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П Р О Т О К О Л 
 

№ 109 

 
София, 04.06.2021 година 

 

Днес, 04.06.2021 г. от 10:50 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията), в състав „Енергетика“, ръководено от 

председателя доц. д-р Иван Н. Иванов.  

 

 На заседанието присъстваха членовете на Комисията Георги Добрев, Ремзи Осман, 

Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова и 

главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).  

  

 На заседанието присъства М. Трифонов – началник на отдел „Цени и лицензии: 

електрически мрежи, търговия и пазари“. 

 

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-522 от 01.06.2021 г. и проект на решение относно заявление 

с вх. № E-12-00-138 от 17.03.2021 г., подадено от „ДАК ЕНЕРДЖИ“ ООД за одобряване 

на бизнес план за дейността „търговия с електрическа енерги“, с включени права и 

задължения на „координатор на стандартна балансираща група“. 

Работна група: Пламен Младеновски, Милен Трифонов,  

Юлиян Стоянов, Петя Андонова 

 

2. Доклад с вх. № Е-Дк-521 от 01.06.2021 г. и проект на решение относно заявление 

с вх. № E-12-00-223 от 21.04.2021 г., подадено от „ЕНЕРГИЙНИ ИНОВАТИВНИ 

ТЕХНОЛОГИИ“ ЕООД за одобряване на бизнес план за дейността „търговия с 

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

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

Работна група: Пламен Младеновски, Милен Трифонов, 

 Юлиян Стоянов, Петя Андонова 

 

 

 По т.1. Комисията, като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-522 от 01.06.2021 г. относно 

одобряване на бизнес план на „ДАК Енерджи“ ООД за периода 2021 – 2025 г., установи 

следното: 

 

mailto:dker@dker.bg


 2 

Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № E-12-00-138 от 

17.03.2021 г. от „ДАК Енерджи“ ООД, с искане за одобряване на бизнес план за 

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

задължения на „координатор на стандартна балансираща група“, за периода 2021 г. – 2025 

г., на основание чл. 13, ал. 2, т. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 13, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 

от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ).  

Съгласно чл. 13, ал. 6 от НЛДЕ, първият бизнес план се одобрява от комисията с 

издаването на лицензията. 

Съгласно чл. 49, ал. 2, т. 3 от НЛДЕ, бизнес планът е приложение, неразделна част 

от лицензията. 

 

Въз основа на представените документи и информация от заявителя и 

извършеното проучване по преписката, се установи следното:  

„ДАК Енерджи“ ООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, вписано в 

Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 206302935, със седалище и 

адрес на управление: гр. София 1000, район „Младост“, ж.к. Младост 1, бул. „Йерусалим“, 

бл. 54Б, ателие 15, с предмет на дейност: търговия с електрическа енергия и всякакъв вид 

други енергоносители, финансиране, инвестиционно проектиране, изпълнение, 

управление и експлоатация на енергийни и транспортни обекти, покупко-продажба на 

стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, 

търговско представителство и посредничество, както и всяка друга дейност, която не е 

забранена от закона. Дружеството се представлява от управителите Джелал Ариф 

Козумали и Ариф Джелал Козумали. Капиталът на „ДАК Енерджи“ ООД е в размер на 50 

000 лв. (петдесет хиляди лева) и е изцяло внесен. Съдружниците притежават, съответно за 

Джелал Ариф Козумали 37 500 лв. дялово участие и за Ариф Джелал Козумали 12 500 лв. 

дялово участие. 

 

Относно наличието на финансови възможности на заявителя за 

осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“: 

„ДАК Енерджи“ ООД е представило бизнес план за периода 2021 г. – 2025 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 38 000 MWh през 2021 г. до 100 000 MWh 

през 2025 г. 

Прогнозните цени, по които дружеството ще купува и продава за износ 

електрическа енергия през периода на бизнес плана, са: 

 

 

За разглеждания период, дружеството очаква печалба в размер на 120 хил. лева за 

2021 г., и да достигне до 711 хил. лева за 2025 г. 

Сравнителна таблица на прогнозните приходи и разходи за периода 2021 г. – 2025 

г. е представена по-долу: 

 

 

Показател Мярка 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

Средна покупна цена  лв./MWh 87,5 88,7 90 93,6 97,1 

Средна продажна цена за 

износ  
лв./MWh 93 95 98 101,5 105 

Количество търг. ел. ен. 

общо 
MWh 38 000 85 000 90 000 95 000 100 000 
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Показатели в  хил. лева 
Прогноза 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

Приходи  3 534 8 075 8 820 9 643 10 500 

Разходи 3 413 7 540 8 100 8 892 9 710 

Счетоводна печалба 123 536 720 751 790 

Финансов резултат 120 482 648 675 711 

 

 

Към бизнес плана „ДАК Енерджи“ ООД е представило SWOT анализ, в който 

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

вероятните заплахи за дейността си. 

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

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

„ДАК Енерджи“ ООД ще притежава финансови възможности за извършване на 

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

„координатор на стандартна балансираща група“. 

 

 Изказвания по т.1.: 

Докладва М. Трифонов. Административното производство е образувано по 

цитираното заявление. Съгласно чл. 13, ал. 6 от НЛДЕ, първият бизнес план се одобрява 

от Комисията с издаването на лицензията. Съгласно чл. 49, ал. 2, т. 3 от НЛДЕ, бизнес 

планът е приложение, неразделна част от лицензията. Направен е извод, че ако 

дружеството спази заложените в бизнес плана параметри, „ДАК Енерджи“ ООД ще може 

да извършва дейността „търговия с електрическа енергия“. 

Предвид горното и на основание чл. 43, ал. 1 от Правилника за дейността на 

Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, чл. 13, ал. 2, т. 1 

от Закона за енергетиката и чл. 13, ал. 4 и ал. 6 във връзка с чл. 49, ал. 2, т. 3 от Наредба № 

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

Комисията да обсъди и вземе следните решения: 

1. Да приеме настоящия доклад; 

2. Да приеме решение за одобряване на бизнес план на „ДАК ЕНЕРДЖИ“ ООД 

за периода 2021 – 2025 г. 

И. Н. Иванов допълни,  че се касае за осъществяване на дейността  „търговия с 

електрическа енергия“. 

М. Трифонов прочете диспозитива на предложеното решение: 

Предвид горното и на основание чл. 13, ал. 2, т. 1 от Закона за енергетиката, чл. 

13, ал. 4 и ал. 6 във връзка с чл. 49, ал. 2, т. 3 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за 

лицензиране на дейностите в енергетиката,  

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

РЕШИ: 

Одобрява бизнес план на „ДАК Енерджи“ ООД за осъществяване на дейността 

„търговия с електрическа енергия“ за периода 2021 – 2025 г. 

И. Н. Иванов установи, че няма изказвания и подложи на гласуване проекта на 

решение. 

 

 

Предвид горното и на основание чл. 13, ал. 2, т. 1 от Закона за енергетиката, чл. 13, 

ал. 4 и ал. 6 във връзка с чл. 49, ал. 2, т. 3 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране 

на дейностите в енергетиката,  

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
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РЕШИ: 

 

Приема доклад и одобрява бизнес план на „ДАК Енерджи“ ООД за осъществяване 

на дейността „търговия с електрическа енергия“ за периода 2021 – 2025 г. 

 

 

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

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

Георги Златев, Евгения Харитонова. 

 

Решението е взето със седем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Георги Добрев - за, 

Ремзи Осман – за, Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, 

Евгения Харитонова – за), от които четири гласа (Александър Йорданов, Владко 

Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в 

енергетиката. 

 

 

По т.2. Комисията, като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-521 от 01.06.2021 г. относно 

одобряване на бизнес план на „Енергийни Иновативни Технологии“ ЕООД за 

периода 2021 – 2025 г., установи следното: 

 

Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № E-12-00-223 от 

21.04.2021 г. от „Енергийни Иновативни Технологии“ ЕООД, с искане за одобряване на 

бизнес план за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени 

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

на комбинирана балансираща група“, за периода 2021 г.- 2025 г., на основание чл. 13, ал. 

2, т. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 13, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от Наредба № 3 от 

21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ).  

Съгласно чл. 13, ал. 6 от НЛДЕ, първият бизнес план се одобрява от комисията с 

издаването на лицензията  

Съгласно чл. 49, ал. 2, т. 3 от НЛДЕ, бизнес планът е приложение, неразделна част 

от лицензията. 

 

Въз основа на представените документи и информация от заявителя и 

извършеното проучване по преписката, се установи следното: 

„Енергийни Иновативни Технологии“ ЕООД е еднолично дружество с ограничена 

отговорност, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 

206356215, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, район „Лозенец“, ул. 

„Галичица“, № 38, ет.2, ап.4, с предмет на дейност: Пълен енергиен мениджмънт и 

инженеринг, консултации, анализ, проектиране, разработка, внедряване, поддържане и 

управление на проекти и решения в сферата на Електроенергетиката. Инвестиционно 

проучване, строителство, ремонт, реконструкция, придобиване и узаконяване на обекти в 

сферата на Енергетиката. Техническо обслужване на решения за автоматизация, 

автоматизирани технически комплекси в областта на Енергетиката, доставка, поддръжка и 

търговия със софтуерни и хардуерни продукти и решения, Търговия с електроенергия и 

енергийни продукти и деривати, участие на борсата, производство, пренос и продажба на 

електрическа енергия след получаване на съответен лиценз. Обучения и развитие на 

човешките ресурси, търговско представителство, посредничество и агентство, външно-

икономическа дейност и реекспорт, маркетинг и реклама, участие в други търговски 

дружества в страната и чужбина, консултантска дейност и комисионна дейност, Търговска 

дейност в страната и чужбина, както и всички други дейности, разрешени от закона и 

съгласно изискванията на действащото законодателство. Дружеството се представлява от 



 5 

Мирослав Нисторов Петров- управител. Капиталът на „Енергийни Иновативни 

Технологии“ ЕООД е в размер на 1 000 лв. (хиляда лева) и е изцяло внесен. Едноличен 

собственик на капитала е „Лийд Вижън“ ЕООД. 

 

Относно наличието на финансови възможности на заявителя за 

осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“. 

„Енергийни Иновативни Технологии“ ЕООД е представил бизнес план за периода 

2021 г. – 2025 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 5 880 MWh през 2021 г. до 11 660 MWh през 

2025 г.  

Прогнозните цени, по които дружеството ще купува и продава за износ 

електрическа енергия през периода на бизнес плана, са: 

 

 

За разглеждания период, дружеството очаква печалба в размер на 96,3 хил. лева за 

2021 г., и да достигне до 193,5 хил. лева за 2025 г. 

Сравнителна таблица на прогнозните приходи и разходи за периода 2021 г. – 2025 

г. е представена по-долу: 

 

Показатели в  хил. лева 
Прогноза 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

Приходи  624 946 1 041 1 145 1 259 

Разходи 517 784 862 949 1 044 

Счетоводна печалба 107 162 179 196 215 

Финансов резултат 96,3 145,8 161,1 176,4 193,5 

 

Към бизнес плана „Енергийни Иновативни Технологии“ ЕООД е представило 

SWOT анализ, в който дружеството е посочило своите силни и слаби страни, 

възможностите за развитие и вероятните заплахи за дейността си. 

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

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

„Енергийни Иновативни Технологии“ ЕООД ще притежава финансови възможности за 

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

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

комбинирана балансираща група“. 

 

Изказвания по т.2.: 

Докладва М. Трифонов. Основанията за приемане на това решение са аналогични 

на предходното, както и направеният извод след разглеждането на бизнес плана е, че ако 

дружеството спази посочените в бизнес плана параметри, ще може да извършва дейността 

„търговия с електрическа енергия“. 

Предвид горното и на основание чл. 13, ал. 2, т. 1 от Закона за енергетиката, чл. 13, 

ал. 4 и ал. 6 във връзка с чл. 49, ал. 2, т. 3 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране 

Показател Мярка 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

Средна покупна цена  лв./MWh 97 103 110 116 123 

Средна продажна цена за износ  лв./MWh 108 110 118 120 130 

Количество търг. ел. ен. общо MWh 5 880 8 760 9 636 10 600 11 660 
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на дейностите в енергетиката, работната група предлага на Комисията да приеме следното 

решение: 

Одобрява бизнес план на „Енергийни Иновативни Технологии“ ЕООД за 

осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“ за периода 2021 – 2025 

г. 

М. Трифонов уточни, че е прочел диспозитива от проекта на решение. В доклада 

като т. 1 се предлага да бъде приет доклада на работната група. 

И. Н. Иванов каза, че първо се приема докладът, а след това се чете проектът на 

решение. Председателят установи, че няма изказвания и подложи на гласуване проекта на 

решение. 

 

 

Предвид горното и на основание чл. 13, ал. 2, т. 1 от Закона за енергетиката, чл. 13, 

ал. 4 и ал. 6 във връзка с чл. 49, ал. 2, т. 3 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране 

на дейностите в енергетиката,  

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

 

Приема доклад и одобрява бизнес план на „Енергийни Иновативни Технологии“ 

ЕООД за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“ за периода 2021 

– 2025 г. 

 

 

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

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

Георги Златев, Евгения Харитонова. 

 

Решението е взето със седем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Георги Добрев - за, 

Ремзи Осман – за, Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, 

Евгения Харитонова – за), от които четири гласа (Александър Йорданов, Владко 

Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в 

енергетиката. 

 
 

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО: 

 

 

По т.1. както следва: 

Приема доклад и одобрява бизнес план на „ДАК Енерджи“ ООД за осъществяване 

на дейността „търговия с електрическа енергия“ за периода 2021 – 2025 г. 
 

По т.2. както следва: 

Приема доклад и одобрява бизнес план на „Енергийни Иновативни Технологии“ 

ЕООД за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“ за периода 2021 

– 2025 г. 
 

 

Приложения: 

1. Доклад с вх. № Е-Дк-522 от 01.06.2021 г. и Решение на КЕВР № БП-7 от 

04.06.2021 г. - заявление с вх. № E-12-00-138 от 17.03.2021 г., подадено от „ДАК 

ЕНЕРДЖИ“ ООД за одобряване на бизнес план за дейността „търговия с електрическа 
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енерги“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща 

група“. 

2. Доклад с вх. № Е-Дк-521 от 01.06.2021 г. и Решение на КЕВР № БП-8 от 

04.06.2021 г. - заявление с вх. № E-12-00-223 от 21.04.2021 г., подадено от „ЕНЕРГИЙНИ 

ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ“ ЕООД за одобряване на бизнес план за дейността 

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

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

 

 

 

 
ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

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

 (Г. Добрев) 

 

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

 (Р. Осман) 

 

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

 (А. Йорданов) 

 

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

 (В. Владимиров) 

 

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

 (Г. Златев) 

          Р. ТОТКОВА 

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

 (Е. Харитонова) 

 

 

 

Протоколирал: 

 (А. Фикова - главен експерт) 


