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П Р О Т О К О Л 

 

№ 22 

 
София, 05.02.2021 година 

 
 

Днес, 05.02.2021 г. от 10:01 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 Георги Добрев, Ремзи Осман, 

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

Трендафилова 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. Александров – началник на отдел 

„Цени и лицензии: електропроизводство, ВКП на електрическа и топлинна енергия“ 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-156 от 02.02.2021 г. относно заявление с вх. № E-ЗСК-18 от 

04.12.2020 г. за изменение на лицензия за дейността „производство на електрическа и 

топлинна енергия“, подадено от „Брикел“ ЕАД. 

Работна група:  Пламен Младеновски, Елена Маринова, Ивайло Александров, 

Юлиана Ангелова, Радослав Наков, Диана Николкова, 

Йовка Велчева и Надежда Иванова 

 

2. Доклад с вх. № Е-Дк-159 от 02.02.2021 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-64 

от 26.10.2020 г. на „Енерджиса Юръп“ КФТ, ч.ю.л., държава: Унгария, за издаване на 

лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“. 

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

Стоянов, Петя Андонова, Радостина Методиева, Рада Башлиева 

 

3. Доклад с вх. № Е-Дк-160 от 02.02.2021 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-68 

от 10.12.2020 г. на „Ел Екс Корпорейшън“ АД за издаване на лицензия за дейността 

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

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

Стоянов, Петя Андонова, Радостина Методиева, Рада Башлиева  

 

4. Доклад с вх. № Е-Дк-157 от 02.02.2021 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-

66 от 12.11.2020 г. на „Ритъм-4 ТБ“ ООД за продължаване срока на лицензия № Л-370-15 

от 21.11.2011 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“. 

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

Стоянов, Петя Андонова, Радостина Методиева, Рада Башлиева 

 

5. Доклад с вх. № Е-Дк-158 от 02.02.2021 г. относно заявление с вх. № Е-13-39-2 от 

14.10.2020 г. на „Енергийна финансова група“ АД – в несъстоятелност за прекратяване на 

лицензия № Л-219-15 от 18.12.2006 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“. 

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

Юлиан Стоянов, Светослава Маринова, Рада Башлиева 

 

6. Доклад с вх. № Е-Дк-161 от 02.02.2021 г. относно предложение на операторите 

на преносни системи от Югоизточна Европа за обща Методика за изчисляване на 

преносна способност за пазарните времеви периоди „ден-напред“ и „в рамките на деня“, в 

съответствие с чл. 20 и чл. 21 на Регламент на Комисията (ЕС) 2015/1222 от 24 юли 2015 

за установяване на насоки относно разпределянето на преносна способност и 

управлението на претоварването. 

Работна група: Пламен Младеновски, Милен Трифонов 
 

 

По т.1. Комисията разгледа доклад с вх. № Е-Дк-156 от 02.02.2021 г. относно 

заявление с вх. № E-ЗСК-18 от 04.12.2020 г. за изменение на лицензия за дейността 

„производство на електрическа и топлинна енергия“, подадено от „Брикел“ ЕАД. 

 

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

заявление с вх. № E-ЗСК-18 от 04.12.2020 г. от „Брикел“ ЕАД за изменение на лицензия за 

производство на електрическа и топлинна енергия на основание чл. 51, ал. 1, т. 1 от Закона 

за енергетиката (ЗЕ) и чл. 61, ал. 2, т. 2 от Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране 

на дейностите в енергетиката (НЛДЕ). 

За проучване на обстоятелствата в подаденото заявление и приложенията към него 

е сформирана работна група със Заповед № З-E-223 от 11.12.2020 г. на председателя на 

КЕВР. 

С писмо с изх. № E-ЗСК-18 от 18.12.2020 г. от заявителя е поискано да представи 

допълнителна информация и документи, които са представени с писма с вх. № E-ЗСК-18 

от 29.12.2020 г. и вх. № E-ЗСК-18 от 07.01.2021 г. 

Дружеството е обосновало искането си за изменение на лицензията за 

производство на електрическа и топлинна енергия със следните мотиви: Подаденото  

заявление е във връзка с бъдещи намерения за оптимизация на енергийното производство, 

при което да бъде изваден от лицензията енергиен котел № 6 (ЕК 6), описан с технически 

характеристики в приложение № 1 към лицензия № Л-096-03 от 14.03.2001 г. за дейността 

„производство на електрическа и топлинна енергия“, с цел продажба и финансиране на 

бъдещи дейности по оптимизация на производството. „Брикел“ ЕАД е посочило, че 

съгласно Комплексно разрешително (КР) № 40-Н1/2011 г., актуализирано с Решение № 

40-Н1-И0-А1/2013 г. и Решение № 40-Н1-И0-А2/2018 г. на изпълнителния директор на 

Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), има разрешение за експлоатация 

едновременно на 3 бр. парогенератори и 3 бр. са в резерв.  След изваждане на ЕК 6 от 

активите на дружеството няма да бъде променена разрешената на дружеството по 

комплексно разрешително номинална топлинна мощност от 510 MW. Ще останат в работа 

3 бр. парогенератори и 2 бр. ще са в резерв, което практически няма да рефлектира върху 
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работата на предприятието, както и ще бъдат спазени условията в комплексното 

разрешително. 

Допълнително с писмо с вх. № E-ЗСК-18 от 07.01.2021 г. заявителят е представил 

следната финансова обосновка за влиянието от извеждането от експлоатация на ЕК 6 

върху приходите, разходите и финансовите показатели на дружеството: Съгласно 

разрешената с Комплексното разрешително топлинна мощност се допуска едновременна 

експлоатация само на три ЕК и предвид броя на оставащите в резерв, при продажба 

практически няма да има затруднения в работата на предприятието. Дружеството е 

посочило, че след продажбата на ЕК 6 ефективно ще работят не повече от три, от 

наличните пет парогенератора, но ще бъдат намалени разходите за обслужване на 

оставащите два ЕК в резерв, което ще позволи по- добро обслужване на съоръженията. ЕК 

6 от няколко години не е във фактическа експлоатация, при което същият не е генерирал 

финансови приходи за дружеството. От друга страна, „Брикел“ ЕАД отбелязва, че за 

поддържането му в готовност за работа, се изисква поддръжка, която генерира разходи за 

основни и допълнителни материали, за консумативи, както и разходи за възнаграждения 

на персонал, водещи до увеличаване на общите разходи за ремонт на съоръженията и 

повишаване на основните разходи за производство в ТЕЦ, което обстоятелство се явява 

необосновано от финансова гледна точка, предвид липсата на генерирани приходи от 

експлоатацията му и предвид обстоятелството, че е минимална вероятността за въвеждане 

в работа. Предвид изложеното, дружеството счита, че изваждането от дейността по 

лицензията и съответно продажбата на ЕК 6 няма да се отрази негативно по отношение на 

приходите на дружеството от експлоатацията му, защото такива няма, съответно ще 

повлияе положително върху оптимизиране на разходите и ще генерира приход. 

Въз основа на така предоставената информация и документи от заявителя и 

направеното проучване се установи следното: 

„Брикел“ ЕАД притежава лицензия № Л-096-03 от 14.03.2001 г. за дейността 

„производство на електрическа и топлинна енергия“ и лицензия № Л-095-05 от 14.03.2001 

г. за дейността „пренос на топлинна енергия” за срок от 10 години всяка. 

С решение № И1-Л-095 от 12.07.2010 г. Комисията е изменила лицензия № Л-095-

05 от 14.03.2001 г. за дейността „пренос на топлинна енергия“, поради топлофициране на 

нова територия, и е продължила срока на двете лицензии с 10 (десет) години, считано от 

датата на изтичане срока на лицензиите. 

С решение № И2-Л-095 от 21.07.2020 г. Комисията е изменила лицензия № Л-096-

03 от 14.03.2001 г. и продължила срока на двете лицензии с 10 (десет) години, считано от 

14.04.2021 г. 

ПРАВНИ АСПЕКТИ: 

От представеното удостоверение за актуално състояние и от извършената служебна 

справка в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията към Министерството 

на правосъдието, е видно, че „Брикел“ ЕАД е търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от 

Търговския закон. „Брикел“ ЕАД е еднолично акционерно дружество, с ЕИК 123526494, 

със седалище и адрес на управление: област Стара Загора, община Гълъбово, гр. Гълъбово 

6280, ж. к. Извън града. Дружеството е с предмет на дейност: производство на 

електрическа и топлинна енергия, пренос и производство на електрическа и топлинна 

енергия, пренос и разпределение на топлинна енергия, строителна и ремонтна дейност, 

разпределение на топлинна енергия. В областта на електроенергетиката и 

топлоенергетиката, строителна и ремонтна дейност в областта на 

електропроизводството и топлопроизводството, производство и пласмент на брикети, 

трошляк и енергийно гориво от лигнитни въглища, инвестиционна дейност, придобиване 

и разпореждане с авторски права върху изобретения, търговски марки и промишлени 

образци, ноу-хау и други обекти на интелектуалната собственост, както и всяка друга 

дейност незабранена със закон, а за тези които се изисква разрешителен режим - по 

законоустановения ред. 

„Брикел“ ЕАД е с едностепенна система на управление - управлява се от съвет на 
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директорите и се представлява от изпълнителен директор. Капиталът на дружеството е в 

размер на 1 219 642 лева, разпределен в 1 219 642 поименни акции, всяка с номинална 

стойност 1 лв. Едноличен собственик на капитала e „БАКАР ЛИМИТИД“, сдружение № 

ОС9051596, чуждестранно юридическо лице, държава: Великобритания. 

Видно от представените на основание чл. 11, ал. 2, т. 2 от НЛДЕ декларации от 

всички членове на съвета на директорите на „Брикел“ ЕАД, 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. 

Съгласно представената декларация от изпълнителния директор на „Брикел“ ЕАД, 

представляваното от него дружество не е в производство по несъстоятелност. След 

извършена служебна справка в Търговския регистър към Агенцията по вписванията се 

установи, че дружеството не е в производство по ликвидация.  

КЕВР не е отнемала лицензия и не е отказвала издаването на лицензия на 

дружеството за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“. 

Заявление с вх. № E-ЗСК-18 от 04.12.2020 г. е подадено на основание чл. 51, ал. 1, 

т. 1 от ЗЕ, съгласно който производство за изменение на лицензия може да се образува и 

по искане на лицензианта. Лицензиантът по същество е поискал изменение на лицензията 

в частта ѝ за обектите, с които се извършва лицензионната дейност. На основание чл. 64, 

ал. 2 от НЛДЕ лицензиантът е длъжен да поиска изменение на лицензията при извеждане 

от експлоатация на генериращи мощности. Съгласно чл. 49, ал. 2, т. 1 от НЛДЕ списъкът и 

описанието на обекта или на обектите, с които се осъществява лицензионната дейност, с 

техните технически и технологични характеристики, е приложение към издадената 

лицензия. Всяко актуализиране в това приложение, по аргумент от чл. 49, ал. 3 от НЛДЕ 

съставлява изменение на лицензията. Към заявлението си „Брикел“ ЕАД е представило 

актуализирано Приложение № 1 - „Описание на обекта с неговите технически и 

технологични характеристики“, към лицензия № Л-096-03 от 14.03.2001 г. за производство 

на електрическа и топлинна енергия, с предложение то да бъде изменено. 

Изменението на лицензията в частта, свързана с енергийния обект, няма да доведе 

до изменение на вида на лицензията - тя ще остане лицензия за дейността „производство 

на електрическа и топлинна енергия“. 

Исканото изменение, поради изваждането на ЕК 6 от лицензията няма да доведе до 

промяна в текстовата част на лицензията, а само до актуализиране на приложението към 

лицензията, в което се съдържа описанието на обектите, с които се осъществява 

лицензионната дейност, с техните технически и технологични характеристики. 

ТЕХНИЧЕСКИ АСПЕКТИ: 

Дейността на „Брикел“ ЕАД обхваща производството на следните продукти: 

електрическа енергия към мрежа на 110 kV към (електроенергийната система) ЕЕС; 

брикети; обогатено енергийно гориво (ОЕГ); въглища за външни консуматори (ВВК), 

топлинна енергия към топлопреносната мрежа на гр. Гълъбово. 

ТЕЦ към „Брикел“ ЕАД е предназначен за комбинирано производство на 

електрическа и топлинна енергия. Това производство се осъществява чрез шест барабанни 

котли тип БКЗ-210-140-ФВ. Същите работят в колекторна схема и могат да захранват 

всеки по отделно и всички заедно чрез главен парен колектор инсталираните 

турбогенератори. Проектирани са за изгаряне на нискокалорични лигнитни въглища.  

В работа са 3 бр. енергийни котли (ЕК 1, ЕК 2 и ЕК 3) и 3 бр. (ЕК 4, ЕК 5 и ЕК 6) са 

в резерв съгласно комплексно разрешително (КР) № 40-Н1/2011 г., актуализирано с 

решение № 40-Н1-И0-А1/2013 г. и решение № 40-Н1-И0-А2/2018 г. на ИАОС към 

Министерството на околната среда и водите.  

Турбините са четири - тип ВПТ-50-130/4, с номинална мощност 50 MWе всяка, 

3000 min
-1

, топлофикационни с 2 регулируеми пароотбора – промишлен и 

топлофикационен.  

Топлофикационната част на централата се състои от промишлени пароотбори за 

нуждите на част „Брикетопроизводство“ и за отопление на гр. Гълъбово.  
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Електрическите генератори са тип ТВ-60-2 с водородно охлаждане. От ОРУ – 110 

kV се изнася произведената електрическа енергия към подстанция „Марица-изток”- гр. 

Гълъбово и за рудник „Трояново-3“. 

Турбогенератори № 1 и № 2 са двата захранващи източника на главната 

разпределителна уредба - ГРУ 6 kV. 

ЕК 6 от няколко години не е бил в експлоатация, поради което за поддръжката му в 

готовност за работа са изразходвани средства за основни и допълнителни материали, за 

консумативи, както и разходи за възнаграждения на персонал, водещи до увеличаване на 

общите разходи за ремонт на съоръженията и общо разходите за производство. 

Изваждането от лицензията на енергийния котел няма да доведе до нарушаване на 

снабдяването с топлинна енергия, тъй като остават в резерв 2 котела, всеки от които може 

да заработи при необходимост. Котлите работят в колекторна схема и могат да захранват 

всеки по отделно и всички заедно чрез главен парен колектор инсталираните 

турбогенератори. 

След отпадането на ЕК 6 от дейността по лицензията в „Брикел“ ЕАД общата 

инсталирана топлинна мощност се променя от 858 MWt на 715 MWt, а електрическата 

мощност остава непроменена – 200 MWе. 

Приложение № 1 - „Описание на обекта с неговите технически и технологични 

характеристики“, към лицензия № Л-096-03 от 14.03.2001 г. за производство на 

електрическа и топлинна енергия, следва да се актуализира в съответствие с 

представената от дружеството техническа информация. 

ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ: 

От представеното извлечение от инвентарна книга за счетоводни цели към 

30.11.2020 г. е видно, че балансовата стойност на ЕК 6, е 0,00 лв. (нула лева) и остатъчен 

срок: 0 (нула). Изваждането на ЕК 6 от активите на „Брикел“ ЕАД е с цел финансиране на 

бъдещи дейности по оптимизация на производството. Чрез Договор за покупко-продажба, 

сключен на 18.11.2020 г. между „Брикел“ ЕАД (продавач) и „Дайнинг Енерджи“ ЕООД 

(купувач), е уговорено прехвърляне на правото на собственост на ЕК 6 при договорена 

цена в размер на 516 000 лв., с ДДС.  

„Брикел“ ЕАД е представило финансова обосновка за влиянието от извеждането от 

експлоатация на ЕК 6 върху приходите, разходите и финансовите показатели на 

дружеството. От нея е видно следното: 

ЕК 6 не е във фактическа експлоатация от няколко години, поради което не е 

генерирал приходи за дружеството. От друга страна, за поддържането му в готовност за 

работа, се изисква поддръжка, която генерира разходи за основни и допълнителни 

материали, за консумативи, както и разходи за възнаграждения на персонал, водещи до 

увеличаване на общите разходи за ремонт на съоръженията и повишаване на основните 

разходи за производство в топлоелектрическата централа. 

Съгласно Комплексното разрешително на „Брикел“ ЕАД е разрешена едновременна 

експлоатация на три от шест броя инсталирани котли - ЕК1, ЕК2 и ЕК3, останалите три, 

един от които е ЕК 6, са в резерв, т. е. извеждането на котела няма да окаже влияние върху 

производството, няма да се отрази негативно по отношение на приходите на дружеството, 

защото такива няма, но ще повлияе положително върху оптимизиране на разходите и ще 

генерира приход от продажбата. 

Във връзка с гореизложеното, може да се направи извод, че изваждането на 

енергиен котел ЕК 6 от лицензията за дейността „производство на електрическа и 

топлинна енергия“, издадена на „Брикел“ ЕАД, няма да доведе до нарушаване на 

сигурността, непрекъснатостта, ефективността и качеството на снабдяването с 

електрическа и топлинна енергия, както и до влошаване на финансовото състояние 

на дружеството. 

 

 Изказвания по т.1.: 

Докладва Ю. Ангелова. Заявлението от „Брикел“ ЕАД е във връзка с вече 
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извършената продажба на котел № 6, който представлява основно съоръжение и поради 

този факт трябва да се актуализира и Приложение № 1, което е неизменна част от 

лицензията. Основанието за подаване на заявлението е по чл. 51, ал. 1, т. 1 от Закона за 

енергетиката. Дружеството е представило обосновка за исканото изменение. „Брикел“ 

ЕАД разполага с шест парогенератора и четири турбини. Комплексното разрешително 

позволява едновременна работа само на три котела, а останалите три са в резерв. В тази 

връзка е и обосновката на дружеството – че няма да се наруши дейността по лицензията, 

тъй като в резерв ще останат два парогенератора. Представено е актуализирано 

Приложение № 1 към лицензията, в което е изваден шести котел и са актуализирани 

работните часове. Дружеството притежава две лицензии, които през 2020 г. са 

продължени с десет години. Те са за дейността „производство на електрическа и топлинна 

енергия“ и за дейността „пренос на топлинна енергия”. Работната група е представила на 

членовете на Комисията Приложение № 1, което също трябва да бъде одобрено.  

Д. Николкова представи икономическата част на доклада. „Брикел“ ЕАД е 

представило извлечение от инвентарна книга към 30.11.2020 г. и е видно, че балансовата 

стойност на този котел е 0,00 лв. (нула лева). Изваждането от активите на „Брикел“ ЕАД е 

с цел финансиране на бъдещи дейности по оптимизация на производството. Сключен е 

Договор за покупко-продажба с „Дайнинг Енерджи“ ЕООД на 18.11.2020 г., като е 

уговорено прехвърляне на правото на собственост на котела при договорена цена в размер 

на 516 000 лв., с ДДС. „Брикел“ ЕАД е представило финансова обосновка за влиянието от 

извеждането от експлоатация на този котел върху приходите, разходите и финансовите 

показатели на дружеството. Този котел не е във фактическа експлоатация от няколко 

години, поради което не е генерирал приходи. Той е един от трите котела, които са в 

резерв и изваждането му няма да окаже влияние върху производството, няма да се отрази 

негативно по отношение на приходите на дружеството, защото такива няма, но ще 

повлияе положително върху оптимизиране на разходите и ще генерира приход от 

продажбата. Във връзка с гореизложеното, може да се направи извод, че изваждането на 

енергиен котел ЕК 6 от лицензията за дейността „производство на електрическа и 

топлинна енергия“, издадена на „Брикел“ ЕАД, няма да доведе до нарушаване на 

сигурността, непрекъснатостта, ефективността и качеството на снабдяването с 

електрическа и топлинна енергия, както и до влошаване на финансовото състояние на 

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

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

водно регулиране и на нейната администрация, работната група предлага на Комисията да 

обсъди следните решения:  

1. Да приеме настоящия доклад; 

2. Да насрочи открито заседание за разглеждане на подаденото заявление; 

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

търговска регистрация „Брикел“ ЕАД или други упълномощени от тях представители на 

дружеството. Откритото заседание да бъде проведено по реда на решение по Протокол 

№ 175 от 05.08.2020 г., т. 8 на Комисията за енергийно и водно регулиране; 

4. Датата и часът на откритото заседание по т. 2 и докладът по т. 1 да бъдат 

публикувани на страницата на Комисията в интернет. 

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

И. Иванов каза, че насрочва откритото заседание на 11.02.2021 г. от 10:00 часа.  

 

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

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

и на нейната администрация, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 
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1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-156 от 02.02.2021 г. относно заявление с вх. № E-

ЗСК-18 от 04.12.2020 г. за изменение на лицензия за дейността „производство на 

електрическа и топлинна енергия“, подадено от „Брикел“ ЕАД; 

2. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1 на 11.02.2021 г. от 

10:00 ч.; 

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

№ 175 от 05.08.2020 г., т. 8, на Комисията за енергийно и водно регулиране; 

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

представляващи „Брикел“ ЕАД или други, упълномощени от тях представители на 

дружеството; 

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

интернет страницата на Комисията. 

 

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

на Комисията Георги Добрев, Ремзи Осман, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения 

Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

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

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

Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова – 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-159 от 02.02.2021 г. относно 

заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-64 от 26.10.2020 г. на „Енерджиса Юръп“ КФТ, ч.ю.л., 

държава: Унгария, 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-64 от 

26.10.2020 г. на „Енерджиса Юръп“ КФТ 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-204 

от 02.11.2020 г. на председателя на КЕВР. С писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-64 от 22.12.2020 г. 

заявителят е представил допълнителна информация.  

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 19.06.2020 г., 

издадено от Информационната служба за търговските дружества и съдействие в 

електронната фирмена процедура на Унгария, правно-организационната форма на 

„Енерджиса Юръп“ КФТ е дружество с ограничена отговорност, учредено и 

съществуващо съгласно законите на Унгария, с фирмен регистрационен номер (Cg.) № 13-

09-204605, със седалище и адрес на управление: Унгария, 2724 Уйлендел, бул. „Хатар“ 12. 
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Управители на „Енерджиса Юръп“ КФТ са Юсуф Илимсевер, Исмаил Билгин, 

Ихсан Ербил Байчьол и Фуля Бану Сюрючю. Дружеството се представлява заедно от 

всеки двама от управителите. 

„Енерджиса Юръп“ КФТ има следния предмет на дейност: търговия с електрическа 

енергия и търговия с природен газ. 

Размерът на капитала на дружеството е 3 000 000 HUF (унгарски форинти). 

Предвид горното, „Енерджиса Юръп“ КФТ 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“ и б. „б“ 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. Въз основа на представена декларация по 

чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „в“ се установява, че заявителят не е в производство по 

несъстоятелност, не е обявен в несъстоятелност и не е в ликвидация. След служебно 

извършена справка се установява също, че на заявителя не е отнемана лицензия за 

дейността „търговия с електрическа енергия“ и не му е отказвано издаването на лицензия 

за същата дейност. Следователно издаването на лицензия за дейността „търговия с 

електрическа енергия“ на „Енерджиса Юръп“ КФТ 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 счита поискания срок за необходим и обоснован с оглед реализацията на 

бизнес концепцията на дружеството в България. 

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“, „Енерджиса 

Юръп“ КФТ ще използва офис, находящ се в Унгария, гр. Уйленгел 2724, бул. „Хатар“ № 

12, съгласно представен договор за наем. Заявителят декларира, че помещенията 

разполагат с офис мебели, оборудване, информационна и телекомуникационна мрежа и 

софтуер, необходими за осъществяване на дейността.   

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-

6811≠1 от 04.09.2020 г. ЕСО ЕАД декларира, че „Енерджиса Юръп“ КФТ 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 „Енерджиса Юръп“ КФТ притежава технически възможности и 

материални ресурси за осъществяване на дейността „търговия с електрическа 

енергия“. 
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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 

„Енерджиса Юръп“ КФТ. Представен е учредителен акт на дружеството с посочване на 

управителите, както и автобиографии и копия от дипломи за завършено 

образование/придобита квалификация. 

Съгласно организационната структура на дружеството, заетите лица, ангажирани 

пряко с търговията на електрическа енергия, са четирима. „Енерджиса Юретим 

Сантралери“ А.Ш. предоставя услуги на „Енерджиса Юръп“ КФТ за всички необходими 

съпътстващи дейности, включително ИТ обезпечение, правни услуги, услуги за 

управление на риска, финансови услуги, бек офис обслужване и счетоводни услуги. 

Техническите параметри на използваните от дружеството системи са: 

1. Софтуер: 

 операционна система – Windows 10 Enterprise 64-bit; 

 версия на Word и Excel – 2004;  

 версия електронна поща – Microsoft Outlook 2004;  

 антивирусна защита – Windows Defender; 

2. Сървър за електронна поща – Exchange Online. 

Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството 

доказателства може да се приеме, че „Енерджиса Юръп“ КФТ разполага с човешки 

ресурси и организационна структура за осъществяване на дейността „търговия с 

електрическа енергия“. 

IV. Икономически аспекти 

Относно наличието на финансови възможности на заявителя за 

осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“, както и наличие на 

финансови гаранции и обезпечения за сключване на сделки за търговия с 

електрическа енергия съгласно Правилата за условията и реда за предоставяне на 

достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи (Правилата):  

„Енерджиса Юруп“ КФТ 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 11 000 MWh през 2020 г. до 350 000 MWh 

през 2024 г. Дружеството възнамерява да извършва активна дейност на пазара на едро, 

фокусирана върху износа на електроенергия, като не възнамерява да доставя електрическа 

енергия на крайни клиенти. 

Прогнозните цени, по които дружеството ще купува и продава електрическа 

енергия за износ през периода на бизнес плана, са: 

За разглеждания период, дружеството очаква печалба в размер на 49 хил. лева за 

2020 г., която да достигне до 6 041 хил. лева през 2024 г. 

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

г. е представена по-долу: 

Показатели в  хил. лева 
Прогноза 

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

Приходи  1 128 14 076 19 518 30 448 42 222 

Разходи 986 12 181 16 728 25 854 35 494 

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

Средна покупна цена  лв./MWh 90 93 95 98 101 

Средна продажна цена за износ  лв./MWh 92,7 96,7 100,79 104,97 109,24 

Количество търг. ел. ен. общо MWh 11 000 131 000 175 000 263 000 350 000 
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Счетоводна печалба 54 1 806 2 701 4 514 6 639 

Финансов резултат 49 1 643 2 458 4 108 6 041 

 

Към бизнес плана „Енерджиса Юръп“ КФТ 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 20.10.2020 г. от „Ерсте Банк 

Хънгари“ Зрт, според което „Енерджиса Юръп“ КФТ 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 20.10.2020 г. е 77 

000 евро, която сума, съгласно фиксирания курс на БНБ от 1,95583 лв. за евро, отговаря на 

150 598,91 лв. Сумата по специалната сметка е в размер, съответстващ на изискванията на 

чл. 19 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 в Комисията прогнозен финансов отчет. В 

удостоверението е посочено, че банката ще предоставя на КЕВР 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, 

„Енерджиса Юръп“ КФТ 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 

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. Административното производство е образувано по 

заявление от 26.10.2020 г. Заявителят е представил допълнителна информация на 

21.12.2020 г. От представеното заявление е видно, че това е дружество с ограничена 

отговорност, учредено и съществуващо съгласно законите на Унгария. Регистрирано е в 

гр. Уйленгел. Управители на „Енерджиса Юръп“ КФТ са Юсуф Илимсевер, Исмаил 

Билгин, Ихсан Ербил Байчьол и Фуля Бану Сюрючю. Дружеството се представлява заедно 

от всеки двама от управителите. П. Младеновски поясни, че дава повече информация за 

дружеството, тъй като е чуждестранно и няма информация за него в българския търговски 

регистър. Размерът на капитала на дружеството е 3 000 000 HUF (унгарски форинти). 

Работната група е извършила анализ на представеното заявление и допълнителната 

информация. Въз основа на извършената проверка е прието, че дружеството притежава 

технически възможности, материални ресурси, човешки ресурси и организационна 

структура за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“. Въз основа 

на извършения икономически анализ е направен извод, че ако дружеството спази 

заложените в бизнес плана параметри и представените в пазарния анализ данни 

„Енерджиса Юръп“ КФТ ще притежава финансови възможности за извършване на 

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

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

нейната администрация във връзка с чл. 13, ал. 5, т. 1 от Закона за енергетиката, работната 

група предлага на Комисията да вземе следните решения: 

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

Юръп“ КФТ заявление за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа 

енергия“; 

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

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

Юръп“ КФТ, 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. 

П. Младеновски добави, че откритото заседание следва да бъде проведено по реда 

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

регулиране.  

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

И. Иванов каза, че след направеното допълнение от страна на П. Младеновски 

относно начина на провеждана на откритото заседание насрочва откритото заседание на 

11.02.2021 г. от 10:05 часа.  

 

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

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

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

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

 

1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-159 от 02.02.2021 г. относно заявление с вх. № Е-

ЗЛР-Л-64 от 26.10.2020 г. на „Енерджиса Юръп“ КФТ, ч.ю.л., държава: Унгария, за 

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

2. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1 на 11.02.2021 г. от 

10:05 ч.; 

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

№ 175 от 05.08.2020 г., т. 8, на Комисията за енергийно и водно регулиране; 

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

представляващи „Енерджиса Юръп“ КФТ или други, упълномощени от тях представители 

на дружеството; 

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

интернет страницата на Комисията. 

 

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

на Комисията Георги Добрев, Ремзи Осман, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения 

Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

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

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

Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова – 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 с вх. № Е-Дк-160 от 02.02.2021 г. относно 

заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-68 от 10.12.2020 г. на „Ел Екс Корпорейшън“ 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“. 

 

Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-68 от 

10.12.2020 г. на „Ел Екс Корпорейшън“ АД за издаване на лицензия за дейността 
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„търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на 

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

основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 5 и ал. 5 от Закона за енергетиката 

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

дейностите в енергетиката (НЛДЕ). За проучване на обстоятелствата в заявлението и 

приложенията към него е сформирана работна група със заповед № З-Е-9 от 19.01.2021 г. 

на председателя на КЕВР. 

При преценката на основателността на заявлението за издаване на лицензия за 

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

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

 „Ел Екс Корпорейшън“ АД притежава лицензия № Л-354-15 от 20.04.2011 г. за 

дейността „търговия с електрическа енергия“ за срок от 10 (десет) години, с включени 

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

„координатор на комбинирана балансираща група“.  

Видно от извършената служебна справка в Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията, правно-организационната форма на „Ел Екс Корпорейшън“ АД е акционерно 

дружество с едностепенна система на управление, с ЕИК 201313555, със седалище и адрес 

на управление: гр. София 1528, ул. „Подп. Йордан Тодоров“ № 4. 

„Ел Екс Корпорейшън“ АД се управлява от съвет на директорите с членове Станко 

Иванов Станоев, Кирил Димчев Диков и Красимир Григоров Велчев. Представител на 

дружеството е Красимир Григоров Велчев. 

„Ел Екс Корпорейшън“ АД има следния предмет на дейност: покупко-продажба в 

страната и чужбина на електрическа енергия, участие в проектирането, изпълнението и 

реализацията на проекти, свързани с енергетиката; посредническа и консултантска 

дейност в областта на енергетиката. 

Размерът на капитала на дружеството е 100 000 лева и е изцяло внесен. Капиталът е 

разпределен в 200 броя поименни акции, всяка с номинална стойност 500 лв. 

Предвид горното, „Ел Екс Корпорейшън“ 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 от членовете на съвета на директорите на 

дружеството декларации по чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „а“ и б. „б“ от НЛДЕ се установява, че 

същите не са лишени от правото да упражняват търговска дейност и не са осъждани с 

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, с 

оглед продължаване извършването на дейността „търговия с електрическа енергия“, с 
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включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и 

„координатор на комбинирана балансираща група“.   

ІІI. Технически аспекти 

1. Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване 

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

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

балансираща група“: 

За осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“, „Ел Екс 

Корпорейшън“ АД  ще използва офис, находящ се в гр. София, ул. „Маринковица“ № 2Б, 

ет. 2, офис 2, и офис, находящ се в гр. Бургас, ул. „Княз Борис I“, № 2, ет. 1, офис 7, видно 

от представени 2 бр. договори за наем. Заявителят декларира, че помещенията разполагат 

с офис мебели, оборудване, ИТ мрежа и софтуер, необходими за осъществяване на 

дейността.   

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-

7956≠1 от 22.10.2020 г. ЕСО ЕАД декларира, че „Ел Екс Корпорейшън“ 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 „Ел Екс Корпорейшън“ 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“, включваща права и задължения на 

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

балансираща група“. 

Предоставени са данни за управленската и организационна структура на „Ел Екс 

Корпорейшън“ АД. Представен е договор за възлагане на управление на изпълнителния 

директор, както и автобиографии и копия от дипломи за завършено 

образование/придобита квалификация.  

Съгласно организационната структура на дружеството, във всеки офис има 

обособени отдели, както следва:  

 административен отдел; 

 отдел „Анализ пазари, борсова търговия и балансиране“; 

 отдел „Продажби, комуникация и обслужване на клиенти“. 

Дружеството е представило фактури за закупено офис оборудване, както следва: 

 мултифункционално копирно устройство Brother MFCL2712DW; 

 преносим компютър Acer Aspire 3, Intel core i3-1005G1, със зарядно устройство. 

Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството 

доказателства може да се приеме, че „Ел Екс Корпорейшън“ 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 наличие на финансови възможности на заявителя за осъществяване 

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

„Ел Екс Корпорейшън“ АД 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 количества електрическа енергия за 

покупко-продажба, като техните обеми са от 40 000 MWh през 2021 г. до 120 000 MWh 

през 2025 г.  

Прогнозните цени, по които дружеството ще купува и продава електрическа 

енергия  през периода на бизнес плана, са: 

За разглеждания период дружеството очаква печалба в размер на 380 хил. лева за 

2021 г., която да достигне до 933 хил. лева през 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  4 420 6 740 9 220 11 823 14 423 

Разходи 3 998 6 252 8 547 10 912 13 386 

Счетоводна печалба      422 488 673 911 1 037 

Финансов резултат      380 439 606 820 933 

 

Към бизнес плана „Ел Екс Корпорейшън“ 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 с изх. № 0735-64-012195 от 24.11.2020 г. 

от „УниКредит Булбанк“ АД, според което „Ел Екс Корпорейшън“ АД е клиент на 

банката с открита специална сметка, наличността по която към 24.11.2020 г. е 190 200,04 

лева. Сумата по специалната сметка е в размер, съответстващ на изискванията на чл. 19 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 в Комисията бизнес план. Съгласно удостоверението банката се 

задължава при поискване от КЕВР да предоставя информация на Комисията относно 

оборотите и салдото по сметката.  

Предвид гореизложеното може да се направи извод, че ако спази заложените в 

бизнес плана параметри и представените в пазарния анализ данни, „Ел Екс 

Корпорейшън“ 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 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 

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

Средна покупна цена лв./MWh 91 98 102 105 108 

Средна продажна цена  лв./MWh 110 112 115 118 120 

Количество търг. ел. енергия общо MWh 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000 
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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 стандартна и комбинирана 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, „Ел Екс Корпорейшън“ АД е представило проект на договор за продажба на 

електрическа енергия, балансиране и предоставяне на комбинирани услуги и проект на 

договор за покупко-продажба на електрическа енергия с включени разходи за небаланс и 

участие в стандартна или комбинирана балансираща група, които са със съдържание, 

предвидено в чл. 12, ал. 2 от НЛДЕ. Представени са и общи принципи за разпределяне на 

небалансите в рамките на балансиращата група, въз основа на които небалансите се 

разпределят на всеки член от групата в съответствие с изискванията на ПТЕЕ. 

 

Изказвания по т.3.:  

Докладва П. Младеновски. Административното производство е образувано по 

постъпило в Комисията заявление от 10.12.2020 г. на „Ел Екс Корпорейшън“ АД. 

Дружеството притежава лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, 

допълнена с права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“, 

издадена на 20.04.2011 г. Дружеството не е спазило срока за подновяване на 

съществуващата си лицензия, т.е. не е подало заявление до 20.04.2020 г. и затова 

настоящото административното производство е за издаване на нова лицензия на това 

дружество. След анализ на заявлението работната група е приела, че „Ел Екс 

Корпорейшън“ АД притежава технически възможности и материални ресурси, човешки 

ресурси и организационна структура за осъществяване на дейността „търговия с 

електрическа енергия“, включваща права и задължения на „координатор на стандартна 

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

извод, че при спазване на заложените параметри в бизнес плана и представените данни в 

пазарния анализ „Ел Екс Корпорейшън“ АД ще притежава финансови възможности за 

извършване на лицензионната дейност за която кандидатства.  Предвид гореизложеното и 

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

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

енергетиката, работната група предлага на Комисията да вземе следните решения: 

1. Да приеме доклада на работната група относно подаденото от „Ел Екс 

Корпорейшън“ АД заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-68 от 10.12.2020 г. 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“; 

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

разглеждане на заявлението по реда на решение от Протокол № 175 от 05.08.2020 г., т. 

8 на Комисията за енергийно и водно регулиране. 

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

Корпорейшън“ АД, или други упълномощени от тях представители на дружеството; 

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

публикувани на страницата на Комисията в интернет. 

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

И. Иванов каза, че насрочва откритото заседание на 11.02.2021 г. от 10:10 часа.  

 

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

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

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

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 
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1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-160 от 02.02.2021 г. относно заявление с вх. № Е-

ЗЛР-Л-68 от 10.12.2020 г. на „Ел Екс Корпорейшън“ 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“; 

2. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1 на 11.02.2021 г. от 

10:10 ч.; 

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

№ 175 от 05.08.2020 г., т. 8, на Комисията за енергийно и водно регулиране; 

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

представляващи „Ел Екс Корпорейшън“ АД или други, упълномощени от тях 

представители на дружеството; 

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

интернет страницата на Комисията. 

 

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

на Комисията Георги Добрев, Ремзи Осман, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения 

Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

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

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

Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова – 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 с вх. № Е-Дк-157 от 02.02.2021 г. относно 

заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-66 от 12.11.2020 г. на „Ритъм-4 ТБ“ ООД за 

продължаване срока на лицензия № Л-370-15 от 21.11.2011 г. за дейността „търговия 

с електрическа енергия“. 

 

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

заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-66 от 12.11.2020 г. на „Ритъм-4 ТБ“ ООД за продължаване 

срока на лицензия № Л-370-15 от 21.11.2011 г. 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. 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-Е-215 

от 20.11.2020 г. на председателя на КЕВР. С писма с вх. № Е-ЗЛР-ПД-66 от 17.11.2020 г. и 

вх. № Е-ЗЛР-ПД-66 от 10.12.2020 г. заявителят е представил допълнителна информация. 

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

документите по административната преписка, се установи следното: 

I. Правни аспекти 

„Ритъм-4 ТБ“ ООД притежава лицензия № Л-370-15 от 21.11.2011 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 „координатор на 

комбинирана балансираща група“ с Решения на КЕВР № И1-Л-370 от 17.12.2012 г. и № 

И2-Л-370 от 13.10.2015 г.  

В срока по чл. 42, ал. 2 от ЗЕ, „Ритъм-4 ТБ“ ООД е подало на основание чл. 56, ал. 

1, т. 1 от ЗЕ заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-66 от 12.11.2020 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 
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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 „Ритъм-4 

ТБ“ ООД е дружество с ограничена отговорност, с ЕИК № 123655865, със седалище и 

адрес на управление: гр. Стара Загора 6000, ул. „Свети Княз Борис“ № 93, ет. 9. 

„Ритъм-4 ТБ“ ООД се управлява от Таня Бонева Данева и Руси Илчев Данев, които 

представляват дружеството заедно и поотделно. 

„Ритъм-4 ТБ“ ООД има следния предмет на дейност: тъpгoвия c eнepгoнocитeли, 

мeтaли, зaxap и зaxapни изделия, пpoизвoдcтво нa cтоки c цeл пpoдaжбa, пoкупкa нa cтoки 

и дpуги вeщи c цeл пpeпpoдaжбa в пъpвoнaчaлeн, пpepaбoтeн или oбpaбoтен вид, 

пpoдaжбa нa cтoки oт coбcтвено пpoизвoдcтво, тъpгoвcкo пpeдcтaвитeлcтво и 

пocpeдничecтво, кoмиcиoнни, cпeдициoнни /бeз пoщa/ и пpeвoзни cдeлки, cклaдoви, 

лицeнзиoнни cдeлки, pecтopaнтьopcтвo, xoтeлиepcтвo, туpиcтичecки, peклaмни, 

инфopмaциoнни, пpoгpaмни, импpecapcки и дpуги уcлуги, пoкупкa, cтpoeж или 

oбзaвeждaнe нa нeдвижими имoти c цeл пpoдaжбa, лизинг, кaктo и вcякaкви дpуги 

дeйнocти, нeзaбpaнeни oт зaкoнa, кoгaтo имa paзpeшитeлeн peжим – cлeд cъoтвeтнoтo 

paзpeшeниe. 

Размерът на капитала на дружеството е 25 374 260 лв. и е изцяло внесен. 

Съдружници в „Ритъм-4 ТБ“ ООД са Таня Бонева Данева с дяловото участие в размер на 

20 374 260 лв. и Руси Илчев Данев с дяловото участие в размер на 5 000 000 лв. 

Въз основа на представените на основание чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „а“, б. „б“ и б. „в“ от 

НЛДЕ декларации от управителите на „Ритъм-4 ТБ“ ООД се установява, че същите не са 

лишени от правото да упражнят 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 

Заявителят е поискал продължаване с 10 (десет) години на срока на издадената 

лицензия с оглед утвърждаване позициите си на пазара на електрическа енергия. 

III. Технически аспекти 

1. Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване 

на дейностите, изискванията и задълженията на действащата лицензия: 

Видно от регистрите на търговските участници, регистрирани като координатори 

на стандартни/комбинирани балансиращи групи, които независимият преносен оператор 

„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (ЕСО ЕАД) поддържа на интернет страницата 

си, „Ритъм-4 ТБ“ ООД е регистриран участник на пазара на енергия като „координатор на 

стандартна балансираща група“ с EIC 32X001100100382L от 01.05.2013 г. със статус 

„Активен“, и като „координатор на комбинирана балансираща група“ с EIC 

32Х001100101079Н от 14.12.2015 г. също със статус „Активен“. 

„Ритъм-4 ТБ“ ООД посочва, че е регистриран член в платформата на БНЕБ ЕАД от 
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18.01.2015 г. и е активен участник в борсовата търговия и на трите пазарни платформи – 

„ден напред“, „двустранни договори“ и „в рамките на деня“ От стартирането на борсовата 

търговия у нас и към настоящия момент дружеството поддържа всички изискуеми 

гаранционни обезпечения, съгласно Правилата за организация на пазара. Дружеството 

няма необслужени задължения, а годишният оборот от сделки с електрическа енергия 

надхвърля 90 млн. лв. 

За осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“, „Ритъм-4 ТБ“ 

ООД използва собствен офис, находящ се в гр. Стара Загора 6000, ул. „Княз Борис“ № 93, 

ет. 9, видно от представен нотариален акт за собственост. Заявителят декларира, че офисът 

разполага с оборудване, информационна и телекомуникационна мрежа и софтуер, 

необходими за осъществяване на дейността. Дружеството посочва, че разполага с: 

 15 бр. работни станции; 

 20 бр. преносими компютри; 

 3 бр. телефонни линии 

 2 бр. факс линии. 

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 „Ритъм-4 

ТБ“ ООД. „Ритъм-4 ТБ“ ООД е активен участник на пазара на електрическа енергия и 

съгласно организационната структура на дружеството се управлява и представлява от 

двама управители, заетите лица, ангажирани с търговията с електрическа енергия, са 

двадесет.  

Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството 

доказателства се установява, че „Ритъм-4 ТБ“ ООД 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): 

„Ритъм-4 ТБ“ 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 1 086 457 MWh през 2021 г. до 1 649 010 

MWh през 2025 г. 

Прогнозните цени, по които дружеството ще купува и продава електрическа 

енергия през периода на бизнес плана, са: 

За разглеждания период, дружеството очаква печалба в размер на 2 534 хил. лева за 

2021 г., която да достигне до 7 153 хил. лева през 2025 г. 

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

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

Средна покупна цена  лв./MWh 89,32 93,20 97,00 99,50 104,00 

Средна продажна цена лв./MWh 92,00 96,90 100,40 105,00 109,20 

Количество, общо MWh 1 086 457 1 141 657 1 214 636 1 404 298 1 649 010 
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г. е представена по-долу: 

Показатели в  хил. лева 
Прогноза 

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

Приходи  100 858 111 605 123 028 148 785 181 720 

Разходи 97 819 107 255 118 944 141 120 173 376 

Счетоводна печалба 2 815 4 105 3 812 7 343 7 948 

Финансов резултат 2 534 3 695 3 431 6 609 7 153 

 

Към бизнес плана „Ритъм-4 ТБ“ ООД е представило SWOT анализ, в който 

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

вероятните заплахи за дейността си. 

Дружеството е представило удостоверение от 16.11.2020 г. от „Банка ДСК“ АД, 

според което „Ритъм-4 ТБ“ ООД е клиент на банката с открита специална сметка за 

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

електрическа енергия“, наличността по която към 03.11.2020 г. е 3 893 695,56 лева. Сумата 

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

видно от данните за приходите на дружеството съгласно одитирания годишен финансов 

отчет за 2019 г. В удостоверението е посочено, че банката ще предоставя на КЕВР 

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, 

„Ритъм-4 ТБ“ ООД ще притежава финансови възможности да продължи да 

извършва дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени 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 стандартна и комбинирана 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, „Ритъм-4 ТБ“ ООД е представило проект на договор за покупко-продажба на 

електрическа енергия и участие в комбинирана балансираща група, комбиниран договор 

за продажба и балансиране на електрическа енергия в стандартна балансираща група на 

краен клиент (физическо лице) и комбиниран договор за продажба и балансиране на 

електрическа енергия в стандартна балансираща група на краен клиент (юридическо 

лице). След преглед на представените проекти на договори е установено, че същите има 

съдържание, съответстващо на изискванията на чл. 12, ал. 2 от НЛДЕ. Същите включват и 

общи принципи за разпределяне на небаланси в балансиращата група, въз основа на които 

небалансите се разпределят на всеки член от групата в съответствие с изискванията на 

ПТЕЕ. 

 

Изказвания по т.4.:  

Докладва П. Младеновски. Административното производство е във връзка с 

постъпило заявление от 12.11.2020 г. на „Ритъм-4 ТБ“ ООД за продължаване срока на 

лицензия от 21.11.2011 г. „Ритъм-4 ТБ“ ООД притежава лицензия за дейността „търговия 

с електрическа енергия“ за срок от 10 години, допълнена с права и задължения на 

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

балансираща група“ с решения на КЕВР от 17.12.2012 г. и от 13.10.2015 г. В срока по чл. 

42, ал. 2 от ЗЕ, дружеството е подало на основание чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗЕ заявление за 
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продължаване срока на издадената лицензия с 10 (десет) години. След анализ на 

заявлението работната група е приела, че дружеството 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“. Направен е и извод, че ако спази 

заложените в бизнес плана параметри и представените в пазарния анализ данни, „Ритъм-4 

ТБ“ ООД ще притежава финансови възможности да продължи да извършва лицензионната 

дейност, за която  кандидатства. Предвид гореизложеното и на основание чл. 43, ал. 6 от 

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

администрация във връзка с чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ, работната група предлага на 

Комисията да вземе следните решения: 

1. Да приеме доклада на работната група относно подаденото от „Ритъм-4 ТБ“ 

ООД заявление за продължаване срока на лицензия № Л-370-15 от 21.11.2011 г.; 

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

разглеждане на подаденото заявление, като заседанието бъде проведено по реда на 

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

регулиране; 

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

4 ТБ“ ООД, 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. 

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

И. Иванов каза, че насрочва откритото заседание на 11.02.2021 г. от 10:15 часа.  

 

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

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

чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-157 от 02.02.2021 г. относно заявление с вх. № Е-

ЗЛР-ПД-66 от 12.11.2020 г. на „Ритъм-4 ТБ“ ООД за продължаване срока на лицензия № 

Л-370-15 от 21.11.2011 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“; 

2. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1 на 11.02.2021 г. от 

10:15 ч.; 

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

№ 175 от 05.08.2020 г., т. 8, на Комисията за енергийно и водно регулиране; 

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

представляващи „Ритъм-4 ТБ“ ООД или други, упълномощени от тях представители на 

дружеството; 

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

интернет страницата на Комисията. 

 

В заседанието по точка четвърта участват председателят Иван Н. Иванов и 

членовете на Комисията Георги Добрев, Ремзи Осман, Владко Владимиров, Георги 

Златев, Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

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

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

Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова – за), от които три гласа (Владко 
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Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в 

енергетиката. 

 

По т.5. Комисията разгледа доклад с вх. № Е-Дк-158 от 02.02.2021 г. относно 

заявление с вх. № Е-13-39-2 от 14.10.2020 г. на „Енергийна финансова група“ АД – в 

несъстоятелност за прекратяване на лицензия № Л-219-15 от 18.12.2006 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-13-39-2 от 

14.10.2020 г. на „Енергийна финансова група“ АД за прекратяване на лицензия № Л-219-

15 от 18.12.2006 г. 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. 55, ал. 1, т. 4 от Закона за енергетиката 

(ЗЕ) във връзка с чл. 70, ал. 2, предл. 2 и чл. 71, ал. 1, т. 5 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. 

за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ). С писмо с вх. № Е-13-39-2 от 

14.12.2020 г. заявителят е представил допълнителна информация. 

За проучване на обстоятелствата в заявлението и приложенията към него е 

сформирана работна група със заповед № З-Е-202 от 02.11.2020 г. на председателя на 

КЕВР.  

При извършеното проучване на обстоятелствата по образуваната преписка, се 

установи следното: 

 „Енергийна финансова група“ АД е титуляр на лицензия № Л-219-15 от 18.12.2006 

г. за дейността „търговия с електрическа енергия“ за срок от 10 (десет) години. С Решение 

№ И1-Л-219 от 25.06.2012 г. издадената лицензия е допълнена с права и задължения за 

дейността „координатор на балансираща група“. С Решение № И2-Л-219- от 07.07.2014 г. 

лицензия е изменена и допълнена с права и задължения на „координатор на комбинирана 

балансираща група”. С Решение № И3-Л-219 от 20.04.2016 г. срокът на лицензията е 

продължен. 

Видно от служебно извършена справка на интернет страницата на Търговския 

регистър, воден от Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието, 

„Енергийна финансова група“ АД е акционерно дружество, с ЕИК 131332101, със 

седалище и адрес на управление: гр. София 1618, район „Витоша“, ул. „Вихрен“ № 10. 

Дружеството е обявено в несъстоятелност и с прекратена търговска дейност съгласно 

влязло в сила Решение № 1771 от 10.10.2019 г. по т.д. № 1907 от 2017 г. на Софийски 

градски съд, ТО, VI-2 състав. „Енергийна финансова група“ АД се представлява от Ивайло 

Василев Ризов, назначен за постоянен синдик на дружеството съгласно Определение № 

5406 от 14.10.2019 г. по т.д. № 1907 от 2017 г. на Софийски градски съд, ТО, VI-2 състав. 

Заявителят е обосновал искането си за прекратяване на лицензията с 

обстоятелството, че „Енергийна финансова група“ АД е обявено в несъстоятелност, 

съответно е прекратена търговската дейност на дружеството.  

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&mmsType=2) e видно, че „Енергийна финансова група“ АД е 

вписано като „координатор на стандартна балансираща група“ със статус „Отстранен“. 

По отношение прекратяването на издадена лицензия за дейността „търговия с 

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

http://www.eso.bg/?did=26&mmsType=2
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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). 

Предвид всичко гореизложено, се обосновава изводът, 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. 4 от ЗЕ във връзка с чл. 70, ал. 2, предл. 2 и чл. 71, 

ал. 1, т. 5 от НЛДЕ не са налице пречки лицензия № Л-219-15 от 18.12.2006 г. за дейността 

„търговия с електрическа енергия“ да бъде прекратена. 

 

Изказвания по т.5.:  

Докладва П. Младеновски. Административното производство е образувано по 

постъпило в Комисията заявление от 14.10.2020 г. на „Енергийна финансова група“ АД. 

Дружеството е титуляр на лицензия от 18.12.2006 г. за дейността „търговия с електрическа 

енергия“, допълвана през 2012 г. и 2016 г. с включени права и задължения  на 

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

балансираща група“. Дружеството е обявено в несъстоятелност и е с прекратена 

търговската дейност, съгласно влязло в сила решение от 10.10.2019 г. на Софийски 

градски съд. Представлява се от Ивайло Василев Ризов, назначен за постоянен синдик на 

дружеството, съгласно определение от 14.10.2019 г. на СГС. Заявителят е обосновал 

искането си за прекратяване на лицензията с обстоятелството, че „Енергийна финансова 

група“ АД е обявено в несъстоятелност и съответно е с прекратена търговска дейност. От 

направената служебна справка в регистъра на търговските участници на пазара на 

електрическа енергия, който независимият преносен оператор поддържа на интернет 

страницата си на основание Правилата за търговия с електрическа енергия e видно, че 

„Енергийна финансова група“ АД е вписано като „координатор на стандартна 

балансираща група“ със статус „Отстранен“. Прекратяването на издадена лицензия за 

дейността „търговия с електрическа енергия“ не следва да доведе до застрашаване 

сигурността на снабдяването и възникване на опасност за националната сигурност и 

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

дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, 

във връзка с чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ, работната група предлага на Комисията да вземе 

следните решения: 

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

финансова група“ АД заявление за прекратяване на лицензия № Л-219-15 от 18.12.2006 г. 

за дейността „търговия с електрическа енергия“; 

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

разглеждане на подаденото заявление, като заседанието бъде проведено по реда на 

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

регулиране; 

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

„Енергийна финансова група“ АД, или други упълномощени от тях представители на 

дружеството; 

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

публикувани на страницата на Комисията в интернет. 
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От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.  

И. Иванов каза, че насрочва откритото заседание на 11.02.2021 г. от 10:20 часа.  

 

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

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

чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-158 от 02.02.2021 г. относно заявление с вх. № Е-13-

39-2 от 14.10.2020 г. на „Енергийна финансова група“ АД – в несъстоятелност за 

прекратяване на лицензия № Л-219-15 от 18.12.2006 г. за дейността „търговия с 

електрическа енергия“; 

2. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1 на 11.02.2021 г. от 

10:20 ч.; 

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

№ 175 от 05.08.2020 г., т. 8, на Комисията за енергийно и водно регулиране; 

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

представляващи „Енергийна финансова група“ АД – в несъстоятелност или други, 

упълномощени от тях представители на дружеството; 

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

интернет страницата на Комисията. 

 

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

на Комисията Георги Добрев, Ремзи Осман, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения 

Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

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

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

Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова – за), от които три гласа (Владко 

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

енергетиката. 

 

По т.6. Комисията разгледа доклад с вх. № Е-Дк-161 от 02.02.2021 г. относно 

предложение на операторите на преносни системи от Югоизточна Европа за обща 

Методика за изчисляване на преносна способност за пазарните времеви периоди 

„ден-напред“ и „в рамките на деня“, в съответствие с чл. 20 и чл. 21 на Регламент на 

Комисията (ЕС) 2015/1222 от 24 юли 2015 за установяване на насоки относно 

разпределянето на преносна способност и управлението на претоварването. 

 

Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) писмо с вх. № Е-13-41-48 от 07.07.2020 

г. от „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (ЕСО ЕАД) относно Предложение за 

изменение на чл. 14 от Общата методика за изчисляване на преносна способност за 

пазарните времеви периоди „ден-напред“ и „в рамките на деня“, в съответствие с чл. 21 на 

Регламент на Комисията (ЕС) 2015/1222 от 24 юли 2015 за установяване на насоки 

относно разпределянето на преносна способност и управлението на претоварването 

(Регламент 2015/1222, Регламента). 

На проведения форум на регулаторните органи от регион за изчисляване на 

преносна способност Югоизточна Европа (РИПС ЮИЕ) на 28 януари 2021 г. беше 
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договорено обща позиция относно Предложение за обща методология за изчисляване на 

капацитета за пазарните времеви периоди „ден-напред“ и „в рамките на деня“, 

представено в съответствие с чл. 9, пар. 13, чл. 20, пар. 2 и чл. 21 от Регламент 2015/1222. 

Предложението за методиката е консултирано от операторите на преносни системи 

(ОПС) през Европейската мрежа на операторите на преносни системи за електроенергия 

(ЕМОПС-Е) за период от 13 ноември 2017 до 14 декември 2017 г., в съответствие с чл. 12 

и чл. 20 от Регламент 2015/1222. 

Предложената методиката е получена от последния регулаторен орган от РИПС 

ЮИЕ на 19 януари 2018 г. Предложението за изменение на методика включва сроковете за 

нейното изпълнение и описание на очакваното въздействие върху целите на Регламент 

2015/1222, в съответствие с изискванията на чл. 9, пар. 9 от Регламента. 

Настоящото споразумение на националните регулаторни органи от РИПС ЮИЕ 

трябва да предостави доказателство, че на настоящия етап решението не трябва да бъде 

прието от ACER в съответствие с чл. 9, пар. 11 от Регламент 2015/1222, като общата 

позиция има за цел да представлява основата, на която всеки регулатор от региона 

впоследствие ще одобри предложената методика в съответствие с чл. 9, пар. 10 от 

Регламент 015/1222. 

Предложение за методика за изчисляване на преносна способност за пазарните 

времеви периоди „ден-напред“ и „в рамките на деня“. 

Измененото предложение заедно с обяснителната бележка, е получено от 

последния регулаторен орган на 22 юли 2020 г. Предложението включва предложени 

изменения на чл. 14, пар. 4 и чл. 14, пар. 6 по отношение на „публикуването и 

изпълнението на графика на методологията за изчисляване на капацитета“ 

По отношение на измененията в плана за изпълнение, ОПС от ЮИЕ, посочват, че 

има няколко регистрирани закъснения, които са повлияли на изпълнението на общата 

методика, като забавяне в създаването на координационния център и др. 

По-конкретно ОПС посочват, че поради ограниченията за пътуване и работа 

поради избухването на пандемията COVID-19, офисите на координационния център не 

бяха готови до май 2020 г. и подписването на договора между Независимия преносен 

оператор на Гърция и доставчика на IT системата беше допълнително отложено. 

Забавеното подписване на договора доведе до забавено стартиране на проекта за 

изпълнение и в резултат на това целият график на доставка трябваше да бъде променен по 

съответния начин. Координационния център е окончателно създадена на 22 май 2020 г. с 

подписването на всички съответни документи от представители на акционерите, докато 

планът за създаването е в началото на 2020 г. 

Според обяснителната бележка към общата методика, официалната дата за 

изпълнение на 1 юли 2020 г. за пазарния сегмент „ден-напред“, както е посочено в чл. 14.4 

от общата методика, не може да бъде постигната. Следователно в измененото 

предложение се предвижда изчисляването на пазара за „ден-напред“ да влезе в сила не по-

късно от 1 юли 2021 г., а изчислението на пазара „в рамките на деня“, което е в сила не по-

късно от октомври 2021 г. 

Позиция на Регулаторните органи 

Предвид горното националните регулаторни органи на РИПС ЮИЕ отчитат, че е 

необходимо ОПС да се подадат искане за изменение на общата методика в съответствие с 

разпоредбите на чл. 9, пар. 13 от Регламент 2015/1222, за да се предостави актуализиран 

график за влизането и в сила поради регистрираните закъснения. 

Съгласно искането за изменение на общата методика, официалната начална дата на 

стартиране на прилагане на общата методика за пазарния сегмент „ден-напред“ се 

предлага от операторите на преносни системи на ЮИЕ да бъде 1 юли 2021 г. 

Националните регулаторни органи на РИПС ЮИЕ изискват от операторите на 

преносни системи да поддържат регулаторните органи ежемесечно относно фазата на 

изпълнение и приключването на всяка съответна процедура. 

Заключения. 
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В процеса на одобрение Регулаторните органи от ЮИЕ се консултираха и 

координираха за постигне на обща позиция за приемане на изменението на методиката, 

като считат че тя отговаря на изискванията на Регламент 2015/1222. Регулаторните органи 

от РИПС ЮИЕ следва да вземат своите национални решения, въз основа на приетата обща 

позиция на регионалния форум на НРО от РИПС ЮИЕ. След приемане на национални 

решения, ОПС са длъжни да публикуват Методика за изчисляване на преносна способност 

за пазарните времеви периоди „ден-напред“ и „в рамките на деня“, в съответствие с чл. 21 

на Регламент на Комисията 2015/1222 на интернет страниците си, в съответствие с чл. 9, 

пар. 14 от Регламента. 

 

Изказвания по т.6.:  

Докладва М. Трифонов. Административното производство е образувано по 

постъпило в Комисията писмо от ЕСО ЕАД относно Предложение за изменение на чл. 14 от 

Общата методика за изчисляване на преносна способност за пазарните времеви периоди 

„ден-напред“ и „в рамките на деня“, в съответствие с чл. 21 на Регламент на Комисията 

(ЕС) 2015/1222 от 24 юли 2015 за установяване на насоки относно разпределянето на 

преносна способност и управлението на претоварването (Регламент 2015/1222, Регламента). 

Методиката е съгласувана от операторите на преносни системи чрез ENTSO-E през 2017 г. 

и е одобрена от регулаторите през 2018 г. Конкретното искане за изменение касае срока за 

стартиране на прилагането ѝ, който в настоящия документ е 1 юли 2020 г. Новото искане за 

изменение на този срок - от 1 юли 2021 г. ОПС са изтъкнали основните причини за тази 

промяна – разразилата се пандемия и забавянето на доставките за IT системата на 

координационния център, базиран в гр. Солун. Според общата позиция на регулаторите е 

допустимо срокът да бъде изместен на 1 юли 2021 г. Предвид гореизложеното и на 

основание чл. 9, пар. 10 и пар. 12 от Регламент (ЕС) 2015/1222 на Комисията от 24 юли 2015 

година за установяване на насоки относно разпределянето на преносната способност и 

управлението на претоварването,  работната група предлага на Комисията за енергийно и 

водно регулиране да вземе следните решения: 

1. Да приеме настоящия доклад; 

2. Да приеме решение, с което да одобри измененото Предложение на 

Операторите на преносни системи от Югоизточна Европа за обща Методика за 

изчисляване на преносна способност за пазарните времеви периоди „ден-напред“ и „в 

рамките на деня“, в съответствие с чл. 21 на Регламент на Комисията (ЕС) 2015/1222 от 

24 юли 2015 за установяване на насоки относно разпределянето на преносна способност и 

управлението на претоварването. 

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

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 9, пар. 10 и пар. 12 от Регламент (ЕС) 

2015/1222 на Комисията от 24 юли 2015 година за установяване на насоки относно 

разпределянето на преносната способност и управлението на претоварването, 

  

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

 1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-161 от 02.02.2021 г. относно предложение на 

операторите на преносни системи от Югоизточна Европа за обща Методика за 

изчисляване на преносна способност за пазарните времеви периоди „ден-напред“ и „в 

рамките на деня“, в съответствие с чл. 20 и чл. 21 на Регламент на Комисията (ЕС) 

2015/1222 от 24 юли 2015 за установяване на насоки относно разпределянето на преносна 

способност и управлението на претоварването 

 2. Одобрява измененото Предложение на Операторите на преносни системи от 

Югоизточна Европа за обща Методика за изчисляване на преносна способност за 
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пазарните времеви периоди „ден-напред“ и „в рамките на деня“, в съответствие с чл. 21 на 

Регламент на Комисията (ЕС) 2015/1222 от 24 юли 2015 за установяване на насоки 

относно разпределянето на преносна способност и управлението на претоварването. 

 

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

на Комисията Георги Добрев, Ремзи Осман, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения 

Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

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

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

Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова – 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. Приема доклад с вх. № Е-Дк-156 от 02.02.2021 г. относно заявление с вх. № E-

ЗСК-18 от 04.12.2020 г. за изменение на лицензия за дейността „производство на 

електрическа и топлинна енергия“, подадено от „Брикел“ ЕАД; 

2. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1 на 11.02.2021 г. от 

10:00 ч.; 

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

№ 175 от 05.08.2020 г., т. 8, на Комисията за енергийно и водно регулиране; 

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

представляващи „Брикел“ ЕАД или други, упълномощени от тях представители на 

дружеството; 

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

интернет страницата на Комисията. 

 

По т.2. както следва: 

1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-159 от 02.02.2021 г. относно заявление с вх. № Е-

ЗЛР-Л-64 от 26.10.2020 г. на „Енерджиса Юръп“ КФТ, ч.ю.л., държава: Унгария, за 

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

2. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1 на 11.02.2021 г. от 

10:05 ч.; 

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

№ 175 от 05.08.2020 г., т. 8, на Комисията за енергийно и водно регулиране; 

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

представляващи „Енерджиса Юръп“ КФТ или други, упълномощени от тях представители 

на дружеството; 

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

интернет страницата на Комисията. 

 

По т.3. както следва: 

1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-160 от 02.02.2021 г. относно заявление с вх. № Е-

ЗЛР-Л-68 от 10.12.2020 г. на „Ел Екс Корпорейшън“ 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“; 

2. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1 на 11.02.2021 г. от 

10:10 ч.; 
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3. Откритото заседание по т. 2 да бъде проведено по реда на решение по Протокол 

№ 175 от 05.08.2020 г., т. 8, на Комисията за енергийно и водно регулиране; 

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

представляващи „Ел Екс Корпорейшън“ АД или други, упълномощени от тях 

представители на дружеството; 

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

интернет страницата на Комисията. 

 

По т.4. както следва: 

1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-157 от 02.02.2021 г. относно заявление с вх. № Е-

ЗЛР-ПД-66 от 12.11.2020 г. на „Ритъм-4 ТБ“ ООД за продължаване срока на лицензия № 

Л-370-15 от 21.11.2011 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“; 

2. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1 на 11.02.2021 г. от 

10:15 ч.; 

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

№ 175 от 05.08.2020 г., т. 8, на Комисията за енергийно и водно регулиране; 

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

представляващи „Ритъм-4 ТБ“ ООД или други, упълномощени от тях представители на 

дружеството; 

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

интернет страницата на Комисията. 

 

По т.5. както следва: 

1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-158 от 02.02.2021 г. относно заявление с вх. № Е-13-

39-2 от 14.10.2020 г. на „Енергийна финансова група“ АД – в несъстоятелност за 

прекратяване на лицензия № Л-219-15 от 18.12.2006 г. за дейността „търговия с 

електрическа енергия“; 

2. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1 на 11.02.2021 г. от 

10:20 ч.; 

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

№ 175 от 05.08.2020 г., т. 8, на Комисията за енергийно и водно регулиране; 

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

представляващи „Енергийна финансова група“ АД – в несъстоятелност или други, 

упълномощени от тях представители на дружеството; 

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

интернет страницата на Комисията. 

 

По т.6. както следва: 

 1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-161 от 02.02.2021 г. относно предложение на 

операторите на преносни системи от Югоизточна Европа за обща Методика за 

изчисляване на преносна способност за пазарните времеви периоди „ден-напред“ и „в 

рамките на деня“, в съответствие с чл. 20 и чл. 21 на Регламент на Комисията (ЕС) 

2015/1222 от 24 юли 2015 за установяване на насоки относно разпределянето на преносна 

способност и управлението на претоварването 

 2. Одобрява измененото Предложение на Операторите на преносни системи от 

Югоизточна Европа за обща Методика за изчисляване на преносна способност за 

пазарните времеви периоди „ден-напред“ и „в рамките на деня“, в съответствие с чл. 21 на 

Регламент на Комисията (ЕС) 2015/1222 от 24 юли 2015 за установяване на насоки 

относно разпределянето на преносна способност и управлението на претоварването. 

 

 

Приложения: 

1.  Доклад № Е-Дк-156 от 02.02.2021 г. относно заявление с вх. № E-ЗСК-18 от 
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04.12.2020 г. за изменение на лицензия за дейността „производство на електрическа и 

топлинна енергия“, подадено от „Брикел“ ЕАД 

2. Доклад с вх. № Е-Дк-159 от 02.02.2021 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-64 

от 26.10.2020 г. на „Енерджиса Юръп“ КФТ, ч.ю.л., държава: Унгария, за издаване на 

лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ 

3. Доклад с вх. № Е-Дк-160 от 02.02.2021 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-68 

от 10.12.2020 г. на „Ел Екс Корпорейшън“ 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“. 

4. Доклад с вх. № Е-Дк-157 от 02.02.2021 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-

66 от 12.11.2020 г. на „Ритъм-4 ТБ“ ООД за продължаване срока на лицензия № Л-370-15 

от 21.11.2011 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“ 

5. Доклад с вх. № Е-Дк-158 от 02.02.2021 г. относно заявление с вх. № Е-13-39-2 от 

14.10.2020 г. на „Енергийна финансова група“ АД – в несъстоятелност за прекратяване на 

лицензия № Л-219-15 от 18.12.2006 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“ 

6. Доклад с вх. № Е-Дк-161 от 02.02.2021 г. относно предложение на операторите 

на преносни системи от Югоизточна Европа за обща Методика за изчисляване на 

преносна способност за пазарните времеви периоди „ден-напред“ и „в рамките на деня“, в 

съответствие с чл. 20 и чл. 21 на Регламент на Комисията (ЕС) 2015/1222 от 24 юли 2015 

за установяване на насоки относно разпределянето на преносна способност и 

управлението на претоварването. 
 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

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

 (Г. Добрев) 

 

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

 (Р. Осман) 

 

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

 (В. Владимиров) 

          Р. ТОТКОВА 

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

 (Г. Златев) 

 

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

 (Е. Харитонова) 

 

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

 (Д. Кочков) 

 

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

 (П. Трендафилова) 

 

 
Протоколирал: 

 (Н. Косев - главен експерт) 

 


