа на всичко гореизложено може да се направи извод, че ако спази
заложените в бизнес плана параметри и представените в пазарния анализ данни,
„Айен Енергия“ Д.О.О. ще притежава финансови възможности за извършване на
дейността „търговия с електрическа енергия“.
V. Правила за работа с потребители на енергийни услуги
На основание чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ дружеството е представило проект на Правила за
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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.
Изказвания по т.2.:
Докладва П. Младеновски. По административното производство е създадена
работна група, която е анализирала заявлението, подадено от „Айен Енергия“ Д.О.О. Въз
основа на анализ на фактите и обстоятелствата, съдържащи се в документите по
преписката, са направени следните изводи: дружеството притежава технически
възможности и материални ресурси, разполага с човешки ресурси и организационна
структура за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“. Направен е и
извод, че ако спази заложените в бизнес плана параметри и представените в пазарния
анализ данни, „Айен Енергия“ Д.О.О. ще притежава финансови възможности за
извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“. Предвид това и на основание
чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията във връзка с чл. 13, ал. 5, т. 1 от
Закона за енергетиката, работната група предлага на Комисията да вземе следните
решения:
1. Да приеме доклада на работната група.
2. Да насрочи открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от Закона за
енергетиката.
3. Да покани за участие в откритото заседание лицата, представляващи „Айен
Енергия“ Д.О.О, 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. Н. Иванов установи, че няма изказвания, допълни по т. 2, че насрочва
откритото заседание по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ за 13.03.2020 г. от 10:00 часа и
подложи на гласуване проекта на решение.
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 относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1 от 21.01.2020 г., подадено
от „Айен Енергия“ Д.О.О, за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа
енергия“.
2. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т. 1 на 13.03.2020 г. от
10:00 часа в зала ІV на КЕВР.
3. За участие в откритото заседание да бъдат покани лицата, представляващи „Айен
Енергия“ Д.О.О или други, упълномощени от тях представители на дружеството;
4. 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 Светла Тодорова, Ремзи Осман, Владко Владимиров, Георги Златев,
Евгения Харитонова, Димитър Кочков.
Решението е взето със седем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова - за,
Ремзи Осман - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев - за, Евгения Харитонова – за и
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Димитър Кочков - за), от които три гласа (Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения
Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.
По т.3. Комисията разгледа доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-97 от
17.12.2019 г., подадено „Енерджи Инвест Юръп“ АД за продължаване срока на
лицензия № Л-347-15 от 27.12.2010 г., издадена за дейността „търговия с
електрическа енергия“.
В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е постъпило
заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-97 от 17.12.2019 г. от „Енерджи Инвест Юръп“ АД за
продължаване срока на лицензия № Л-347-15 от 27.12.2010 г., издадена за дейността
„търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на
стандартна балансираща група“ на основание чл. 56, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката
(ЗЕ) и чл. 67, ал. 1 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в
енергетиката (НЛДЕ). Към заявлението дружеството е представило допълнителна
информация с писмо с вх. № Е-ЗЛР-ПД-97 от 13.01.2020 г. За проучване на
обстоятелствата в заявлението и приложенията към него е сформирана работна група със
заповед № З-E-5 от 06.01.2020 г. на председателя на КЕВР.
Въз основа на анализ на фактите и обстоятелствата, съдържащи се в
документите по административната преписка, се установи следното:
I. Правни аспекти
„Енерджи Инвест Юръп“ АД притежава лицензия № Л-347-15 от 27.12.2010 г.,
издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“ за срок от 10 години, допълнена
с права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ с Решение №
И1-Л-347 от 10.06.2013 г. на КЕВР.
В срока по чл. 42, ал. 2 от ЗЕ, „Енерджи Инвест Юръп“ АД е подало на основание
чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗЕ заявление с вх. № Е- ЗЛР-ПД-97 от 17.12.2019 г. за продължаване
срока на издадената лицензия с 10 (десет) години.
Предвид горното, по аргумент от чл. 69, ал. 1 от НЛДЕ Комисията следва да
прецени изпълнението на изискванията и задълженията по действащата лицензия и дали
заявителят ще продължи да отговаря на условията за упражняване на лицензията, а
именно дали притежава технически и финансови възможности, материални и човешки
ресурси и организационна структура за изпълнение на нормативните изисквания за
осъществяване на дейността по лицензията.
Видно от служебно извършена справка на интернет страницата на Търговския
регистър към Агенцията по вписванията, правно-организационната форма на „Енерджи
Инвест Юръп“ АД е акционерно дружество, с ЕИК № 201315403, със седалище и адрес на
управление: гр. София 1404, район Триадица, бул. „България“ № 81Б, ет. 4, ап. 5.
„Енерджи Инвест Юръп“ АД се представлява заедно и поотделно от Владимир
Цолов и Петър Тонев Иванов. Начинът, по който се определя мандатът в съвета на
директорите е 5 (пет) години, считано от датата на вписване на Съвета на директорите в
Tърговския регистър: Владимир Цолов, Петър Тонев Иванов, Стефания Антонова
Деянова.
„Енерджи Инвест Юръп“ АД има следния предмет на дейност: търговия с
електрическа енергия; организиране на пазар на електрическа енергия; инвестиционна
дейност в енергийни обекти за производство и търговия с енергия, произведена от
възобновяеми и алтернативни енергийни източници; търговско представителство и
посредничество; комисионни и спедиционни сделки в страната и чужбина, както и
всякакъв друг вид търговска дейност, която не е забранена със закон.
Размерът на капитала на дружеството е 50 000 (петдесет хиляди) лв., разделен на
500 (петстотин) броя поименни акции с номинал 100 (сто) лева и е изцяло внесен.
Въз основа на представените на основание чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „а“, б. „б“ и б. „в“
от НЛДЕ декларации от членовете на съвета на директорите на „Енерджи Инвест Юръп“

11

АД се установява, че същите не са лишени от правото да упражняват търговска дейност и
не са осъждани с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против
стопанството, както и че заявителят не е в производство по несъстоятелност, не е обявен в
несъстоятелност, не е в ликвидация, не му е отнемана лицензия за 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
Заявителят е поискал продължаване с 10 (десет) години на срока на издадената
лицензия, поради предстоящото изтичане на срока на лицензията.
III. Технически аспекти
1.
Относно наличието на технически и материални ресурси за
осъществяване на дейностите, изискванията и задълженията на действащата
лицензия:
Видно от регистъра на търговските участници, който независимият преносен
оператор „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (ЕСО ЕАД) поддържа на интернет
страницата си, „Енерджи Инвест Юръп“ АД е регистрирано като търговец на
електрическа енергия с права и задължения на координатор на стандартна балансираща
група с EIC код „32X001100100286H“ и към момента е със статус „Активен“.
За осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“, „Енерджи
Инвест Юръп“ АД ще използва наето офис помещение, находящо се гр. София, район
„Триадица“, бул. „България“ № 81Б, ет. 4, ап. 5. Като доказателство заявителят е
представил договор за наем на офис-площи от 01.07.2014 г., сключен с „Енерджи Инвест
Про“ ЕООД.
Дружеството декларира, че разполага с напълно изградена и функционираща
информационна мрежа, съвременни комуникационни възможности и подходящи за
дейността софтуерни продукти и решения, както следва:
Офисът разполага с оборудване, собственост на Дружеството, състоящо се от:

Финансова система за управление – Микроинвест, Делта;

Управление на човешките ресурси – Omeks;

Правна информационна система – Апис 5;
Офисът разполага с 4 работни станции, стационарни, мобилни телефони и факс,
копирна машина, 2 бр. настолни компютри, 2бр. преносими компютри, 1 бр. сървър, 2бр.
лазарни принтери HP. Всички компютърни системи на дружеството са с инсталирани,
надежден и работещ софтуер:

Операционната система на всички работни станции е Microsoft Windows 10
– Professional;

Инсталиран е Microsoft Office 2012, който включва Microsoft Word и
Microsoft Excel;

Клиента за електронна поща е Outlook Express;

Инсталирана е антивирусната програма ESET NOD32 Antivirus;

На сървъра за електронна поща е инсталирана операционна система MS
Exchange;

Дружеството разполага с един сървър за електронна поща и поддръжка на
интернет страница на територията на дружеството както и с два наети сървъра на
обществени интернет доставчици.
2. Относно наличието на човешки ресурси и опит за осъществяване на

12

дейността „търговия с електрическа енергия“:
Предоставени са данни за управленската и организационна структура на
„Енерджи Инвест Юръп“ АД:
Изпълнителен директор: ръководи дейността на дружеството, работи на Борсов
пазар, договаря доставки на ел. енергия.
Търговски отдел
Търговски директор: работи на Борсов пазар, връзка с клиенти, нови клиенти,
следи графици, сетълмент.
Експерт търговия: изготвя дневни графици за доставка; следи почасово мерене
големи потребители; изготвя дневен, седмичен сетълмент.
Дружеството е предоставило договори за счетоводни и юридически услуги с
външни фирми за външно обслужване.
Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството
доказателства се установява, че „Енерджи Инвест Юръп“ АД притежава технически
възможности, организационна структура, материални и човешки ресурси и отговаря
на условията да продължи да изпълнява дейността „търговия с електрическа
енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна
балансираща група“.
ІV. Икономически аспекти
Относно наличието на финансови възможности на „Енерджи Инвест Юръп“ АД
за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“ с права и задължения
на „координатор на стандартна балансираща група“, както и наличието 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):
В изпълнение на изискванията на чл. 68, ал. 2, т. 5 от НЛДЕ „Енерджи Инвест
Юръп“ АД е представило бизнес план за управление и развитие на дейността „търговия с
електрическа енергия”, който обхваща периода 2021 г. - 2025 г. с прогнозни годишни
финансови отчети.
В съответствие с изискванията на чл. 19, ал. 2 от Правилата, дружеството е
представило писмено потвърждение от „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД с изходящ №
110-14 от 31.01.2020 г. в уверение на това, че „Енерджи Инвест Юръп“ АД е клиент на
същата банка и има открита сметка, средствата по която са предназначени единствено за
изпълнение на задълженията на дружеството при осъществяване на лицензионна дейност
„търговия с електрическа енергия“, с наличност към 22.01.2020 г. в размер на 210 292,24
(двеста и десет хиляди двеста деветдесет и два лева и двадесет и четири стотинки) лв.
Размерът на наличната сума е в съответствие с минимално изискуемия размер на
обезпечението съгласно чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от Правилата, видно от прогнозната стойност
на оборота от търговия с електрическа енергия на територията на Република България за
първата година от лицензионната дейност, съгласно представения на Комисията бизнес
план.
Във връзка с подаденото заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-97 от 17.12.2019 г. за
продължение на издадената лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ с
права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ са анализирани
представените за периода 2016 г. - 2018 г. годишни финансови отчети. От тях е видно, че
дружеството отчита печалба за първата година от разглеждания период, като за 2016 г. в
размер на 1 хил. лв., а за 2017 г. отчита загуба в размер на -36 хил. лв. и съответно за
2018 г. отново загуба в размер на -163 хил. лв., като след извършения анализ на
финансовото състояние на база обща балансова структура, общото финансово състояние
на дружеството за периода 2016 г. - 2018 г. се определя като добро. Дружеството
разполага със свободен оборотен капитал за обслужване на краткосрочните си задължения
и има свободен собствен капитал за инвестиране в нови дълготрайни активи.
Прогнозните количества за покупко-продажба, по които дружеството ще търгува
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електрическа енергия, са показани в следната таблица:
Показател
Средна покупна цена

Мярка
2021 г.
лева/MWh
110

Средна продажна цена

лева/MWh
MWh

Количество търгувана ел.
енергия общо

2022 г.
112

2023 г.
113

2024 г.
115

2025 г.
116

115

117

118

120

121

38 000

42 000

50 000

50 000

50 000

Дружеството е представило прогнозен финансов отчет за периода 2021 г. - 2025
г., като прогнозните приходи, разходи и показатели са представени в таблицата по-долу:
Прогноза
Показатели в хил. лева
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
Приходи от продажба на
190
210
250
250
250
ел.енергия
154
160
166
172
181
Разходи
68
84
114
108
99
Счетоводна печалба
55
68
92
88
80
Финансов резултат
Съгласно представения прогнозен отчет за приходите и разходите дружеството
предвижда общите приходи да нарастват всяка година от бизнес плана и от 190 хил. лева
за 2021 г. да достигнат до 250 хил. лева през 2025 г.
Със същия темп е прогнозирано да нарастват и разходите и от 154 хил. лева за
2021 г. да достигнат 181 хил. лева през 2025 г.
В маркетинговият анализ на „Енерджи Инвест Юръп“ АД, под формата на SWOT
анализ са посочени както вътрешни и външни силни страни на дружеството, така и
обективно са посочени слабите страни и възможните заплахи пред дружеството.
Въз основа на всичко гореизложено може да се направи извод, че в случай,
че спази заложените в бизнес плана параметри, „Енерджи Инвест Юръп“ АД ще
притежава финансови възможности за извършване на дейността „търговия с
електрическа енергия“, включваща права и задължения на „координатор на
стандартна балансираща група“.
V. Правила за работа с потребители на енергийни услуги
На основание чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ дружеството е представило Правила за работа с
потребители. 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.
Изказвания по т.3.:
Докладва П. Младеновски. По това административното производство за проучване
на обстоятелства в заявленията и приложенията към него е сформирана работна група,
която след анализ на заявлението е стигнала до изводите, че въз основа на представените
от дружеството доказателства „Енерджи Инвест Юръп“ АД притежава технически
възможности, организационна структура, материални и човешки ресурси и отговаря на
условията да продължи дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и
задължения на „координатор на стандартна балансираща група“. Направен е и извод, че в
случай, че спази заложените в бизнес плана параметри, дружеството ще притежава
финансови възможности за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с
включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“.
Предвид това и на основание чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията във
връзка с чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ, работната група предлага на Комисията да вземе следните
решения:
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1. Да приеме доклада на работната група.
2. Да насрочи открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от Закона за
енергетиката.
3. Да покани за участие в откритото заседание лицата, представляващи
„Енерджи Инвест Юръп“ АД, или други упълномощени от тях представители на
дружеството;
4. Датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на
страницата на Комисията в интернет.
И. Н. Иванов установи, че няма изказвания, допълни по т. 2, че насрочва
откритото заседание по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ да се проведе на 13.03.2020 г. от
10:00 часа в зала 4 на КЕВР и подложи на гласуване проекта на решение.
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
РЕШИ:
1. Приема доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-97 от 17.12.2019 г.,
подадено „Енерджи Инвест Юръп“ АД за продължаване срока на лицензия № Л-347-15 от
27.12.2010 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“.
2. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т. 1 на 13.03.2020 г. от
10:00 часа в зала ІV на КЕВР.
3. За участие в откритото заседание да бъдат покани лицата, представляващи
„Енерджи Инвест Юръп“ АД или други, упълномощени от тях представители на
дружеството;
4. 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 Светла Тодорова, Ремзи Осман, Владко Владимиров, Георги Златев,
Евгения Харитонова, Димитър Кочков.
Решението е взето със седем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова - за,
Ремзи Осман - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев - за, Евгения Харитонова – за и
Димитър Кочков - за), от които три гласа (Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения
Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.
По т.4. Комисията разгледа доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПР-11 от
14.02.2020 г. на „Техномашимпекс“ ЕООД за прекратяване на лицензия № Л-499-15
от 29.03.2018 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-11 от
14.02.2020 г. на „Техномашимпекс“ ЕООД за прекратяване на лицензия № Л-499-15 от
29.03.2018 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-27 от 27.02.2020 г. на председателя на
КЕВР.
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При извършеното проучване на обстоятелствата по образуваната преписка, се
установи следното:
„Техномашимпекс“ ЕООД с предишно наименование съгласно Търговски регистър
и Регистър на ЮЛНЦ – „Хидроенерджи трейд“ ЕООД е титуляр на лицензия № Л-499-15
от 29.03.2018 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“ за срок от 10 (десет)
години. Видно от служебно направената справка от Търговския регистър на Република
България, правно-организационната форма на „Техномашимпекс“ ЕООД е еднолично
дружество с ограничена отговорност, с ЕИК № 204821509, със седалище и адрес на
управление: гр. София, район Овча купел, кв. Горна баня, ул. „Планиница“ № 21.
Заявителят е обосновал искането си за прекратяване на лицензията поради
обстоятелството, че дружеството е прекратило дейността търговия с електрическа енергия
и в регистъра на търговските участници и координаторите на стандартни балансиращи
групи.
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
%B8), e видно, че „Техномашипмекс“ ЕООД 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-499-15 от 29.03.2018 г. за дейността „търговия с електрическа
енергия“ да бъде прекратена.
Изказвания по т.4.:
Докладва П. Младеновски. При извършеното проучване на обстоятелствата по
образуваното административно производство е установено следното:
Заявителят е обосновал искането си за прекратяване на лицензията поради
обстоятелството, че дружеството е прекратило дейността „търговия с електрическа
енергия“ и в регистъра на търговските участници и координаторите на стандартни
балансиращи групи. От направената служебна справка в регистъра на търговските
участници, който независимият преносен оператор ЕСО ЕАД поддържа на интернет
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страницата си на основание Правилата за търговия с електрическа енергия, e видно, че
„Техномашипмекс“ ЕООД е вписано като търговски участник със статус „Оттеглил се“.
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 лицензията
издадена на дружеството от 29.03.2018 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“
да бъде прекратена. Предвид това и на основание чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността
на Комисията във връзка с чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ, работната група предлага на Комисията
да вземе следните решения:
1. Да приеме доклада на работната група.
2. Да насрочи открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от Закона за
енергетиката.
3. Да покани за участие в откритото заседание лицата, представляващи
„Техномашимпекс“ ЕООД, или други упълномощени от тях представители.
4. Датата, часът и мястото на откритото заседание по т. 2 да бъдат
публикувани на страницата на Комисията в интернет.
И. Н. Иванов установи, че няма изказвания, допълни по т. 2, че насрочва
откритото заседание по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ за 13.03.2020 г. от 10:00 часа в зала
4 на КЕВР и подложи на гласуване проекта на решение.
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
РЕШИ:
1. Приема доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПР-11 от 14.02.2020 г. на
„Техномашимпекс“ ЕООД за прекратяване на лицензия № Л-499-15 от 29.03.2018 г. за
дейността „търговия с електрическа енергия“.
2. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т. 1 на 13.03.2020 г. от
10:00 часа в зала ІV на КЕВР.
3. За участие в откритото заседание да бъдат покани лицата, представляващи
„Техномашимпекс“ ЕООД или други, упълномощени от тях представители на
дружеството.
4. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на
интернет страницата на Комисията.
В заседанието по точка четвърта участват председателят Иван Н. Иванов и
членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Владко Владимиров, Георги
Златев, Евгения Харитонова, Димитър Кочков.
Решението е взето със седем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова - за,
Ремзи Осман - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев - за, Евгения Харитонова – за и
Димитър Кочков - за), от които три гласа (Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения
Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.
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РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО:

По т.1. както следва:
1. Приема доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-15 от 24.02.2020 г., подадено
от „ЕМ ЕН АР ДЖИ Лимитид“, за издаване на лицензия за дейността „търговия с
електрическа енергия“.
2. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т. 1 на 13.03.2020 г. от
10:00 часа в зала ІV на КЕВР.
3. За участие в откритото заседание да бъдат покани лицата, представляващи „ЕМ
ЕН АР ДЖИ Лимитид“ или други, упълномощени от тях представители на дружеството;
4. 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 относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1 от 21.01.2020 г., подадено
от „Айен Енергия“ Д.О.О, за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа
енергия“.
2. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т. 1 на 13.03.2020 г. от
10:00 часа в зала ІV на КЕВР.
3. За участие в откритото заседание да бъдат покани лицата, представляващи „Айен
Енергия“ Д.О.О или други, упълномощени от тях представители на дружеството;
4. 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 относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-97 от 17.12.2019 г.,
подадено „Енерджи Инвест Юръп“ АД за продължаване срока на лицензия № Л-347-15 от
27.12.2010 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“.
2. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т. 1 на 13.03.2020 г. от
10:00 часа в зала ІV на КЕВР.
3. За участие в откритото заседание да бъдат покани лицата, представляващи
„Енерджи Инвест Юръп“ АД или други, упълномощени от тях представители на
дружеството;
4. 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 относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПР-11 от 14.02.2020 г. на
„Техномашимпекс“ ЕООД за прекратяване на лицензия № Л-499-15 от 29.03.2018 г. за
дейността „търговия с електрическа енергия“.
2. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т. 1 на 13.03.2020 г. от
10:00 часа в зала ІV на КЕВР.
3. За участие в откритото заседание да бъдат покани лицата, представляващи
„Техномашимпекс“ ЕООД или други, упълномощени от тях представители на
дружеството.
4. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на
интернет страницата на Комисията.
Приложения:
1. Доклад с вх. № Е-Дк-193 от 28.02. 2020 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-15
от 24.02.2020 г., подадено от „ЕМ ЕН АР ДЖИ Лимитид“, за издаване на лицензия за
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дейността „търговия с електрическа енергия“.
2. Доклад с вх. № Е-Дк-192 от 28.02.2020 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1
от 21.01.2020 г., подадено от „Айен Енергия“ Д.О.О, за издаване на лицензия за дейността
„търговия с електрическа енергия“.
3. Доклад с вх. № Е-Дк-194 от 28.02.2020 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД97 от 17.12.2019 г., подадено „Енерджи Инвест Юръп“ АД за продължаване срока на
лицензия № Л-347-15 от 27.12.2010 г., издадена за дейността „търговия с електрическа
енергия“.
4. Доклад с вх. № Е-Дк-192 от 28.02.2020 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПР-11
от 14.02.2020 г. на „Техномашимпекс“ ЕООД за прекратяване на лицензия № Л-499-15 от
29.03.2018 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

.................................................
(С. Тодорова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

.................................................
(Ремзи Осман)
.................................................
(В. Владимиров)
.................................................
(Г. Златев)
.................................................
(Е. Харитонова)
.................................................
(Д. Кочков)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Р. ТОТКОВА

Протоколирал:
(И. Зашева - главен експерт)
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