
   

   
София 1000, бул. "Кн. Ал. Дондуков" № 8-10 
тел.: (02) 988 87 30; факс: (02) 988 87 82 

www.dker.bg, dker@dker.bg 

 

  

 

 

 
П Р О Т О К О Л 

 

№ 96 

 
София, 08.05.2020 година 

 

Днес, 08.05.2020 г. от 10:00 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 присъства П. Младеновски – директор на дирекция 

„Електроенергетика и топлоенергетика“. 

 

 

Председателят установи, че няма други предложения, както и няма правни пречки 

за провеждане на заседанието, което протече при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Проект на решение относно продължаване срока на лицензия № Л-355-15 от 

20.04.2011 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“ на „Мост 

Енерджи“ АД. 

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

Юлиан Стоянов, Петя Андонова, Кристина Костадинова, 

 Радостина Методиева, Рада Башлиева 

 

2. Проект на решение относно издаване на лицензия за дейността „търговия с 

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

балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ на „Енерго-Про 

Продажби“ АД. 

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

Юлиан Стоянов, Петя Андонова, Кристина Костадинова,  

Радостина Методиева, Рада Башлиева 

 

3. Проект на решение относно прекратяване на лицензия № Л-276-1 от 08.09.2008 г. 

за дейността „производство на електрическа енергия” преди изграждане на енергийния 

обект на „Финауто“ ЕООД. 

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

Юлиан Стоянов, Кристина Костадинова, Радостина Методиева,  

Рада Башлиева 
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По т.1. Комисията, след като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-339 от 16.04.2020 г. 

относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-23 от 27.03.2020 г., подадено „Мост Енерджи“ 

АД за продължаване срока на лицензия № Л-355-15 от 20.04.2011 г., издадена за 

дейността „търговия с електрическа енергия“ и събраните данни от проведеното на 

30.04.2020 г. открито заседание по преписката, установи следното: 

 

В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е постъпило 

заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-23 от 27.03.2020 г. от „Мост Енерджи“ АД за продължаване 

срока на лицензия № Л-355-15 от 20.04.2011 г., издадена за дейността „търговия с 

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

балансираща група“ и 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). За проучване на 

обстоятелствата в заявлението и приложенията към него е сформирана работна група със 

заповед № З-E-46 от 01.04.2020 г. на председателя на КЕВР.  

Резултатите от извършения анализ на заявлението и приложенията към него са 

отразени в доклад с вх. № Е-Дк-339 от 16.04.2020 г., който е приет от КЕВР с решение по 
Протокол № 86 от 24.04.2020 г.,  т. 2. В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от 

ЗЕ, на 30.04.2020 г. е проведено открито заседание с дистанционно участие, на което не са 

взели участие представители на заявителя. Последният писмено е заявил, че изразява 

съгласието си с констатациите и заключението на доклада и няма възражения по него. 

 След проучване на обстоятелствата по образуваната преписка, Комисията 

приема за установено следното: 

„Мост Енерджи“ АД притежава лицензия № Л-355-15 от 20.04.2011 г., издадена 

за дейността „търговия с електрическа енергия“ за срок от 10 години, допълнена с права и 

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

стандартна балансираща група“. В срока по чл. 42, ал. 2 от ЗЕ, „Мост Енерджи“ АД е 

подало на основание чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗЕ заявление с вх. № Е- ЗЛР-ПД-23 от 27.03.2020 

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 „Мост 

Енерджи“ АД е акционерно дружество, с ЕИК № 201325372, със седалище и адрес на 

управление: гр. София 1404, район „Витоша“, бул. „България“ № 118. 

„Мост Енерджи“ АД се представлява от Тони Латева Тенева. В съвета на 

директорите в Tърговския регистър са вписани: Силвия Маркова Йорданова, Николай 

Луканов Даскалов, Тони Латева Тенева . 

„Мост Енерджи“ АД има следния предмет на дейност: търговия с електрическа 

енергия и енергоносители, финансиране, информационно проучване, координиране на 

балансирани групи на пазара на електроенергия, проектиране, строителство, ремонт, 

реконструкция и експлоатация на обекти в сферата на енергетиката, и продажба на 

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

дейност, незабранена от закона.Размерът на капитала на дружеството е 200 000 (двеста 

хиляди) лв. и е изцяло внесен. Представени са декларации на основание чл. 11, ал. 2, т. 2, 

б. „а“, б. „б“ и б. „в“ от НЛДЕ, от които се установява, че не е налице противоречие с 

разпоредбите на чл. 40, ал. 4, т. 1, 2 и 3 от ЗЕ. 

Вещни права 
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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, с оглед нови възможности за развитие и разширяване на дейността, увеличаване 

на пазарен дял и постигане на по-добри финансови резултати. 

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, „Мост Енерджи“ АД е регистрирано като търговец на електрическа 

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

код „32X001100100616M“ и с права и задължение на „координатор на комбинирана 

балансираща група“ с EIC код „32X001100100906D“, и към момента е със статус 

„Активен“.  

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

Енерджи“ АД ще използва наето офис помещение, находящо се гр. София, район 

„Витоша“, бул. „България“ № 118. Като доказателство заявителят е представил договор за 

наем на офис-площи от 15.07.2018 г., сключен с „Проект Контрол“ ООД. 

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: 

Софтуерни продукти: 

 Operation System: Linux Mint Версия на текстообработваща програма: 

LibreOffice Версия софтуер за електронна таблица: LibreOffice Версия на 

клиента за електронна поща: Mozilla Thubderbird Антивирусна защита: 

CalmAV 

Компютърни конфигурации: 

 15 броя 

 Процесор - Intel Core i5-8400 Coffee Lake Дънна Платка - ASRock Z370 Pro4 

Хард Диск - SSD 240GB Samsung 850 EVO RAM памет-8GB DDR4 

Захранване - Thermaltake Smart RGB Видео Карта - AMD Radeon RX 550 

Кутия - ATX/mATX Makki 

Копиращи и сканиращи устройства: 3 броя 

 All-in-One Printer BROTHER MFC-B7715DW Сървър за екелектронна поща: 

 Сървърът за електронна поща е нает и се поддържа от DELTA.bg. Всички 

отговорности относно съхранението и защитата на данни са гарантирани от 

DELTA.bg 

Средства за комуникация: 

 GSM връзка: 20 броя мобилни телефони и SIM карти Интернет доставчици: 

БТК АД, НЕТ1 

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

дейността „търговия с електрическа енергия“:  

Съвет на директорите - Съветът на директорите е постоянно действащ орган. Той 

се състои от 3 члена, които могат да бъдат физически или юридически лица. Съветът 
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възлага прякото управление на един или няколко от своите членове, които стават 

изпълнителни директори. 

Изпълнителен директор - изпълнителният директор е отговорен за ежедневното 

управление на дружеството и е негов юридически представител. 

Финансов директор - Управлява дейността на финансово-счетоводния отдел и 

паричните потоци на дружеството. Планира, организира и ръководи счетоводната 

политика и финансовите дейности в дружеството. Комуникира и води преговори с 

финансови и държавни институции.Подготвя финансови анализи, отчети, междинни и 

годишни прогнози. Изготвя бюджети и следи за тяхното изпълнение. Ръководи, 

организира и осъществява предварителен, текущ и последващ вътрешен финансов 

контрол по спазването на вътрешно фирмените правила 

Директор „Производство“ - Осъществява управленски функции, свързани с 

планиране, ръководене и контролиране на цялостната производствената дейност на 

компанията. Осъществява координиране и контрол на режима на работа на балансиращите 

групи – стандартна и комбинирана.Изготвя становища и дава предложения за 

оптимизиране на процесите в различните направления на производството. Отговаря за 

обмена на информация с независимия преносен оператор, доставчиците на електрическа 

енергия, електроразпределителни дружества и други, свързани с дейността на 

дружеството; 

Експерти – изготвяне на почасови графици за производство на ел.енергия от 

различните видове централи, обработване и предоставяне на отдел финанси данни за 

измерването и други данни, необходими за издаване на фактури на клиентите на 

дружеството; редовно и правилно събиране, водене и подреждане хронологично отчетите 

от независимия преносен оператор и др. 

Директор „Енергийни Пазари“ – Координира работата на звената вътрешен и 

външен пазар. Следи за стриктното изпълнение на поставените цели. Подготвя браншови 

анализи, диагностика на средата на организацията, на самата организация. Оперира с 

търговските платформи на БНЕБ; завежда, обработва, изпраща до независими преносен 

оператор и поддържа редовно заявените товарови графици и количества електрическа 

енергия и др. Формулира цели и стратегии, изработва планове, осъществява различни 

видове контрол. Осъществява ефективна комуникация с различни видове контрагенти и 

институции. 

Експерти прогнозиране и балансиране - опериране с търговските платформи на 

БНЕБ; завеждане, обработване, изпращане до независимия преносен оператор и 

поддържане редовно заявените товарови графици и количества електрическа енергия и др. 

Клонова мрежа, експерти - обмен на информация с клиентите на дружеството; 

изготвяне на оферти за продажба на ел. енергия; обработване и предоставяне на отдел 

финанси данните за измерването и други данни;  

Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството 

доказателства се установява, че „Мост Енерджи“ 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“ и „координатор на комбинирана балансираща група“. 

ІV. 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):  
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„Мост Енерджи“ АД 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 

износ и транзит, като техните обеми са от 1 000 МWh през 2020 г. до 4 000 МWh през 2024 

г. за износ и от 5 000 МWh през 2020 г. до 44 000 МWh през 2024 г. за транзит. 

Прогнозните цени, по които дружеството ще купува и продава електрическа 

енергия  за износ през периода на бизнес плана, са: 

 

Прогнозните цени, по които дружеството ще купува и продава електрическа 

енергия  за транзит през периода на бизнес плана, са: 

Прогнозните цени, по които дружеството ще купува и продава електрическа 

енергия  на местен пазар през периода на бизнес плана, са: 

 

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  77 266 111 421 140 561 177 541 228 000 

Разходи 73 427 104 757 131 501 165 341 211 411 

Счетоводна печалба 3 889 6 720 9 120 12 266 16 659 

Финансов резултат 3 450 6 048 8 208 11 039 14 993 

 

Към бизнес плана „Мост Енерджи“ АД 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 13.03.2020 г. от „УниКредит 

Булбанк“ АД, според което „Мост Енерджи“ АД 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 12.03.2020 г. е 2 694 763,47 

лева. Сумата по специалната сметка е в размер, съответстващ на изискванията на чл. 19 от 

Правилата, видно от приходите от лицензионна дейност на дружеството за 2019 г. 

Показател Мярка      

Средна покупна цена лева/MWh 131 132 129 132 138 

Средна продажна цена  лева/MWh 135 137 132,75 137 142,3 

Количество търгувана ел. 

енергия общо 
MWh 1 000 2 500 3 000 3 500 4 000 

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

Средна покупна цена лева/MWh 132 131 127,5 129,75 135 

Средна продажна цена  лева/MWh 135 131 127,5 129,75 135 

Количество търгувана 

ел. енергия общо 
MWh 5 000 17 500 24 000 35 000 44 000 

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

Средна покупна цена лева/MWh 131,54 132,02 128,61 131,86 138,53 

Средна продажна цена  лева/MWh 145,35 145,88 142,11 145,71 153,08 

Количество търгувана 

ел. енергия общо 
MWh 525 600 744 600 963 600 1 182 600 1 445 400 
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Въз основа на всичко гореизложено може да се направи извод, че ако спази 

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

„Мост Енерджи“ АД ще притежава финансови възможности за извършване на 

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

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

балансираща група“. 

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. 

VI. 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, „Мост Енерджи“ АД е представило проект на „Договор за участие в балансираща 

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

представения проект на договор е установено, че същият има 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.1.: 

Докладва П. Младеновски: След проведеното открито заседание няма настъпили 

нови факти и обстоятелства, които да променят първоначално изложените в доклада 

изводи. Предвид  това  и на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 56, ал. 1, т. 1 и чл. 

38в, ал. 3 от Закона за енергетиката и чл. 69, ал. 2, т. 1 и ал. 3 и чл. 13, ал. 5 от Наредба № 

3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, работната група предлага 

на Комисията за енергийно и водно регулиране да вземе следното решение: 

 

1. Да продължи срока на лицензия № Л-355-15 от 20.04.2011 г. за дейността 

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

стандартна балансираща група“ и на „координатор на комбинирана балансираща 

група“, издадена на „Мост Енерджи“ АД, с 10 (десет) години, считано от датата на 

изтичане срока на лицензията – 20.04.2021 г.; 

2. Да определи същите условия за осъществяване на лицензионната дейност за 

новия срок, така както последните са регламентирани в лицензия № Л-355-15 от 

20.04.2011 г., издадена на „Мост Енерджи“ АД . 

3. Да одобри на „Мост Енерджи“ АД бизнес план за периода 2020 г. – 2024 г., 

приложение към това решение и приложение към издадената лицензия; 

4. Да одобри на „Мост Енерджи“ АД правила за работа с потребители на 

енергийни услуги, приложение към това решение и приложение към издадената лицензия. 

 

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

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 56, ал. 1, 

т. 1 и чл. 38в, ал. 3 от Закона за енергетиката и чл. 69, ал. 2, т. 1 и ал. 3 и чл. 13, ал. 5 от 

Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, 

 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 
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1. Продължава срока на лицензия № Л-355-15 от 20.04.2011 г. за дейността 

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

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

издадена на „Мост Енерджи“ АД, с ЕИК № 201325372, със седалище и адрес на 

управление: гр. София 1404, район „Витоша“, бул. „България“ № 118, с 10 (десет) години, 

считано от датата на изтичане срока на лицензията – 20.04.2021 г.; 

2. Определя същите условия за осъществяване на лицензионната дейност за новия 

срок, така както последните са регламентирани в лицензия № Л-355-15 от 20.04.2011 г., 

издадена на „Мост Енерджи“ АД за дейността „търговия с електрическа енергия“, с 

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

„координатор на комбинирана балансираща група“;  

3. Одобрява на „Мост Енерджи“ АД бизнес план за периода 2020 г. – 2024 г., 

приложение към това решение и приложение към издадената лицензия; 

4. Одобрява на „Мост Енерджи“ АД правила за работа с потребители на енергийни 

услуги, приложение към това решение и приложение към издадената лицензия. 

 

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 с седем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова  - за, 

Ремзи Осман - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова – за, 

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, след като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-338 от 16.04.2020 г. 

относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-21 от 10.03.20209 г., подадено от „Енерго-Про 

Продажби“ АД, за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа 

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

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

събраните данни от проведеното на 30.04.2020 г. открито заседание по преписката, 

установи следното: 

 

Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-21 от 

10.03.2020 г., подадено от „Енерго-Про Продажби“ АД, за издаване на лицензия за 

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

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

балансираща група“ , на основание чл. 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-40 

от 23.03.2020 г. на председателя на КЕВР. 

Резултатите от извършения анализ на заявлението и приложенията към него са 

отразени в доклад с вх. № Е-Дк-338 от 16.04.2020 г., който е приет от КЕВР с решение по 
Протокол № 86 от 24.04.2020 г.,  т. 3. В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от 

ЗЕ, на 30.04.2020 г. е проведено открито заседание с дистанционно участие, на което не са 

взели участие представители на заявителя. Последният писмено е заявил, че няма 

коментари и възражения по приетия доклад. 

След проучване на обстоятелствата по образуваната преписка, Комисията 

приема за установено следното: 

І. Правни аспекти 
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Видно от служебно извършената справка на интернет страницата на Търговския 

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

Продажби“ АД e акционерно дружество с ЕИК № 103533691, със седалище и адрес на 

управление: гр. Варна 9009, район „Владислав Варненчик“, ВАРНА ТАУЪРС - Г, бул. 

„Владислав Варненчик“ № 258. Дружеството се представлява заедно от всеки двама от 

членовете на Управителния съвет. Представители са Пламен Стоянов Стефанов, Яна 

Маринова Димитрова, Георги Коршия. Членове на управителния съвет са Пламен Стоянов 

Стефанов, Яна Маринова Димитрова, Георги Коршия. Членове на надзорния съвет са: 

Рада Иванова Пеева, Властимил Оуржада, Петър Зафиров Милев. Капиталът на 

дружеството е 1 501 000 лв (един милион петстотин и един хиляди) лв. и е изцяло внесен. 

„Енерго-Про Продажби“ АД е със следния предмет на дейност: обществено снабдяване с 

електрическа енергия и продажба на електрическа енергия на потребителите, 

присъединени към електроразпределителна мрежа, при наличието и поддържането на 

валидна лицензия за обществено снабдяване с електрическа енергия на тези потребители. 

В тази връзка, дружеството сключва сделки с електрическа енергия по регулирани цени, 

както и на организирания пазар на електрическа енергия в съответствие с действащото 

законодателство. При наличие и поддържане на съответна валидна лицензия дружеството 

осъществява други дейности в областта на енергетиката съгласно действащото 

законодателство. Дружеството ще предоставя услугата координатор на балансираща 

група. При наличие на валидна лицензия за търговец на електрическа енергия и валидна 

регистрация като търговски участник, дружеството ще сключи директни сделки при 

свободно договорени цени с привилегировани потребители за покупко-продажба на ел. 

енергия, дружеството предоставя други в областта на енергетиката свързани с 

осъществяваната дейност, съгласно действащото законодателство. 

Предвид горното, „Енерго-Про Продажби“ АД  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 членове на съвета на директорите на дружеството 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. 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 предвид предстоящата пълна 

либерализация на пазара на електрическа енергия на дребно в България, която ще се 

реализира поетапно през следващите няколко години, дружеството възнамерява да 

изгради дългосрочни позиции на пазара по свободно договорени цени и да участва 

пълноценно в неговото непрекъснато развитие и усъвършенстване. За целта дружеството 

ще използва натрупания дългогодишен опит в доставката на ел. енергия и обслужването 

на над 1 млн. клиента. 

III. Технически аспекти 

1. Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване 

на дейността „търговия с електрическа енергия“: 
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За осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“, „Енерго-Про 

Продажби“ АД ще използва офис, находящ се гр. Варна 9009, район „Владислав 

Варненчик“, ВАРНА ТАУЪРС - Г, бул. „Владислав Варненчик“ № 258, съгласно 

представения Договор за наем на недвижим имот, сключен с „Енерго-Про Варна“ ЕАД. 

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 справки фактури за доставка на следната техника: 

-  Операционна система - MS Windows 8.1 и 10; Windows Server 2012/2012R2 и 

2016; др. Linux базирани OS; 

-  Офис пакет MS Office 2010 и 2016; 

-  Антивирусна система - McAfee, MS Endpoint Protection; 

-  Клиент за електронна поща - MS Outlook 2010 и MS Outlook 2016; 

-  Сървър за електронна поща - MS Exchange Server 2016; 

-  Сървърна и клиентска виртуализация - Vmware; 

-  Специализиран софтуер - Archimed eDMS; kVASy, xEnergie; 

-  ERP система - SAP R/3; 

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-

1286≠1 от 12.02.2020 г. ЕСО ЕАД декларира, че „Енерго-Про Продажби“ АД 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 „Енерго-Про Продажби“ АД 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 комбинирана 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 комбинирана 

балансираща група“: 

Предоставени са данни за управленската и организационна структура на „Енерго-

Про Продажби“ АД. 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: 

Дирекция „Управление на риска и администриране на продажбите“ 

Административно обслужване на търговската дейност. Управление на операционните, 

кредитни и ликвидни рискове. Контрол на риска, свързан с концентрация на 

експозиции - секторна, капиталова и др. Администриране и развитие на система за 

управление на клиентите. Управление на процеса по сключване и обработка на 

договори с клиенти. Администриране на процеса по регистрация и фактуриране на 

клиенти. 

Дирекция „Бюджетиране. продукти и ценообразуване“. Разработване на 

цялостна стратегия за развитие на продажбите. Развитие на продукти и 

ценообразуване. Управление на процеса по бюджетиране и планиране. 

 Дирекция „Доставка на електроенергия“. Дефиниране и усъвършенстване на 



 10 

стратегията за закупуване на електроенергия. Анализ на пазара на производство и 

търговия на едро. Управление на процеса по сключване и управление на договорите и 

администриране на фактури за закупуване на енергия. 

На база на извършения анализ на разходите и допускания за необходимия брой 

персонал за самостоятелно осъществяване на административните дейности в „Енерго-Про 

Продажби“ АД се установи следното: 

-  общият брой на персонала в „Енерго-Про Варна“ ЕАД, оказващ тези услуги е 

163 служителя/средномесечно, на база отработени часове, а при положение че тези услуги 

се извършват самостоятелно в „Енерго-Про Продажби“ АД ще са необходими минимум 

20% повече служители в зависимост от броя и спецификата на административните 

дейности; 

-  увеличаване на разходите, свързано с по-голям брой персонал, съответно по-

високи разходи във връзка с поддържането на офис сгради и оборудване, ИТ осигуреност, 

обучения и повишаване на квалификацията на персонала, оказващ тези услуги и др. 

В същото време сравнителен анализ спрямо предходни години показва значително 

намаляване на разходите в компанията майка „Енерго-Про Варна“, без това да се отразява 

на качеството на предоставяните услуги. 

Ценообразуването на споделените услуги между Енерго-Про Варна ЕАД и 

„Енерго- Про Продажби“ АД съответства на принципа на независимите пазарни 

отношения. 

За определяне на цените и надценката между дружествата е извършен сравнителен 

анализ и изготвена Документация за трансферно ценообразуване от независима 

организация. 

Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството 

доказателства може да се приеме, че „Енерго-Про Продажби“ АД 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“ 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):  

„Енерго-Про Продажби“ АД 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 нарастващи количества електрическа енергия за 

покупко-продажба, като техните обеми са от 125 000 МWh през 2020 г. до 270 000 МWh 

през 2024 г.  

Дружеството очаква прогнозните продажни цени на електрическа енергия  през 

периода на бизнес плана, да са от 129,97 лв. за 2020 г.и да реализират ръст от около 2% 

през 2021 г., като след това темпа да се забави. За покупните цени на електрическа 

енергия, дружеството е прогнозирало по цена на БНЕБ, като очаква ръст между 1% и 3% 

годишно. 

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

г. е представена по-долу: 
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Показатели в  хил. лева 
Прогноза  

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

Приходи  20 446 43 531 45 921 47 733 49 317 

в т. ч. от продажба на 

електроенергия 
16 198 33 806 34 987 35 996 36 982 

Разходи 20 338 42 942 45 192 46 946 48 466 

в т.ч. за покупка на 

електроенергия 
15 188 31 697 32 760 33 735 34 641 

Счетоводна печалба 108 589 729 787 851 

Финансов резултат 98 530 656 709 766 

 

Към бизнес плана „Енерго-Про Продажби“ АД 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 25.02.2020 г. от „УниКредит 

Булбанк“ АД, според което „Енерго-Про Продажби“ АД 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 25.02.2020 г. е 

850 146,44 лева. Сумата по специалната сметка е в размер, съответстващ на изискванията 

на чл. 19 от Правилата, видно от първата година на прогнозния 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, „Енерго-

Про Продажби“ АД 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, „Енерго-Про Продажби“ АД е представило проект на „Договор за участие в 

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

преглед на представения проект на договор е установено, че същият има 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 П. Младеновски: И по това административно производство, г-н 

Председател, след проведеното открито заседание няма настъпили нови факти и 

обстоятелства, които да променят първоначално изложените в доклада изводи. Предвид 

това и на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 5 във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 5 и ал. 5 и чл. 38в, 

ал. 3 от Закона за енергетиката и чл. 13, ал. 4 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за 

лицензиране на дейностите в енергетиката, работната група предлага на Комисията да 

вземе следното решение: 
 

1. Да издаде на „Енерго-Про Продажби“ АД лицензия за извършване на дейността 

„търговия с електрическа  енергия“, с включени права и задължения на „координатор на 
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стандартна балансираща група“ и на „координатор на комбинирана балансираща 

група“ за срок от 10 (десет) години, приложение и неразделна част от това решение; 

2. Да одобри на „Енерго-Про Продажби“ АД бизнес план за периода 2020 г. – 2024 

г., приложение към решението и към лицензията по т. 1.; 

3. Да одобри на „Енерго-Про Продажби“ АД правила за работа с потребители на 

енергийни услуги, приложение към решението и към лицензията по т. 1. 

 

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

 

Предвид гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 5 във връзка с чл. 39, 

ал. 1, т. 5 и ал. 5 и чл. 38в, ал. 3 от Закона за енергетиката и чл. 13, ал. 4 от Наредба № 3 от 

21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

РЕШИ: 

 
 

1. Издава на „Енерго-Про Продажби“ АД, с ЕИК № 103533691, със седалище и 

адрес на управление: гр. Варна 9009, район „Владислав Варненчик“, Варна Тауърс - Г, 

бул. „Владислав Варненчик“ № 258, лицензия № Л-521-15 от 08.05.2020 г. за извършване 

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

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

балансираща група“ за срок от 10 (десет) години, приложение и неразделна част от това 

решение; 

2. Одобрява на „Енерго-Про Продажби“ АД бизнес план за периода 2020 г. – 2024 

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

3. Одобрява на „Енерго-Про Продажби“ АД правила за работа с потребители на 

енергийни услуги, приложение към това решение и приложение към лицензията по т. 1. 

 

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 с седем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова  - за, 

Ремзи Осман - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова – за, 

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, след като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-337 от 16.04.2020 г. 

относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПР-22 от 27.03.2020 г. на „Финауто“ ЕООД за 

прекратяване на лицензия № Л-276-1 от 08.09.2008 г. за дейността „производство на 

електрическа енергия” преди изграждане на енергийния обект и събраните данни от 

проведеното на 30.04.2020 г. открито заседание по преписката, установи следното: 

 

В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е постъпило 

заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПР-22 от 27.03.2020 г. на „Финауто“ ЕООД за прекратяване на 

лицензия № Л-276-1 от 08.09.2008 г. за дейността „производство на електрическа енергия” 

преди изграждане на енергийния обект на основание чл. 55, ал. 1, т. 1 от Закона за 

енергетиката (ЗЕ) във връзка с чл. 70, ал. 2, предл. второ 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-45 

от 01.04.2020 г. на председателя на КЕВР.  
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Резултатите от извършения анализ на заявлението и приложенията към него са 

отразени в доклад с вх. № Е-Дк-337 от 16.04.2020 г., който е приет от КЕВР с решение по 
Протокол № 86 от 24.04.2020 г.,  т. 4. В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от 

ЗЕ, на 30.04.2020 г. е проведено открито заседание с дистанционно участие, на което e 

взел участие представител на заявителя. Последният е посочил, че освен техническата 

грешка, няма възражения по доклада и изразява съгласието си с констатациите и 

заключението по него. 

 След проучване на обстоятелствата по образуваната преписка, Комисията 

приема за установено следното: 

„Финауто“ ЕООД е титуляр на лицензия № Л-276-1 от 08.09.2008 г. за дейността 

„производство на електрическа енергия“ преди изграждане на енергийния обект за срок от 

35 (тридесет и пет) години. Видно от служебно направената справка от Търговския 

регистър на Република България, правно-организационната форма на „Финауто“ ЕООД е 

еднолично дружество с ограничена отговорност, с ЕИК № 131316620, със седалище и 

адрес на управление: гр. София, район Красно село, ж.к. „Бели брези“, ул. „Дойран“ №15, 

вх. Б, ет. 4, ап. 9. 

Заявителят е обосновал искането си за прекратяване на лицензията поради 

обстоятелството, че дружеството не е започвало да извършва лицензионната дейност. 

Централата, чрез която трябва да осъществява лицензионната дейност, МВЕЦ 

„Поточница“, не е построена, тъй като в хода на процедурата, инициирана през 2013 г. за 

изменение и удължаване на срока на валидност на разрешение за водовземане № 

301047/21.10.2005 г., издадено от Басейнова дирекция Пловдив, е било изискано 

провеждане на процедура за преценка на необходимостта от извършване на ОВОС от 

РИОСВ Хасково. РИОСВ Хасково издава Решение № ХА-33-ПР/2014, определящо, че не 

е необходимо извършването на ОВОС за строителството на МВЕЦ „Поточница“. Това 

Решение е обжалвано пред Министерството на околната среда и водите и пред съда от 

екологични организации. След поредица от решения и обжалвания от заинтересованите 

страни, РИОСВ Хасково е издала Решение ХА-22-П/2014 от 29.10.2014 г., с което 

прекратява процедурата, поради недопустимост на заявеното инвестиционно предложение 

„Изграждане на МВЕЦ „Поточница““с режима на дейностите в защитена зона, съгласно 

Становище по екологична оценка № 1-2/2012 на министъра на околната среда и водите. 

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. 

С оглед всичко гореизложено се обоснова извод, 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. 2 от НЛДЕ, 

Комисията счита, че не са налице пречки лицензия № Л-276-1 от 08.09.2008 г. да бъде 

прекратена. 

 

Изказвания по т.3.: 

Докладва П. Младеновски: По това административно производство, след 

проведеното открито заседание, на което Комисията беше сезирана, че има допусната в 

доклада техническа грешка, същата е отстранена. Предвид това и на основание чл. 21, ал. 

1, т. 1 във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката и чл. 70, ал. 1 във връзка с 

чл. 71, ал. 1, т. 2 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в 

енергетиката, работната група предлага на Комисията да вземе следното решение: 

 

Да прекрати лицензията от 2008 г. за дейността „производство на електрическа 

енергия” преди изграждане на енергийния обект, издадена на Финауто“ ЕООД. 

И. Н. Иванов обърна внимание, че действително допуснатата техническа грешка, 
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която макар и техническа има сериозно значение за решението, е отстранена. 

 

И. Н. Иванов подложи на гласуване проекта на решение с направеното уточнение. 

 

Предвид гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 55, ал. 1, 

т. 1 от Закона за енергетиката и чл. 70, ал. 1 във връзка с чл. 71, ал. 1, т. 2 от Наредба № 3 

от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

Прекратява лицензия № Л-276-1 от 08.09.2008 г. за дейността „производство на 

електрическа енергия” преди изграждане на енергийния обект, издадена на Финауто“ 

ЕООД, с ЕИК № 131316620, със седалище и адрес на управление: гр. София, район 

Красно село, ж.к. „Бели брези“, ул. „Дойран“ №15, вх. Б, ет. 4, ап. 9. 

 

 

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 с седем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова  - за, 

Ремзи Осман - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова – за, 

Димитър Кочков – за), от които три гласа (Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения 

Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката. 

 

 
РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО: 

 

По т.1. както следва: 

1. Продължава срока на лицензия № Л-355-15 от 20.04.2011 г. за дейността 

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

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

издадена на „Мост Енерджи“ АД, с ЕИК № 201325372, със седалище и адрес на 

управление: гр. София 1404, район „Витоша“, бул. „България“ № 118, с 10 (десет) години, 

считано от датата на изтичане срока на лицензията – 20.04.2021 г.; 

2. Определя същите условия за осъществяване на лицензионната дейност за новия 

срок, така както последните са регламентирани в лицензия № Л-355-15 от 20.04.2011 г., 

издадена на „Мост Енерджи“ АД за дейността „търговия с електрическа енергия“, с 

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

„координатор на комбинирана балансираща група“;  

3. Одобрява на „Мост Енерджи“ АД бизнес план за периода 2020 г. – 2024 г., 

приложение към това решение и приложение към издадената лицензия; 

4. Одобрява на „Мост Енерджи“ АД правила за работа с потребители на енергийни 

услуги, приложение към това решение и приложение към издадената лицензия. 
 

По т.2. както следва: 

1. Издава на „Енерго-Про Продажби“ АД, с ЕИК № 103533691, със седалище и 

адрес на управление: гр. Варна 9009, район „Владислав Варненчик“, Варна Тауърс - Г, 

бул. „Владислав Варненчик“ № 258, лицензия № Л-521-15 от 08.05.2020 г. за извършване 

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

„координатор на стандартна балансираща група“ и на „координатор на комбинирана 
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балансираща група“ за срок от 10 (десет) години, приложение и неразделна част от това 

решение; 

2. Одобрява на „Енерго-Про Продажби“ АД бизнес план за периода 2020 г. – 2024 

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

3. Одобрява на „Енерго-Про Продажби“ АД правила за работа с потребители на 

енергийни услуги, приложение към това решение и приложение към лицензията по т. 1. 

 
По т.3. както следва: 

Прекратява лицензия № Л-276-1 от 08.09.2008 г. за дейността „производство на 

електрическа енергия” преди изграждане на енергийния обект, издадена на Финауто“ 

ЕООД, с ЕИК № 131316620, със седалище и адрес на управление: гр. София, район 

Красно село, ж.к. „Бели брези“, ул. „Дойран“ №15, вх. Б, ет. 4, ап. 9. 

 
 

 

Приложения: 

1. Решение на КЕВР № ИЗ-Л-355 от 08.05.2020 г. относно продължаване срока на 

лицензия № Л-355-15 от 20.04.2011 г., издадена за дейността „търговия с електрическа 

енергия“ на „Мост Енерджи“ АД. 

2. Решение на КЕВР № Л-521 от 08.05.2020 г. относно издаване на лицензия за 

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

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

балансираща група“ на „Енерго-Про Продажби“ АД. 

3 Решение на КЕВР № Пр-Л-276 от 08.05.2020 г. относно прекратяване на лицензия 

№ Л-276-1 от 08.09.2008 г. за дейността „производство на електрическа енергия” преди 

изграждане на енергийния обект на „Финауто“ ЕООД. 
. 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

.................................................                           ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ 

 (С. Тодорова) 

 

................................................. 

 (Р. Осман) 

 

................................................. 

 (В. Владимиров) 

 

.................................................   ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

 (Г. Златев) 

          Р. ТОТКОВА 

................................................. 

 (Е. Харитонова) 

 

................................................. 

 (Д. Кочков) 

 
 

 

 

Протоколирал: 

 (И. Зашева - главен експерт) 

 


