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П Р О Т О К О Л 
 

№ 240 

 
София, 08.09.2022 година 

 

Днес, 88.09.2022 г. от 10:14 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 Александър Йорданов, Благой 

Голубарев, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова и Юлиян Митев – за главен секретар 

(Съгласно Заповед № 958/31.08.2022 г.)  (без право на глас).   

   

На заседанието присъстваха П. Младеновски – директор на дирекция 

„Електроенергетика и топлоенергетика“, Д. Митрова - за началник на отдел „Контрол и 

решаване на спорове в електроенергетиката и топлоенергетиката“, Р. Тахир – началник на 

отдел „Цени, лицензии и пазари – природен газ“, М. Трифонов – началник на отдел „Цени и 

лицензии: електрически мрежи, търговия и пазари“, Р. Наков – за началник на отдел „Цени и 

лицензии: електропроизводство, ВКП на електрическа и топлинна енергия и 

топлоснабдяване“ и експерти на КЕВР. 

 

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

предложения, както и няма правни пречки за провеждане на заседанието. Дневният ред е 

приет с пет гласа „за” (Иван Н. Иванов – за, Александър Йорданов – за, Благой Голубарев – 

за, Димитър Кочков – за, Пенка Трендафилова - за), от които два гласа (Александър 

Йорданов и Благой Голубарев) на членове на Комисията със стаж в сектор Енергетика. 

 

Заседанието протече при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Доклад с вх. № Е-Дк-1847 от 31.08.2022 г. относно заявление за одобряване на 

„Общи условия за достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната 

мрежа на „Електроразпределение Север“ АД“. 

Работна група по заповед №З-Е-144/18.06.2021 г.:  

Пламен Младеновски, Елена Маринова, Благовест Балабанов,  

Мария Ценкова, Даниела Митрова, Петър Друмев, Красимир Николов,  

Силвия Петрова, Радостина Методиева, Радослав Райков 
 

 

София 1000, бул. „Кн. Ал. Дондуков“ № 8-10 

тел.: (02) 988 87 30; факс: (02) 988 87 82 

www.dker.bg, dker@dker.bg 
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2. Проект на решение относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1045 от 22.06.2022 г. от „М-

ГАЗ“ ЕООД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с 

природен газ“ и одобряване на Правила за работа с потребители на енергийни услуги. 

Работна група: Милен Димитров; Елена Маринова; Ремзия Тахир; 

 Снежана Станкова; Людмила Ненова; Хриси Йорданова;  

Александра Димитрова; Рада Башлиева; Светослава Маринова 

 

3. Проект на решение относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1049 от 24.06.2022 г. от 

„Евинг Дистрибюшън” С.Р.Л. с искане за издаване на лицензия за осъществяване на 

дейността „търговия с природен газ“ и одобряване на Правила за работа с потребители на 

енергийни услуги. 

Работна група: Милен Димитров; Елена Маринова; Ремзия Тахир;  

Снежана Станкова; Грета Дечева; Людмила Ненова;  

Александра Димитрова; Рада Башлиева; Светослава Маринова 

 

4. Проект на решение относно заявление с вх. № E-ЗЛР-ПД-1021 от 29.03.2022 г. за 

продължаване срока на лицензия за производство на електрическа енергия, подадено от 

„КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД. 

Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова,  

Ивайло Александров, Милен Трифонов, Радослав Наков,  

Диана Николкова, Юлиан Стоянов и Светослава Маринова  

 

5. Доклад с вх. № Е-Дк-1851 от 02.09.2022 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1051 

от 28.06.2022 г. на „Протергиа Енерджи“ С.А. за издаване на лицензия за дейността 

„търговия с електрическа енергия“. 

Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова, 

 Милен Трифонов, Юлиан Стоянов, Вера Михайлова,  

Петя Георгиева, Радостина Методиева, Светослава Маринова 

 

6. Доклад с вх. № Е-Дк-1852 от 02.09.2022 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1054 

от 07.07.2022 г. на „Енергама“ 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“. 

Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова,  

Милен Трифонов, Юлиан Стоянов, Вера Михайлова, 

 Петя Георгиева, Радостина Методиева, Светослава Маринова 

 

7. Доклад с вх. № Е-Дк-1850 от 02.09.2022 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1041 

от 16.06.2022 г. на „НЕКА Електрик“ ЕООД за издаване на лицензия за дейността „търговия 

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

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

Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова,  

Милен Трифонов, Юлиан Стоянов, Вера Михайлова,  

Петя Георгиева, Радостина Методиева, Светослава Маринова 

 

 

8. Доклад с вх. № Е-Дк-1853 от 02.09.2022 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1057 

от 14.07.2022 г. на „Топливо газ“ ЕООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с 

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

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

Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова,  
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Милен Трифонов, Юлиан Стоянов, Вера Михайлова,  

Петя Георгиева, Радостина Методиева, Светослава Маринова 

 

По т.1. Комисията, като разгледа административната преписка, образувана по 

подадено от „Електроразпределение Север“ АД заявление с вх. № Е-13-273-103 от 

07.06.2021 г. за одобряване на „Общи условия за достъп и пренос на електрическа 

енергия през електроразпределителната мрежа на „Електроразпределение Север“ АД“ 

установи следното: 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 4 и т. 5, чл. 38в, чл. 38д, чл. 104а от Закона за 

енергетиката (ЗЕ) и чл. 126, ал. 1 и ал. 2, т. 4 и чл. 129, ал. 1 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. 

за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ, Наредба № 3) със заявление с вх. № Е-

13-273-103 от 07.06.2021 г. от „Електроразпределение Север“ АД е представило за 

одобряване в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) проект на 

„Общи условия за достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната 

мрежа на „Електроразпределение Север“ АД“ (проект на Общи условия, проект на ОУ) и 

проект на „Правила на „Електроразпределение Север“ АД за работа с потребители на 

енергийни услуги“ (проекта на Правила за работа с потребители, проекта на Правилата).  

В чл. 21, ал. 1, т. 4 от ЗЕ е регламентирано правомощието на КЕВР да одобрява 

общите условия на договорите, включително общите условия при които крайните клиенти 

използват електропреносната или съответната електроразпределителна мрежа, към която са 

присъединени. 

Съгласно на чл. 126, ал. 2, т. 4 от НЛДЕ публично известните ОУ се изготвят и 

прилагат от оператора на електроразпределителната мрежа. Според разпоредбите на чл. 123, 

ал. 2 и чл. 127, ал. 1 от НЛДЕ общите условия за ползване на електроразпределителната 

мрежа от крайни клиенти следва задължителното да включват: данни за енергийното 

предприятие, включително адрес; предлаганите услуги и условията и реда за тяхното 

предоставяне; средствата, чрез които може да се получи актуална информация за всички 

приложими цени на предлаганите услуги; срок на договора, условията за временно 

преустановяване, прекратяване на тяхното предоставяне и на договора; условията за 

едностранно прекратяване на договора от ползвателя на енергийни услуги и възможността за 

такова прекратяване без допълнително плащане; условията и реда за прихващане и 

възстановяване на суми при неспазване на изискванията за качество на договорените услуги, 

включително неточно или забавено фактуриране; правата на потребители на енергийни 

услуги, включително информация относно процедурата по разглеждането и произнасянето 

по жалби; други условия съгласно предвиденото в ЗЕ; правата и задълженията на 

енергийното предприятие и на потребителите на енергийни услуги; условия за качеството на 

снабдяването; информацията, която се предоставя от енергийното предприятие съгласно чл. 

123, ал. 3 от НЛДЕ; условията за прекратяване или прекъсване на снабдяването с 

електрическа енергия; реда за измерване, отчитане, разпределение и заплащане на 

електрическа енергия; реда за осигуряване на достъп до средствата за търговското измерване 

или други контролни приспособления; отговорността на енергийното предприятие при 

нерегламентирано прекъсване и некачествено снабдяване с електрическа енергия; прозрачни 

и достъпни процедури за разглеждане на претенции на клиенти, както и процедури за 

връщане на недължимо платена сума и за обезщетяване за претърпени вреди; съдържанието 

на издаваните от енергийните предприятия фактури или сметки, които отразяват 

действителната консумация и съдържат конкретни данни за номера на измервателния уред, 

консумацията на електрическа енергия, топлинна енергия или природен газ за отчетния 

период, дължимия данък върху добавената стойност (ДДС) и разбивка на цената по 

компоненти, ако такива са утвърдени; предварително уведомяване за прекъсване, 

ограничаване или влошено качество на услугите при извършване на ремонтни работи, 

оперативни превключвания, въвеждане в експлоатация на нови съоръжения и други подобни 
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действия, които подлежат на планиране, както и за сроковете на прекъсването, 

ограничаването или влошаването на качеството на услугата; уведомяване на крайните 

клиенти за изменения на общите условия в срок не по-кратък от един месец преди внасянето 

им за одобряване в комисията; предварително уведомяване на крайния клиент при искане за 

достъп до негови помещения; публично оповестяване на адрес и/или телефон за контакт при 

повреди и за предоставяне на информация; предоставяне на информация; съхраняване за 

определен срок на данните, необходими за разплащанията; ред за уведомяване на клиента 

при извършване на корекция на сметка, съгласно правилата по чл. 83, ал. 1, т. 6 ЗЕ. Общите 

условия следва да съдържат и видовете лични данни, които задължително се обработват от 

оператора на електропреносната или на съответната електроразпределителна мрежа, 

включително, но не само: имена; единен граждански номер; адрес (по аргумент от чл. 104а, 

ал. 2, т. 6 от ЗЕ). 

Съгласно чл. 128, ал. 1 от НЛДЕ проекта на ОУ се оповестява от енергийното 

предприятие на крайните клиенти по подходящ начин и се обявява в центровете за работа с 

крайните клиенти най-малко 30 дни преди представянето им за одобряването от КЕВР, като 

за публичното обсъждане се води писмен протокол (чл. 128, ал. 2 от НЛДЕ). Според чл. 129, 

ал. 1 от НЛДЕ към заявлението за одобряване на ОУ се прилагат: становищата и бележките 

по проекта, получени в хода на публичното обсъждане на ОУ, както и протоколът от 

публичното обсъждане; становище на енергийното предприятие по получените коментари и 

бележки в хода на публичното обсъждане на проекта на ОУ; решение на управителните 

органи на енергийното предприятие за приемане на ОУ. При разглеждане на предложените 

проекти на общи условия Комисията може да изисква от енергийните предприятия 

допълнителна информация и да дава задължителни указания и срок за изменение и 

допълнение на проектите за общи условия с оглед привеждането им в съответствие с 

изискванията на закона и осигуряване на равнопоставеност (чл. 129, ал. 2 от НЛДЕ). 

Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗЕ КЕВР одобрява и правила за работа с потребителите 

на енергийни услуги, които по аргумент от чл. 38в, ал. 3 от ЗЕ са част от ОУ. По силата на 

чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ енергийните предприятия, страни по договорите с потребители на 

енергийни услуги, представят за одобрение от Комисията правила за работа с техните 

потребители на енергийни услуги. В тази връзка следва да се вземе предвид, 

регламентираната в § 1, т. 41б от Допълнителните разпоредби на ЗЕ легалната дефиниция на 

понятието „потребител на енергийни услуги“, съгласно която такъв е и ползвателя на 

разпределителната мрежа за снабдяването му с енергия. Според чл. 38в, ал. 2 от ЗЕ 

правилата за работа с потребители 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. 

По силата на чл. 129, ал. 2 от Наредба № 3 при разглеждане на проектите на ОУ и на 

Правила за работа с клиенти и потребители на енергийни услуги КЕВР може да дава 

задължителни указания и срок за изменение и допълнение на проектите, с оглед 

привеждането им в съответствие с изискванията на закона и за осигуряване на 

равнопоставеност. 

В процедурата по одобряване на ОУ и на проект на Правила за работа с клиенти 

следва да се вземе предвид и чл. 148, ал. 2 от Закона за защита на потребителите. Според 

посочената разпоредба когато в нормативен акт е предвидено държавен орган да одобрява 

общите условия на договорите с потребители, те се изпращат на Комисията за защита на 

потребителите (КЗП) за становище за наличието на неравноправни клаузи и държавният 

орган одобрява общите условия на договорите с потребители само ако КЗП одобри, 

предоставените й общи условия и след като прецени, че те не съдържат неравноправни 

клаузи. 



[TLP-AMBER] 

Ниво 2 
 

5 

 

В изпълнение разпоредбите на чл. 128 и чл. 129 от НЛДЕ към подаденото заявление за 

одобряване на ОУ са приложени изискуемите документи съгласно действащата нормативна 

уредба, а именно:  

- писмо с вх. № Е-13-273-47 от 09.04.2021 г., с което заявителя уведомява КЕВР за 

стартиране на процедура по публично обсъждане на проектите на ОУ и на Правилата за 

работа с клиенти; 

- екранни снимки от публикациите на интернет страницата на „Електроразпределение 

Север“ АД относно обявената от дружеството процедура по публично обсъждане, както и 

адреси за кореспонденция, на които ще се приемат предложения за изменение на проектите 

на ОУ и на Правилата; 

- снимков материал от оповестяването на проектите на ОУ и на Правилата в 

Центровете за обслужване на клиенти в градовете Варна, Велико Търново, Габрово, Горна 

Оряховица, Добрич, Разград, Русе, Свищов, Силистра, Търговище и Шумен; 

- писма, с които дружеството уведомява Омбудсмана на Република България, 

Българска национална асоциация „Активни потребители“, Федерация на потребителите в 

България и Европейски потребителски център за насрочено на 29.04.2021 г. от 15:00 ч. 

публично обсъждане на изготвените проекти на ОУ и на Правила;  

- писмен протокол от проведеното на 29.04.2021 г. от публичното обсъждане на 

проекта на Общи условия и проекта на Правила за работа с потребителите; 

- становище с изх. № 26-10 от 07.05.2021 г. от Омбудсмана на Република България по 

проекта на ОУ; 

- становище на „Електроразпределение Север“ АД по получените коментари и 

бележки в хода на публичното обсъждане; 

- Решение от 31.05.2021 г. на Управителния съвет на „Електроразпределение Север“ 

АД за одобряване на окончателния проект на Общи условия и Правила за работа с 

потребителите;  

- платежно нареждане за заплащане на такса за разглеждане на заявлението съгласно 

чл. 1, ал. 1, т. 5 от Тарифата на таксите, които се събират от КЕВР по Закона за енергетиката; 

Съгласно предоставения писмен протокол от 29.04.2021 г. на публично обсъждане на 

проектите на ОУ и на Правилата не са присъствали заинтересовани лица, както и не е имало 

заявен по телефон или писмено предварителен интерес от желаещи да присъстват. В периода 

от оповестяването на проекта на Общи условия и проекта на Правила за работа с 

потребителите до крайния срок за приемане на предложения от заинтересованите страни, т.е. 

от 07.04.2021 г. до 07.05.2021 г., в дружеството не са постъпили такива.  

На 10.05.2021 г. на имейл адреса info@erpsever.bg, от Омбудсмана на Република 

България е получено становище по проекта на ОУ. „Електроразпределение Север“ АД е 

разгледало предложенията и коментарите на Омбудсмана на Република България и е 

изготвило становище по тях. Във връзка със становището на Омбудсмана е прецизирана 

клаузата на чл. 9, ал. 3 от проекта на ОУ, като с цел по-голяма яснота са конкретизирани 

лицата, които дължат плащане на надбавка върху стойността на активната електрическа 

енергия в зависимост от използваната и/или отдаваната реактивна електрическа енергия. 

Отделно от това е отстранен технически пропуск в клаузата на чл. 74, ал. 4 от проекта на 

Общи условия, като е посочена правилната препратка в текста. За целите на внасянето на 

проекта на Правила за работа с потребителите е направена промяна в Приложение № 1 като е 

премахнато е изброяването на актуалните данни за Центровете за обслужване на клиенти и е 

добавен уточняващ текст, че Приложението се актуализира от дружеството при всяка 

промяна.  

След описаните по-горе промени в проектите на Общи условия и на Правила за работа 

с потребителите, на 31.05.2021 г. окончателните проекти са одобрени от Управителния съвет 

на „Електроразпределение Север“ АД. 

В резултат от извършения преглед на представените от „Електроразпределение 

Север“ АД със Заявление с вх. № Е-13-273-103 от 07.06.2021 г. проекти на ОУ и на 
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Правилата е изготвен Доклад с вх. № Е-Дк-960 от 20.09.2021 г., който е приет от КЕВР с 

решение по т. 2 от Протокол № 211 от 28.09.2021 г. и е публикуван на интернет страницата 

на Комисията. 

В съответствие с чл. 13, ал. 5 от ЗЕ на 06.10.2021 г. е проведено открито заседание за 

разглеждане на подаденото от „Електроразпределение Север“ АД заявление с вх. № Е-13-

273-103 от 07.06.2021 г., в което са участвали представители на заявителя. Последните са 

изложили устно своите коментари по констатациите в Доклад с вх. № Е-Дк-960 от 

20.09.20201 г., приет от КЕВР с решение по т. 2 от Протокол № 211 от 28.09.2021 г. След 

проведеното открито заседание, с писмо вх. № Е-13-273-103 от 20.10.2021 г. 

„Електроразпределение Север“ АД е представило писменото си становище по приетия от 

КЕВР с решение по т. 2 от Протокол № 211 от 28.09.2021 г. доклад с вх. № Е-Дк-960 от 

20.09.2021 г., както и коригирани проекти на ОУ и на Правила.  

В резултат от извършения преглед на представените с писмо вх. № Е-13-273-103 от 

20.10.2021 г. становище и проекти на ОУ и на Правила и на основание чл. 129, ал. 2 от 

Наредба № 3, КЕВР е постановила Решение № ОУ-3 от 30.12.2021 г., с което е дала 

задължителни указания на „Електроразпределение Север“ АД и е определила срок за 

изпълнението им до 17.01.2022 г., в който срок „Електроразпределение Север“ АД“ да 

представи в Комисията съобразени с Решение № ОУ-3 от 30.12.2021 г. проекти на ОУ и на 

Правила с оглед продължаване на административното производство по Заявление с вх. № Е-

13-273-103 от 07.06.2021 г. 

С писмо вх. № Е-13-273-1 от 14.01.2022 г. „Електроразпределение Север“ АД е 

представило коригирани проекти на ОУ и на Правила, които са съобразени със 

задължителните указания, дадени на дружеството с Решение № ОУ-3 от 30.12.2021 г. на 

КЕВР. Независимо от това, че е изпълнило всички задължителни указания на КЕВР по 

Решение № ОУ-3 от 30.12.2021 г., според изложеното в писмо вх. № Е-13-273-1 от 14.01.2022 

г. дружеството е възразило срещу задължителните указания, съдържащи се в Решение № ОУ-

3 от 30.12.2021 г., в частта му по т. 1.33, т. 1.35, т. 1.43, т. 1.46, т. 1.51, т. 1.52, т. 1.56 и т. 2.8. 

В резултат от извършения преглед на представените с писмо вх. № Е-13-273-1 от 

14.01.2022 г. коригирани проекти на ОУ и на Правила и изложените от дружеството 

възражения по т. 1.33, т. 1.35, т. 1.43, т. 1.46, т. 1.51, т. 1.52, т. 1.56 и т. 2.8 на Решение № ОУ-

3 от 30.12.2021 г. е изготвен доклад с вх. № Е-Дк-256 от 25.03.2022 г., приет от КЕВР с 

решение по Протокол № 81 от 01.04.2022 г., по т. 2. Със същото решение  Комисията е 

постановила представените от „Електроразпределение Север“ АД с писмо вх. № № Е-13-273-

1 от 14.01.2022 г. проекти на ОУ и на Правила да се изпратят в КЗП за становище за 

наличието на неравноправни клаузи. В тази връзка с писмо с изх. № Е-13-273-103 от 

07.04.2022 г. разглежданите проекти са изпратени на КЗП. 

С писмо с вх. № Е-13-273-103 от 15.08.2022 г. КЗП е уведомила КЕВР, че в резултат 

на извършен анализ за наличие на неравноправни клаузи в предоставените й проекти  на ОУ 

и на Правила, КЗП с решение по Протокол № 14 от 02.08.2022 г., по т. 18 е приела, че в 

съдържанието им не се съдържат неравноправни клаузи по смисъла на чл.143, ал. 1 от ЗЗП. 

Предвид всичко гореизложено, следва да се вземе предвид разпоредбата на чл. 130, ал. 

1 и ал. 2, т. 1 от Наредба № 3, според които при изпълнение на задължителните указания от 

страна на енергийното предприятие, КЕВР се произнася по искането за одобряване на 

общите условия с решение, с което одобрява общите условия. 

 

Изказвания по т.1.: 

Докладва М. Ценкова. Със заявление от 07.06.2021 г. „Електроразпределение Север“ 

АД е представило за одобряване в Комисията проект на „Общи условия за достъп и пренос 

на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа и проект на „Правила на 

„Електроразпределение Север“ АД за работа с потребители на енергийни услуги“. В чл. 21, 

ал. 1, т. 4 от ЗЕ е регламентирано правомощието на КЕВР да одобрява общите условия на 

договорите, включително общите условия, при които крайните клиенти използват 
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електропреносната или съответната електроразпределителна мрежа, към която са 

присъединени. Съгласно на чл. 126, ал. 2, т. 4 от НЛДЕ публично известните ОУ се изготвят 

и прилагат от оператора на електроразпределителната мрежа.  

В изпълнение на разпоредбите на чл. 128 и чл. 129 от НЛДЕ към подаденото 

заявление за одобряване на ОУ са приложени изискуемите документи съгласно действащата 

нормативна уредба. 

В резултат от извършения преглед на представените проекти на ОУ и на Правила е 

изготвен доклад от м. септември 2021 г., който е приет с решение от КЕВР и публикуван на 

интернет страницата на Комисията. В съответствие с чл. 13, ал. 5 от ЗЕ на 06.10.2021 г. е 

проведено открито заседание за разглеждане на подаденото от „Електроразпределение 

Север“ АД заявление. След проведеното открито заседание с писмо „Електроразпределение 

Север“ АД е представило писменото си становище по приетия от КЕВР доклад, както и 

коригирани проекти на ОУ и на Правила. 

В резултат от извършения преглед на представените коригирани проекти и  становище 

на дружеството, на основание чл. 129, ал. 2 от Наредба № 3, КЕВР е постановила Решение от 

30.12.2021 г., с което е дала задължителни указания на „Електроразпределение Север“ АД и е 

определила срок за изпълнението им. В указания срок „Електроразпределение Север“ АД“ е 

представило в Комисията коригирани проекти на ОУ и на Правила, съобразени със 

задължителните указания, дадени с решението на Комисията. 

В резултат от извършения преглед на представените коригирани проекти на ОУ и на 

Правила и изложените от дружеството възражения е изготвен доклад от 25.03.2022 г., приет 

от КЕВР с решение по Протокол. Със същото решение Комисията е постановила 

представените от „Електроразпределение Север“ АД коригирани проекти на ОУ и на 

Правила да се изпратят в КЗП за становище за наличието на неравноправни клаузи. С писмо 

от 15.08.2022 г. КЗП е уведомила КЕВР, че в резултат на извършен анализ за наличие на 

неравноправни клаузи в предоставените й проекти, КЗП с решение по Протокол от 

02.08.2022 г. е приела, че в съдържанието им не се съдържат неравноправни клаузи по 

смисъла на чл.143, ал. 1 от ЗЗП. 

Предвид всичко гореизложено, следва да се вземе предвид разпоредбата на чл. 130, 

ал. 1 и ал. 2, т. 1 от Наредба № 3, според които при изпълнение на задължителните указания 

от страна на енергийното предприятие, КЕВР се произнася по искането за одобряване на 

общите условия с решение, с което одобрява общите условия. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 4 и т. 5, чл. 38в, 38д, чл. 104а, 

ал. 1 от Закона за енергетиката, чл. 148, ал. 2 от Закона за защита на потребителите и чл. 130, 

ал. 1 и ал. 2, т. 1 от Наредба № 3 за лицензиране на дейностите в енергетиката, работната 

група предлага на Комисията да обсъди следните решения: 

1. Да приеме настоящия доклад; 

2. Да одобри представения с писмо от 14.01.2022 г. коригиран проект на „Общи 

условия за достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа 

на „Електроразпределение Север“ АД“; 

3. Да одобри представения с писмо от 14.01.2022 г. коригиран проект на „Правила на 

„Електроразпределение Север“ АД за работа с потребители на енергийни услуги“. 

И. Н. Иванов отбеляза, че същественото е, че КЗП заявява, че няма неравноправни 

клаузи, които да противоречат на ЗЗП, поради което Комисията може да приеме двата 

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

решение. 
 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 4 и т. 5, чл. 38в, 38д, чл. 104а, 

ал. 1 от Закона за енергетиката, чл. 148, ал. 2 от Закона за защита на потребителите и чл. 130, 

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

енергетиката 
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КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

 

1. Приема доклад относно заявление с вх. № Е-13-273-103 от 07.06.2021 г. за 

одобряване на „Общи условия за достъп и пренос на електрическа енергия през 

електроразпределителната мрежа на „Електроразпределение Север“ АД“; 

2. Одобрява представения с писмо с вх. № Е-13-273-1 от 14.01.2022 г. проект на 

„Общи условия за достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната 

мрежа на „Електроразпределение Север“ АД“. 

3. Одобрява представения с писмо с вх. № № Е-13-273-1 от 14.01.2022 г. проект на 

„Правила на „Електроразпределение Север“ АД за работа с потребители на енергийни 

услуги“. 

3. Одобрените „Общи условия за достъп и пренос на електрическа енергия през 

електроразпределителната мрежа на „Електроразпределение Север“ АД“ и „Правила на 

„Електроразпределение Север“ АД за работа с потребители на енергийни услуги“ 

представляват приложение към това решение и на основание чл. 49, ал. 2, т. 4 и т. 7 от 

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

приложение № 4 от издадената на дружеството лицензия № Л-138-07 от 13.08.2004 г. за 

дейността „разпределение с електрическа енергия“. 

 
 

В заседанието по точка първа участват председателят на Комисията Иван Н. Иванов 

и членовете на Комисията Александър Йорданов, Благой Голубарев, Димитър Кочков, Пенка 

Трендафилова. 

 

Решението е взето с пет гласа „за” (Иван Н. Иванов – за, Александър Йорданов – за, 

Благой Голубарев – за, Димитър Кочков – за, Пенка Трендафилова - за), от които два гласа 

(Александър Йорданов и Благой Голубарев) на членове на Комисията със стаж в 

енергетиката. 

 

 

По т.2. Комисията, след като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-1813 от 16.08.2022 г. 

относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1045 от 22.06.2022 г. от „М-ГАЗ“ ЕООД с искане за 

издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“, както 

и събраните данни и доказателства при проведеното на 30.08.2022 г. открито заседание, 

установи следното:  

 

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

заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-1045 от 22.06.2022 г. от „М-ГАЗ“ ЕООД с искане за издаване на 

лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“ на основание чл. 39, ал. 

1, т. 5, предложение второ от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 9, ал. 1, т. 10а от Наредба № 3 

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

Със Заповед № З-Е-1071 от 24.06.2022 г. на председателя на КЕВР е сформирана 

работна група за проучване на постъпилото заявление и приложените към него документи. 

С писмо с изх. № Е-ЗЛР-Л-1045 от 01.07.2022 г. от „М-ГАЗ“ ЕООД е изискано да 

посочи дали в представените информация и документи, част от административната преписка, 

се съдържа търговска тайна и ако се съдържа такава – да посочи съответните 

информация/документи или тази част от тях, в която се съдържа, като обоснове по какъв 

начин разкриването на информацията би могло да навреди сериозно на дружеството или на 

негов служител. С писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-1045 от 05.07.2022 г. „М-ГАЗ“ ЕООД е 

представило изисканата информация. 
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Резултатите от извършения анализ на подаденото заявление са отразени в доклад с вх. 

№ Е-Дк-1813 от 16.08.2022 г., приет с решение по Протокол № 222 от 25.08.2022 г., т. 1. В 

изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ, на 30.08.2022 г. е проведено открито 

заседание, на което не е присъствал представител на дружеството.  

 

След проучване на обстоятелствата по образуваната преписка, Комисията 

приема за установено следното: 

I. „М-ГАЗ“ ЕООД е подало заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-1045 от 22.06.2022 г. с искане 

за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“. Съгласно 

чл. 39, ал. 1, т. 5, предложение второ от ЗЕ и чл. 9, ал. 1, т. 10а от НЛДЕ дейността „търговия 

с природен газ“ подлежи на лицензиране по този закон. Лицензия се издава на лице, 

регистрирано по Търговския закон или с еквивалентна регистрация по законодателството на 

друга държава-членка на Европейския съюз, което притежава технически и финансови 

възможности, материални и човешки ресурси и организационна структура за изпълнение на 

нормативните изисквания за осъществяване на дейността по лицензията – чл. 40, ал. 1, т. 1 и 

ал. 7 от ЗЕ. Според чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗЕ изискването за наличие на вещни права върху 

енергийния обект, чрез който ще се осъществява дейността не се прилага по отношение на 

дейността „търговия с природен газ“. Не се издава лицензия на лице: спрямо което е открито 

производство по несъстоятелност или което е обявено в несъстоятелност; което е в 

ликвидация; на което е отнета лицензията или е отказано издаването на лицензия за същата 

дейност и не е изтекъл съответния срок, в който не може да направи ново искане за издаване 

на лицензия – чл. 40, ал. 4 от ЗЕ. 

1. Видно от представеното Удостоверение за актуално състояние с изх. № 

20220211090741 от 11.02.2022 г. „М-ГАЗ“ ЕООД e еднолично дружество с ограничена 

отговорност, с ЕИК 117655837, вписано в Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията, със седалище и адрес на управление: гр. Русе 7005, област Русе, община Русе, 

бул. „Липник“ № 123, бл. Бизнес Парк Русе, вх. сграда Б, ет. 6. 

„М-ГАЗ“ ЕООД има следния предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с 

цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки, 

собствено производство, комисионни сделки, хотелиерски и туристически услуги. 

Капиталът на дружеството е в размер 5000 (пет хиляди) лева, разпределен на 50 

(петдесет) равни дяла, всеки на стойност от 100 (сто) лева. Капиталът е внесен изцяло. 

Съгласно чл. 3, т. 14 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните 

от тях лица и техните действителни собственици, в производство по издаване на лицензии по 

ЗЕ се забранява пряко и/или косвено участие на дружество, регистрирано в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, както и на контролираните от тях лица.  

Видно от представеното Удостоверение за актуално състояние с изх. № 

20220211090741 от 11.02.2022 г. едноличен собственик на капитала на заявителя е Стоян 

Георгиев Манолов, гражданин на Република България.  

В допълнение, е извършена служебна проверка в търговския регистър към Агенцията 

по вписванията, от която се установява, че по партидата на „М-ГАЗ“ ЕООД няма вписани 

обстоятелства по смисъла на чл. 6, ал. 3 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици.   

Органи на „М-ГАЗ“ ЕООД са едноличният собственик на капитала и управителят. 

Дружеството се управлява и представлява от Стоян Манолов – управител. 

Видно от горното, „М-ГАЗ“ ЕООД e търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от 

Търговския закон, следователно отговаря на изискванията по чл. 40, ал. 1 от ЗЕ да бъде 

юридическо лице, регистрирано по Търговския закон. 

 

2. Видно от представените декларации, управителят на дружеството не е лишаван от 
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правото да упражнява търговска дейност и не е осъждан с влязла в сила присъда за 

престъпление против собствеността или против стопанството. Управителят на дружеството, 

в качеството си на негов представител, е представил декларация за истинността на заявените 

обстоятелства и на приложените документи и данни, съгласно изискванията на чл. 3, ал. 3 от 

НЛДЕ, както и декларации, че дружеството не е в производство по несъстоятелност, не е 

обявено в несъстоятелност и не е в ликвидация, не му е отнемана лицензия за дейността 

„търговия с природен газ“, нито му е отказвано издаване на лицензия за същата дейност. 

Предвид изложеното, издаването на исканата лицензия не е в противоречие с чл. 

40, ал. 4, т. 1-3 от ЗЕ. 

 

3. Срок на исканата лицензия 

Съгласно чл. 42, ал. 1 от ЗЕ, лицензията се издава за срок до 35 години. В 

съответствие с изискванията на НЛДЕ „М-ГАЗ“ ЕООД е поискало да му бъде издадена 

лицензия за срок от 10 години, който е обоснован със следните аргументи: 

Дружеството посочва, че поисканият срок му е необходим с оглед реализиране на 

програмата за развитие на дружеството и изпълнение на дългосрочния му бизнес план за 

търговия с природен газ в България и региона, съгласно които основната цел е утвърждаване 

на „М-ГАЗ“ ЕООД като значим търговец на пазара на природен газ в България, като 

осигурява  необходимите материални, технически, технологични, човешки и финансови 

ресурси за извършване на лицензионната дейност. Заявителят посочва, че десетгодишният 

срок на лицензията ще му даде възможност да развива дейността си в посока придобиване на 

необходимия опит в търговията с природен газ в условията на развиващ се газов пазар, както 

и да утвърди в бъдеще позициите си на либерализирания пазар на природен газ. 

Въз основа на гореизложеното, предложеният срок на лицензията е обоснован. 

 

4. Технически възможности и материални ресурси за осъществяване на 

дейността „търговия с природен газ“: 

Съгласно чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЕ лицензия се издава на лице, регистрирано по 

Търговския закон, което притежава технически и финансови възможности, материални и 

човешки ресурси и организационна структура за изпълнение на нормативните изисквания за 

осъществяване на дейността по лицензията. 

„М-ГАЗ“ ЕООД предвижда да извършва дейността „търговия с природен газ“ от офис, 

находящ се в гр. Русе, ул. „Липник“ № 123, Бизнес парк Русе, сграда Б, ет. 6, съгласно 

договор за наем от (…) г., сключен между (…) и „М-ГАЗ“ ЕООД. Договорът е сключен за 

срок до (…) г., като е посочено, че може да бъде удължен. 

За изпълнение на дейността „търговия с природен газ“, „М-ГАЗ“ ЕООД е осигурило 

компютърни конфигурации за всеки от служителите – компютри и периферни устройства 

към тях от висок клас, с хардуер от последно поколение и операционна система OS MS 

Windows 10, съответно: 16 бр. компютър и лаптопи НР 250 G5, Pentium N3710 Quad 1.6Ghz, 

up to 2.56Ghz/2MB, 4Cores; 15.6" HD AD+WebCam, 4 GB DDR3L 1DIMM, 1TB HDD, 

DVDRW, WIFI b/g/m+BT, 3C Batt, Win 10 64bit. Доказателства за закупения програмен 

продукт Windows 10 32 bit/64bit са представената в приложение фактура № (…) от (…). и 

приемо-предавателен протокол № (…) от (…) г. от (…). 

„М-ГАЗ“ ЕООД е осигурило и прилежащ софтуер за компютърните конфигурации – 

продукти от Microsoft и Google бизнес услуги, конкретно за всеки от компютрите: пълен 

Microsoft офис пакет, предоставящ текстообработваща програма Word, софтуер за 

електронни таблици Excel, софтуер за електронна поща, антивирусна програма за защита и 

всички други необходими програмни продукти. Видно от приложения договор, сключен на 

(…). за предоставяне на дигитални услуги с (…), дружеството ползва и лицензии за Microsoft 

продукти – 3 бр. Apps for Business. „М-ГАЗ“ ЕООД има и договор с (…), от (…) г., за 

ползване на 18 бр. лицензии за програмен продукт (…) за компютри. 
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„М-ГАЗ“ ЕООД е посочило, че е сключило договор с (…) на (…)` г. за осигуряване на 

отдалечен достъп до високопроизводителна и надеждна ИТ инфраструктура, разположена в 

обезопасен и стандартизиран дейта център, намиращ се под контрола на доставчика на 

услугата, като условията за ползване и техническите параметри на услугата са видни от 

представения договор. „М-ГАЗ“ ЕООД ползва услуга от оператор на комуникационни услуги 

(…) за цялостно решение за защита на крайни устройства и сървъри от вируси и зловреден 

софтуер. Технологията дава възможност за възстановяване за засегнатата система в 

състоянието, в което е била тя преди да бъде компрометирана от хакерска атака. 

Офис помещенията на „М-ГАЗ“ ЕООД са оборудвани с мултифункционални офис 

устройства с функции за копиране, размножаване, скенер и факс, видно от приложената 

инвентарна книга на дружеството. В офиса на „М-ГАЗ“ ЕООД е изградена комуникационна 

вътрешна интранет мрежа и комуникационно оборудване, включващо рутер, модем, суич и 

др. с необходимите за дейността капацитети. Дружеството ползва услуга по предоставяне на 

техническо решение и по осигуряване управлението на комуникационните устройства за 

LAN в офиса, предоставена от (…), видно от приложения договор от (…) г. 

Съгласно сключен договор с оператора на телекомуникационна мрежа (…) от (…) г., 

дружеството ползва услугата „достъп до Интернет“ с постоянна връзка за пренос на internet 

protocol пакети чрез електронна съобщителна фиксирана мрежа за пренос на данни, при 

следните условия: гарантиран интернет с капацитет 300 мегабита/секунда, еднаква скорост в 

upload и download, наличност на услугата 99,5% на годишна база и т.н., „М-ГАЗ“ ЕООД е 

осигурило за всеки от служителите в дружеството мобилни телефони с абонаментен план за 

разговори и мобилен интернет, както и стационарни телефони в офиса. В тази връзка са 

представени договори с (…) от (…) г. и от (…) г. Дружеството ползва домейн, публичен IP 

адрес, електронна пощенска кутия.  

В потвърждение на ползваното оборудване, телекомуникационни и интернет услуги в 

приложение е представено и уверение от телекомуникационния оператор (…) от (…) г., за 

ползваните от дружеството: 

- Virtual Data Center – комплексна услуга чрез осигурена и защитена интернет връзка и 

директна – мрежова свързаност към корпоративната мрежа на дружеството; 

- Endpoint Protection от (…) – защита на мрежата и крайните устройства; 

- Гарантиран интернет с капацитет 300 Mbps и симетричен канал; 

- Managed Service – услуга по осигуряване управлението на комуникационните 

устройства за LAN в офиса на дружеството. 

„М-ГАЗ“ ЕООД има сключени договори с (…) на (…) г. и (…) г. за предоставяне 

правото на ползване на компютърни програми и договор за абонаментна поддръжка на 

компютърни програми (програмни продукти от серията (…), осигурява използването на 

програмни продукти „Финанси и счетоводство Professional” и „Вход от външни системи“, 

което обезпечава администрирането на финансовата част от договорите за доставка на 

природен газ, фактуриране на сделките, изготвяне на финансови отчети, справки и 

декларации, необходими за ефективно изпълнение на дейността. 

„М-ГАЗ“ ЕООД е обезпечило осъществяването на дейността си и чрез интернет 

страница на дружеството (www.mgas-bg.com), която спомага за информираността на 

клиентите и контрагентите на дружеството, както и на потенциалните нови потребители и 

партньори. В тази връзка е представеният договор от (…) г. за изработка на уеб сайт от (…). 

Дружеството е представило и инвентарна книга без отписани дълготрайни активи до 

31.12.2021 г. 

„М-ГАЗ“ ЕООД разполага с необходимите информационна мрежа, компютри и 

софтуер, напълно осигуряващи достъп до и работа с информационни системи, необходими за 

изпълнение на лицензионната дейност, а именно: регионалната платформа за резервиране на 

капацитети за пренос (RBP) на газопреносните мрежи в Европа и платформата за търговско 

диспечиране (CDP) на оператора на газопреносната мрежа в България „Булгартрансгаз“ 

http://www.mgas-bg.com/
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ЕАД, както и платформата за търговия на организиран борсов пазар на природен газ на 

„Българска енергийна търговска платформа“ АД. 

Заявителят е представил писмо с изх. № (…) от (…) г. на „Българска енергийна 

търговска платформа“ АД (БЕТП АД), в което се посочва, че „М-ГАЗ“ ЕООД е осигурило 

всички технически изисквания, необходими за осъществяване на комуникация и обмен на 

информация с електронната платформа на организирания борсов пазар на природен газ на 

БЕТП АД. 

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че „М-ГАЗ“ ЕООД притежава 

технически възможности и материални ресурси за осъществяване на дейността 

„търговия с природен газ“. 

5. Човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на дейността 

„търговия с природен газ“ 

„М-ГАЗ“ ЕООД e представило: данни за управленската и организационна структура; 

копие на учредителен акт на дружеството; данни за образованието и квалификацията на 

ръководния персонал; данни за числеността и квалификацията на персонала, зает в 

упражняване на лицензионната дейност; автобиография и копия на дипломи за завършено 

образование на управителя на дружеството; автобиография и копия на дипломи за завършено 

образование на финансовия директор на дружеството; автобиография и копия на дипломи за 

завършено образование на ръководителя на „Логистика и транспорт“; автобиография и копия 

на дипломи за завършено образование на ръководител „Доставки“; справка от Националната 

агенция по приходите за актуално състояние на действащите трудови договори в „М-ГАЗ“ 

ЕООД към 20.06.2022 г. 

Управленската и организационна структура на „М-ГАЗ“ ЕООД включва управител и 

три звена, които ще бъдат пряко ангажирани с дейността „търговия с природен газ“: 

„Доставки“, „Логистика и транспорт“ и „Финанси“. Заявителят посочва, че след получаване 

на лицензия за извършване на дейността, ще бъдат допълнени задълженията и 

отговорностите на ръководителите и служителите в дружеството. В структурните звена ще 

бъдат наети лица, които да изпълняват дейностите, обособени в тях, като лицата, заети с 

упражняване на дейността, ще бъдат квалифицирани експерти, с необходимите за 

съответната позиция образование и опит, които ще осигурят ефективна дейност на 

дружеството. 

Лицата, ангажирани с ръководните дейности в дружеството, са управителят и 

ръководителите на звена „Доставки“, „Логистика и транспорт“ и „Финанси“. Видно от 

представената информация управителят има опит в областта на логистиката и доставката на 

природен газ и горива. Финансовият директор има опит, свързан с изготвяне на 

икономически анализи на стопанската дейност на дружеството, изготвяне на финансови 

отчети, организация и контрол на счетоводно-отчетния процес. Ръководителят на „Логистика 

и транспорт“ има опит в организацията на логистиката и транспорта. 

Видно от представените информация и документи, пряко ангажирани с търговията с 

природен газ в Р България, към настоящия момент, са управителят и ръководителите на 

звена „Доставки“, „Логистика и транспорт“ и „Финанси“. От представените документи е 

видно, че притежават квалификация и опит в извършване на дейността „търговия с природен 

газ“ и познават пазара на природен газ. 

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че „М-ГАЗ“ ЕООД притежава 

човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на дейността 

„търговия с природен газ“. 

 

6. Финансови възможности за осъществяване на дейността „търговия с природен 

газ“ 

От одитираните годишни финансови отчети на „М-ГАЗ“ ЕООД за 2019 г., 2020 г. и 

2021 г. е видно, че дружеството отчита за периода, както следва: загуба от 70 хил. лв. за 2019 

г., печалби: от 48 хил. лв. за 2020 г. и от 78 хил. лв. за 2021 г. Общите приходи на 
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дружеството се увеличават от 11 724 хил. лв. през 2019 г. до 13 142 хил. лв. за 2021 г. 

Разходите на дружеството се увеличават от 11 790 хил.лв. за 2019 г. до 13 064 хил. лв. за 

2021 г.  

Общите активи на дружеството намаляват от 9266 хил. лв. за 2019 г. до 8909 хил. лв. 

за 2021 г. Нетекущите активи намаляват от 7342 хил. лв. за 2019 г. на 6641 хил. лв. за 2021 г. 

Текущите активи се увеличават от 1924 хил. лв. за 2019 г. на 2268 хил. лв. за 2021 г. 

Записаният капитал е в размер на 5 хил. лв. за 2019 г. и остава с непроменена стойност 

до края на периода. Собственият капитал на дружеството се увеличава от 1498 хил. лв. за 

2019 г. на 1624 хил. лв. за 2021 г. Нетекущите пасиви намаляват от 3899 хил. лв. за 2019 г. до 

3826 хил. лв. за 2021 г. Текущите пасиви намаляват от 4415 хил. лв. до 3897 хил. лв. за 2021 

г. 

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „М-ГАЗ“ 

ЕООД за периода 2019 – 2021 г.: 

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал се изменя 

от 0,20 за 2019 г. на 0,24 за 2021 г. Това показва, че дружеството може да е имало 

затруднения при покриване със свободен собствен капитал на инвестициите в нови 

дълготрайни активи. Коефициентът на обща ликвидност се изменя от 0,44 за 2019 г. на 0,58 

за 2021 г., което означава, че дружеството може да не е разполагало с достатъчно свободни 

оборотни средства за погасяване на текущите си задължения. Коефициентът на финансова 

автономност за периода е 0,18 за 2019 г. и се изменя на 0,21 за 2021 г., което означава, че 

дружеството може да е имало затруднения да покрива задълженията си със собствени 

средства.  

Данни за източниците за финансиране на дейността и доказателства за наличието 

на тези източници: 

Заявителят декларира, че паричните средства, чрез които ще се осъществява 

лицензионната дейност, ще са собствени средства, приходи и печалби от търговската 

дейност на дружеството и собствен капитал. В тази връзка заявителят е представил банкова 

референция № ИД-4682-2022 от 21.02.2022 г., издадена от „Обединена българска банка“ АД, 

с която се удостоверява, че наличността по банкова сметка в лева на „М-ГАЗ“ ЕООД към 

11.01.2022 г. е в размер на 1 122 077,10 лв. 

Дружеството е учредило банкова гаранция по договор за доставка на природен газ, 

сключен с „Булгаргаз“ ЕАД, а именно Договор № 463 – 221 от 24.06.2021 г. за доставка на 

природен газ на изходен пункт на газопреносната мрежа по свободно договорена цена, в 

размер на 1 586 000 лв. „М-ГАЗ“ ЕООД е представило копия на сключени с оператора на 

газопреносната система договори, а именно: Договор № 5331 от 23.02.2022 г. за достъп и 

пренос на природен газ по газопреносните мрежи на „Булгартрансгаз“ ЕАД, Договор № 5332 

от 23.02.2022 г. за покупка и продажба на природен газ за балансиране и Договор № 5333 от 

23.02.2022 г. за ползване на виртуална търговска точка.  

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че „М-ГАЗ“ ЕООД притежава 

финансови възможности за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“. 

 

II. Бизнес план на „М-ГАЗ“ ЕООД за периода 2022 – 2026 г. 

„М-ГАЗ“ ЕООД е представило бизнес план за периода 2022 – 2026 г.  

1. Прогнозни цени и количества за покупко-продажба на природен газ за периода 

2022 – 2026 г. 

Дружеството декларира, че количествата природен газ, които ще бъдат търгувани през 

периода на бизнес плана, ще бъдат осигурени чрез пряко договаряне на дългосрочни 

договори и сключване на сделки на организираните борсови пазари на природен газ в 

България и Европа. „М-ГАЗ“ ЕООД планира да закупува природен газ от всички възможни 

източници, като природния газ ще се доставя през съществуващите междусистемни връзки. 

Дружеството планира да доставя природен газ на потребителите на газ в страната и региона, 

и да разширява през годините своята клиентска база от крайни потребители. Предвиденото 
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увеличение на търгуваните от дружеството количества природен газ за периода на бизнес 

плана е средно с 10% годишно.  

Прогнозните количества природен газ за търговия и средни прогнозни цени на 

природния газ са представени в таблица № 1: 
Таблица № 1 

Прогнозни обеми търгуван природен газ и средни прогнозни цени на природния газ 

Параметри 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 

Общо покупко-продажби на природен газ, 

MWh 

(…) (…) (…) (…) (…) 

Средни прогнозни покупни цени, лв./MWh 
(…) (…) (…) (…) (…) 

Средни прогнозни продажни цени, лв./MWh 
(…) (…) (…) (…) (…) 

 

2. Прогнозни годишни финансови отчети 

„М-ГАЗ“ ЕООД е представило прогнозни счетоводни баланси, отчет за приходи и 

разходи и прогнозен паричен поток за периода 2022 – 2026 г. За целия период на бизнес 

плана дружеството прогнозира да реализира печалби по години в размер на: (…) хил. лв. за 

2022 г.; (…) хил. лв. за 2023 г.; (…) хил. лв. за 2024 г.; (…) хил. лв. за 2025 г. и (…) хил. лв. за 

2026 г. 

Общите приходи се увеличават от (…) хил. лв. за 2022 г. до (…) хил. лв. през 2026 г. 

Общите разходи се увеличават от (…) хил. лв. за 2022 г. до (…) хил. лв. за 2026 г. 

Структурата на общите разходи включва разходи за: закупуване на природен газ, външни 

услуги, заплати, социални осигуровки и други. 

Общо активите се предвижда да се увеличат от (…) хил. лв. за 2022 г. до (…) хил. лв. 

за 2026 г. Нетекущите активи нарастват от (…) хил. лв. за 2022 г. до (…) хил. лв. за 2026 г. 

Текущите активи на дружеството са увеличават от (…) хил. лв. за 2022 г. на (…) хил. лв. за 

2026 г., вследствие на увеличаване на вземанията от клиенти и доставчици и паричните 

средства и еквиваленти. 

Собственият капитал нараства от (…) хил. лв. за 2022 г. на (…) хил. лв. за 2026 г., 

вследствие на увеличение на неразпределената и текуща печалба. Заявителят не предвижда 

нетекущи пасиви за периода. Текущите пасиви нарастват от (…) хил. лв. за 2022 г. на (…) 

хил. лв. за 2026 г. От представените прогнозни парични потоци за периода 2022 – 2026 г. е 

видно, че в края на всяка една година от периода прогнозираните парични наличности са с 

положителни стойности. 

Прогнозните приходи и разходи, финансовите резултати, както и показателите, 

характеризиращи финансовото състояние на дружеството, определени на база обща 

балансова структура, са посочени в Таблица № 2: 
Таблица № 2 

Параметри 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 

Общо приходи от дейността (хил. лв.) 
(…) (…) (…) (…) (…) 

Общо разходи от дейността (хил. лв.) 
(…) (…) (…) (…) (…) 

Счетоводна печалба (хил. лв.) 
(…) (…) (…) (…) (…) 

Финансов резултат (хил. лв.) 
(…) (…) (…) (…) (…) 

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със 

собствен капитал (СК/ДА) 

(…) (…) (…) (…) (…) 

Коефициентът на обща ликвидност (КА/КП) 
(…) (…) (…) (…) (…) 

Коефициентът на финансова автономност СК/(ДП+КП) 
(…) (…) (…) (…) (…) 
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Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „М-ГАЗ“ 

ЕООД за периода 2022 – 2026 г.: 

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал се 

увеличава от (…) през 2022 г. до (…) през 2026 г. Това показва, че дружеството няма да има 

затруднения при покриване със свободен собствен капитал на инвестициите в нови 

дълготрайни активи. Коефициентът на обща ликвидност от (…) през 2022 г. се увеличава на 

(…) през 2026 г. Това е показател, че дружеството ще разполага със свободни оборотни 

средства да обслужва текущите си задължения. Коефициентът на финансова автономност, 

показващ степента на независимост от ползване на привлечени средства, се изменя от (…) за 

2022 г. на (…) през 2026 г. Това е показател, че дружеството няма да има затруднения да 

покрива със собствени средства задълженията си. Очакваните стойности на горепосочените 

показатели, определени на база обща балансова структура показват, че финансово-

икономическото състояние на „М-ГАЗ“ ЕООД ще бъде много добро за целия период на 

бизнес плана. 

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че параметрите, заложени от „М-

ГАЗ“ ЕООД в бизнес плана за периода 2022 – 2026 г., ще осигурят на дружеството 

необходимите материални и финансови ресурси за изпълнение на лицензионните му 

задължения във връзка с осъществяване на дейността „търговия с природен газ“. 

 

III. Правила за работа с потребителите на енергийни услуги 

На основание чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ „М-ГАЗ“ ЕООД е представило проект на Правила за 

работа с потребители на енергийни услуги. С оглед гарантиране на защитата на интересите 

на потребителите на енергийни услуги в предложения от заявителя проект на правила са 

направени изменения и допълнения, както следва: 

 

 

Правила за работа с потребителите на енергийни услуги на „М-ГАЗ“ ЕООД 

 

 

Раздел първи „Общи положения“ 

Чл. 1. (1) Настоящите Правила за работа с потребителите уреждат отношенията 

между „М-ГАЗ“ ЕООД като търговец на природен газ (Дружеството) и купувачите по 

договори за покупко-продажбата на природен газ по свободно договорени цени (Клиенти), 

като определят:  

1. реда и сроковете за получаване, разглеждане, проверка и отговор на подадени 

жалби, молби, сигнали и предложения;  

2. обмена на информация с потребителите на енергийни услуги, включително формата 

на данните за потреблението и процедурата, по която потребителите на енергийни услуги 

получават достъп до тях.  

(2) Дружеството, доставчик на природен газ по договорите за продажба е: „М-ГАЗ“ 

ЕООД, ЕИК 117655837, със седалище и адрес на управление: гр. Русе, п.к. 7005, бул. 

„Липник“ № 123, Бизнес Парк Русе, вх. сграда Б, ет. 6, притежаващо Лицензия №…. / …….. 

за дейността „търговия с природен газ“, издадена от Комисия за енергийно и водно 

регулиране за територията на Република България.  

(3) Клиент е потребител на енергийни услуги по смисъла на Закона за енергетиката, 

който е сключил договор за продажба на природен газ по свободно договорени цени с „М-

ГАЗ“ ЕООД. 

Чл. 2. При сключване и изпълнение на договорите за покупко-продажба на природен 

газ Дружеството се придържа към следните основни принципи:  

1. равен достъп до предоставяните услуги;  

2. прозрачност и открита комуникация;  

3. предоставяне на пълна и актуална информация на Клиента;  
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4. поддържане на високи стандарти на обслужване;  

5. конфиденциалност.  

 

Раздел втори „Търговия с природен газ, сключване и изпълнение на договорите“  

Чл. 3. (1) Дружеството осъществява дейността си като търговец на природен газ в 

съответствие с нормативната уредба и указанията на компетентните органи в Република 

България и по-конкретно при спазване на разпоредбите на Закона за енергетиката, ЗЕ, обн. 

ДВ, бр. 107 от 2003 г. и на Правилата за търговия с природен газ, обн. ДВ, бр. 59 от 2015 г.  

(2) Дружеството сключва сделки по свободно договорени цени за доставка и 

продажба на природен газ на Клиенти въз основа на писмени договори, освен когато 

страните постигат индивидуални уговорки. 

(3) Дружеството предоставя на всеки клиент, който поиска това, приложимите 

нормативни актове, регламентиращи сключваните от него сделки. 

Чл. 4. Договорите, сключвани от Дружеството, с потребители на енергийни услуги, за 

покупко-продажба на природен газ, задължително съдържат най-малко посоченото в чл. 38а 

от ЗЕ. 

Чл. 5. (1) Преди сключването на договора Дружеството предоставя на Клиентите най-

малко следната информация - предлаганите услуги, цена и качество на природния газ, 

начини и срокове на плащане. 

Чл. 6. (1) Дружеството осигурява на Клиентите широк избор на методи на плащане, 

включително системи за авансови плащания, които са справедливи и отразяват адекватно 

вероятното потребление. 

(2) Дружеството издава фактури на Клиентите за продадения природен 

газ/предоставените услуги в съответствие с изискванията на ЗЕ, Закона за счетоводството и 

Закона за данъка върху добавената стойност, Закона за акцизите и данъчните складове и 

договора между страните. 

 

Раздел трети „Взаимоотношения с клиенти. Център за работа с потребители на 

енергийни услуги“ 

Чл. 7. (1) Дружеството осигурява център за работа с Клиенти, където те могат да 

подават всички документи, свързани с доставките на природен газ, да им се предоставя 

информация относно условията на договорите, както и за предявяване на претенции по тях, 

за подаване на жалби и запитвания.  

(2) Центърът за работа с клиенти е на адрес: гр. Русе, п.к. 7005, бул. „Липник“ № 123, 

Бизнес Парк Русе, вх. сграда Б, ет. 6. Работно време за работа с клиенти: от 10:00 до 16:00 

часа. Контакти за връзка: електронен адрес: office@mgas-bg.com и тел. 082/83-88-99. 

(3) Актуална информация за каналите на комуникация и данните за контакт с „М-

ГАЗ“ ЕООД е достъпна и се поддържа на интернет страницата на дружеството, включително 

и телефон и електронен адрес. 

Чл. 8. Всеки клиент има право да получава от Дружеството най-малко следната 

информация, съгласно приложимото законодателство: 

1. данни за собственото потребление на потребителя; 

2. приложими цени за доставка на природен газ от Дружеството; 

3. информация за смяна на доставчика. 

 

Раздел четвърти „Подаване на предложения, жалби и сигнали от клиенти“  

Чл. 9. (1) Клиентите на природен газ на Дружеството имат право да подават писмени 

предложения, сигнали и жалби до Дружеството по въпроси, свързани с дейността на 

Дружеството и с изпълнението на договорите, сключени между страните по тях.  

(2) Клиентите могат да правят предложения за усъвършенстване на договорите или за 

решаване на други въпроси, свързани със съвместната им дейност с Дружеството.  
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(3) Потребителите имат право да подават сигнали и жалби против незаконни или 

неправилни действия, против забавяне или срещу други действия/бездействия на служители 

на Дружеството, с които се засягат техни права и законни интереси.  

Чл. 10. (1) Предложенията, сигналите и жалбите могат да бъдат подадени лично или 

чрез упълномощен представител, по факс или електронна поща.  

(2) Дружеството поддържа регистър на жалбите, който съдържа:  

1. жалбите, сигналите и предложенията на потребителите;  

2. отговорите на подадените жалби, сигнали и предложения. 

(3) Подадените по ал.1 предложения, сигнали или жалби се регистрират в регистъра 

по ал. 2.  

Чл. 11. (1) Подаваните от клиенти жалби, молби, сигнали или предложения трябва да 

отговарят на следните изисквания:  

1. да са написани на български език;  

2. да са посочени името и адресът на подателя, телефон, факс, електронен адрес, лице 

за контакт във връзка с конкретния случай, посочен в жалбата, сигнала или предложението;  

3. да е посочено в какво се състои искането;  

4. да са изложени обстоятелствата по случая и да са представени доказателства, ако 

подателят разполага с такива;  

5. да са подписани от подателя или негов упълномощен представител.  

(2) Когато предложението, жалбата или сигналът не отговаря на изискванията, на 

подателя се дават съответни указания и разяснения.  

(3) Не се разглеждат анонимни предложения, жалби или сигнали.  

Чл. 12. (1) Становище по жалби, предложения или сигнали се взема, след като се 

изясни случаят и се обсъдят обясненията и възраженията на заинтересуваните страни.  

(2) За установяване на фактите и обстоятелствата могат да се използват всички 

средства, които не са забранени от закона. 

(3) Когато исканията са незаконосъобразни или неоснователни, или не могат да бъдат 

удовлетворени по обективни причини или жалбата не бъде уважена, на подателя се посочват 

мотивите за това.  

Чл. 13. (1) Срокът за отговор на жалби, молби или предложения на клиент е един 

месец от постъпването им.  

(2) В случай че за проверката на обстоятелствата по жалбата е необходим по-дълъг 

срок, срокът за разглеждане се удължава, но не с повече от 10 дни, за което Дружеството 

уведомява писмено Клиента в срока по ал. 1.  

(3) Когато жалбата е основателна, Дружеството взема мерки за отстраняване на 

допуснатото нарушение или неточност, в срок не по-дълъг от срока по ал. 1.  

(4) Когато решението по дадена жалба касае и други клиенти, Дружеството ги 

уведомява писмено за това.  

Чл. 14. Сигнали и жалби, подадени повторно по въпрос, по който има решение, не се 

разглеждат, освен ако са във връзка с изпълнението на решението или се основават на нови 

факти и обстоятелства. Сигналите и жалбите, които не се разглеждат, се връщат на подателя, 

като му се съобщават и основанията за това.  

Чл. 15. В случай на несъгласие с отговора на Дружеството, клиентът има право да 

подаде жалба до КЕВР в съответствие със ЗЕ. Жалбата се подава чрез Дружеството, което 

изпраща копие от цялата преписка по случая с приложени доказателства в 7 (седем) дневен 

срок.  

 

Чл. 16. Дружеството съхранява преписките по жалби, молби, сигнали и предложения 

в срок, съгласно действащото законодателство. Дружеството е длъжно да предоставя 

информация за етапа на разглеждане на жалба, при поискване от Клиента.  

 

Раздел пети „Други разпоредби“  



[TLP-AMBER] 

Ниво 2 
 

18 

 

Чл. 17. В случаите, когато Дружеството се явява администратор на лични данни на 

физически лица във връзка със сключването и изпълнението на договори за покупко-

продажба на природен газ, Дружеството събира, съхранява и обработва личните данни 

единствено на основанията по Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите 

лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива 

данни и при спазване на изискванията за защита на личните данни по европейското и 

национално законодателство. 

 

Заключителни разпоредби  

 

§ 1. (1) Тези Правила са одобрени от КЕВР с Решение № … от …… и са приложение и 

неразделна част от лицензия № ……… за дейността „търговия с природен газ“.  

(2) Дружеството публикува Правилата в един централен и в един местен 

всекидневник, както и на интернет страницата си и влизат в сила от публикуването им. 

(3) Изменения на Правилата се извършват по реда за тяхното одобряване.  

§ 2. В случай на изменения в законодателството, разпоредбите на тези Правила, които 

противоречат на измененията, се заместват от императивните норми на закона. 

 

IV. Информация, съдържаща се в подаденото от „М-ГАЗ“ ЕООД заявление и 

която следва да бъде неразгласявана:  

 

С писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-1045 от 05.07.2022 г. „М-ГАЗ“ ЕООД е посочило, че в 

заявлението за издаване на лицензия за дейността „търговия с природен газ“ и приложенията 

към него, документите и материалите, съдържащи търговска тайна, са отбелязани чрез 

поставяне на гриф „конфиденциално“. В тази връзка, според заявителя, като търговска тайна 

следва да бъдат считани данните, касаещи цени, срокове и условия по представените 

търговски договори, удостоверения, банкови референции и гаранции, лични данни на 

физическите лица и условията на сключените от служителите на дружеството трудови 

договори, информацията в текстовите файлове, която съдържа данни за наличности по 

сметки и размер на банкови гаранции и др., както и бизнес плана на дружеството. 

Дружеството счита, че оповестяването на тези данни пред трети лица би могло да доведе до 

имуществени и неимуществени вреди, да застраши стопанските и финансови интереси, 

стратегически позиции и конкурентоспособност на „М-ГАЗ“ ЕООД. 

 

Посочените от „М-ГАЗ“ ЕООД данни представляват факти и информация, свързани 

със стопанска дейност, чието запазване в тайна е в интерес на дружеството, за което то е 

взело необходимите мерки. Съгласно чл. 18 от ЗЕ не следва да се разгласява информация, 

обявена за търговска тайна от заявителите и лицензиантите, ако нейното разгласяване би 

довело до нелоялна конкуренция между търговци, или до застрашаване на търговския 

интерес на трети лица. 

 

С оглед гореизложеното, искането за заличаване на търговска тайна е основателно, 

като при публикуването на решението на КЕВР следва да бъде заличена посочената 

информация.  

 

Изказвания по т.2.: 

Докладва Р. Тахир. Резултатите от извършения анализ на подаденото заявление са 

отразени в доклад с вх. № Е-Дк-1813 от 16.08.2022 г., приет с решение по Протокол № 222 от 

25.08.2022 г., т. 1. В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ, на 30.08.2022 г. е 

проведено открито заседание, на което не е присъствал представител на дружеството. 

Работната група се е свързала с дружеството и същото е заявило, че няма забележки по 

изготвения доклад. Настоящият проект на решение отразява доклада. 
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 5, предложение второ и чл. 

38в, ал. 3 от Закона за енергетиката и чл. 9, ал. 1, т. 10а от Наредба № 3 за лицензиране на 

дейностите в енергетиката, работната група предлага на Комисията да реши: 

1. Издава на „М-ГАЗ“ ЕООД лицензия за осъществяване на дейността „търговия с 

природен газ” за срок от 10 (десет) години, приложение и неразделна част от това решение. 

2. Одобрява на „М-ГАЗ“ ЕООД Правила за работа с потребители на енергийни услуги, 

приложение към това решение и приложение към лицензията по т. 1. 

Р. Тахир припомни, че при разглеждането на доклада е било споменато какво е 

търговска тайна. Публикуваният на сайта на Комисията доклад е бил със заличена търговска 

информация, както и решението по аналогичен начин ще бъде изчистено преди публикуване.  

И. Н. Иванов заключи, че е взето предвид обстоятелството, свързано с търговската 

тайна и необходимостта от нейното съхраняване без достъп до обществени средства. 

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

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

предложение второ и чл. 38в, ал. 3 от Закона за енергетиката и чл. 9, ал. 1, т. 10а от Наредба № 

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

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Издава на „М-ГАЗ“ ЕООД, с ЕИК 117655837, лицензия № Л-621-15 от 08.09.2022 г. 

за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за срок от 10 (десет) години, 

приложение и неразделна част от това решение. 

2. Одобрява на „М-ГАЗ“ ЕООД Правила за работа с потребители на енергийни 

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

 

В заседанието по точка втора участват председателят на Комисията Иван Н. Иванов 

и членовете на Комисията Александър Йорданов, Благой Голубарев, Димитър Кочков, Пенка 

Трендафилова. 

 

Решението е взето с пет гласа „за” (Иван Н. Иванов – за, Александър Йорданов – за, 

Благой Голубарев – за, Димитър Кочков – за, Пенка Трендафилова - за), от които два гласа 

(Александър Йорданов и Благой Голубарев) на членове на Комисията със стаж в 

енергетиката. 
 

 

По т.3. Комисията, след като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-1815 от 17.08.2022 г. 

относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1049 от 24.06.2022 г. от „Евинг Дистрибюшън“ 

С.Р.Л. с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с 

природен газ“, както и събраните данни и доказателства при проведеното на 30.08.2022 г. 

открито заседание, установи следното:  

 

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

заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-1049 от 24.06.2022 г. от „Евинг Дистрибюшън” С.Р.Л. с искане за 

издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“ на основание 

чл. 39, ал. 1, т. 5, предложение второ от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 9, ал. 1, т. 10а от 

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

В допълнение към заявлението „Евинг Дистрибюшън” С.Р.Л., с писмо с вх. № E-ЗЛР-

Л-1049 от 27.06.2022 г. е представило бизнес план за периода 2022 – 2026 г. 
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Със Заповед № З-Е-1075 от 30.06.2022 г. на председателя на КЕВР е сформирана 

работна група за проучване на постъпилото заявление и приложените към него документи. 

В резултат на извършената проверка на подаденото заявление по реда на чл. 4 от 

НЛДЕ са установени нередовности. В тази връзка, с писмо с изх. № Е-ЗЛР-Л-1049 от 

04.07.2022 г. от „Евинг Дистрибюшън” С.Р.Л. е изискано да представи в КЕВР информация 

за налични обезпечения, предоставени в полза на „Булгартрансгаз“ ЕАД по Договор за 

достъп и пренос на природен газ по газоразпределителните мрежи на „Булгартрансгаз“ ЕАД 

№ 5439 от 21.06.2022 г. и Договор за покупка и продажба на природен газ за балансиране № 

5440 от 21.06.2022 г., сключени между „Евинг Дистрибюшън“ С.Р.Л. и „Булгартрансгаз“ 

ЕАД, както и да посочи дали в представените информация и документи, част от 

административната преписка, се съдържа търговска тайна и ако се съдържа такава – да 

посочи съответните информация/документи или тази част от тях, в която се съдържа, като 

обоснове по какъв начин разкриването на информацията би могло да навреди сериозно на 

дружеството или на негов служител. С писма с вх. № Е-ЗЛР-Л-1049 от 05.07.2022 г. и вх. № 

Е-ЗЛР-Л-1049 от 07.07.2022 г. е представена изисканата информация. 

С писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-1049 от 15.07.2022 г. заявителят е представил допълнително 

информация и документи, както следва: фактура за закупуване на преносими компютри със 

съответните софтуерни продукти; фактура за предоставяне на услуги – интернет връзка и 

поддръжка, посредством окабеляване и наличие на стационарни телефони въз основа на 

сключен договор за абонамент и допълнителен трафик; Договор за безвъзмездно ползване на 

офис помещение от 22.05.2019 г. 

С писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-1049 от 27.07.2022 г. е изпратена допълнителна информация 

относно основанията и мотивите за квалифицирането на информацията, която дружеството 

счита, че следва да бъде заличена, като търговска тайна. 

Резултатите от извършения анализ на подаденото заявление са отразени в доклад с вх. 

№ Е-Дк-1815 от 17.08.2022 г., приет с решение по Протокол № 222 от 25.08.2022 г., т. 2. В 

изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ, на 30.08.2022 г. е проведено открито 

заседание. На откритото заседание е присъствал упълномощен представител на дружеството, 

който е заявил, че е съгласен с изготвения доклад и няма забележки по него. 

 

След проучване на обстоятелствата по образуваната преписка, Комисията 

приема за установено следното: 

I. „Евинг Дистрибюшън” С.Р.Л. е подало заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-1049 от 

24.06.2022 г. с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с 

природен газ“. Съгласно чл. 39, ал. 1, т. 5, предложение второ от ЗЕ и чл. 9, ал. 1, т. 10а от 

НЛДЕ дейността „търговия с природен газ“ подлежи на лицензиране по този закон. 

Лицензия се издава на лице, регистрирано по Търговския закон или с еквивалентна 

регистрация по законодателството на друга държава-членка на Европейския съюз, което 

притежава технически и финансови възможности, материални и човешки ресурси и 

организационна структура за изпълнение на нормативните изисквания за осъществяване на 

дейността по лицензията – чл. 40, ал. 1, т. 1 и ал. 7 от ЗЕ. Според чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗЕ 

изискването за наличие на вещни права върху енергийния обект, чрез който ще се 

осъществява дейността не се прилага по отношение на дейността „търговия с природен газ“. 

Не се издава лицензия на лице: спрямо което е открито производство по несъстоятелност или 

което е обявено в несъстоятелност; което е в ликвидация; на което е отнета лицензията или е 

отказано издаването на лицензия за същата дейност и не е изтекъл съответния срок, в който 

не може да направи ново искане за издаване на лицензия – чл. 40, ал. 4 от ЗЕ. 

1. Видно от представените два броя удостоверения за регистрация  на дружеството от 

Национална служба на Търговския регистър към Министерството на правосъдието на 

Румъния, с номер 3849404 от 31.05.2019 г., както и от Удостоверение за актуално състояние 

и за липса на вписани обстоятелства и актове за ликвидация или несъстоятелност, издадено 

от Национална служба на Търговския регистър към Министерство на правосъдието на 
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Румъния, Серия В, с номер 387682 от 02.05.2022 г., „Евинг Дистрибюшън” С.Р.Л. e 

дружество с ограничена отговорност, учредено съгласно законите на Република Румъния, 

вписано с пореден номер в Търговския регистър J29/1964/2019, единен идентификационен 

код на европейско ниво (EUID): ROONRC.J29/1964/2019; единен регистрационен код: 

41196290, със седалище и адрес на управление: гр. Плоещ, ул. „Интраря Казърмий № 6, блок 

155С, вход С, ет. 2, ап. 10, окръг Прахова. 

„Евинг Дистрибюшън” С.Р.Л. е с основен предмет на дейност „търговия на едро с 

твърди, течни и газообразни горива и производни продукти“. 

Капиталът на дружеството е в размер на 200 (двеста) леи, разпределен на 20 

(двадесет) дружествени дяла, всеки от който е на стойност от 10 (десет) леи. Капиталът е 

изцяло внесен. 

Съгласно чл. 3, т. 14 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните 

от тях лица и техните действителни собственици, в производство по издаване на лицензии по 

ЗЕ се забранява пряко и/или косвено участие на дружество, регистрирано в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, както и на контролираните от тях лица.  

Видно от представеното Удостоверение за актуално състояние № 387682 от 

02.05.2022 г. от Национална служба на Търговския регистър към Министерство на 

правосъдието на Румъния, едноличен собственик на капитала на „Евинг Дистрибюшън“ 

С.Р.Л. е Марин Ервин-Нарчис, гражданин на Република Румъния. 

Дружеството се управлява и представлява от Марин Ервин-Нарчис – едноличен 

собственик на капитала и упълномощено лице, което представлява дружеството. 

Видно от горното, „Евинг Дистрибюшън” С.Р.Л. е търговец, регистриран по 

законодателството на Република Румъния, следователно отговаря на изискванията по 

чл. 40, ал. 7 от ЗЕ да бъде юридическо лице с регистрация, еквивалентна на тази по чл. 

40, ал. 1 от ЗЕ – по законодателството на държава членка на Европейския съюз. 

 

2. Видно от представените декларации, управителят на дружеството не е лишаван от 

правото да упражнява търговска дейност и не е осъждан с влязла в сила присъда за 

престъпление против собствеността или против стопанството. Представена е декларация за 

истинността на заявените обстоятелства и на приложените документи и данни, съгласно 

изискванията на чл. 3, ал. 3 от НЛДЕ, както и декларации, че дружеството не е в 

производство по несъстоятелност, не е обявено в несъстоятелност и не е в ликвидация, не му 

е отнемана лицензия за дейността „търговия с природен газ“, нито му е отказвано издаване 

на лицензия за същата дейност. 

Предвид изложеното, издаването на исканата лицензия не е в противоречие с чл. 

40, ал. 4, т. 1-3 от ЗЕ. 

 

3. Срок на исканата лицензия 

Съгласно чл. 42, ал. 1 от ЗЕ, лицензията се издава за срок до 35 години. В 

съответствие с изискванията на НЛДЕ „Евинг Дистрибюшън“ С.Р.Л. е поискало да му бъде 

издадена лицензия за срок от 10 години, който е обоснован със следните аргументи: 

Заявителят посочва, че поисканият срок му е необходим с оглед реализиране на 

програмата му и изпълнение на дългосрочния бизнес план на дружеството за търговия с 

природен газ в България, Румъния и региона. Основната цел на „Евинг Дистрибюшън“ 

С.Р.Л. е утвърждаване на дружеството като значим търговец на пазара на природен газ в 

България, чрез осигуряване на необходимите материални, технически, технологични, 

човешки и финансови ресурси за извършване на лицензионната дейност. Десетгодишният 

срок ще даде възможност на заявителя да развива своята дейност в посока придобиване на 

необходимия опит в търговията с природен газ в условията на развиващ се газов пазар, както 

и да утвърди позициите си на либерализирания пазар на природен газ. 

Въз основа на гореизложеното, предложеният срок на лицензията е обоснован. 
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4. Технически възможности и материални ресурси за осъществяване на 

дейността „търговия с природен газ“: 

Съгласно чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЕ лицензия се издава на лице, регистрирано по 

Търговския закон, което притежава технически и финансови възможности, материални и 

човешки ресурси и организационна структура за изпълнение на нормативните изисквания за 

осъществяване на дейността по лицензията. 

„Евинг Дистрибюшън” С.Р.Л. е осигурило офис помещение, намиращо се на адрес: гр. 

Плоещ, ул. „Интраря Казърмий“ № 6, бл. 155 C, вх. С, ет. 2, ап. 10, съгласно сключен 

Договор за безвъзмездно ползване от (…) г.  

За изпълнение на дейността, дружеството е декларирало, че е осигурило компютърни 

конфигурации за всеки от служителите – компютри и периферни устройства към тях от 

висок клас, с хардуер и лицензиран софтуер – операционна система от последно поколение. 

Притежаваните от дружеството компютри, настолни и преносими, които ще се използват за 

лицензионната дейност, и техническите им характеристики са: персонален компютър DELL - 

2 бр.; лаптоп LENOVO 6 бр.; монитори Dell P2423 4 бр.; твърд диск 2 бр. External hard drive; 

памет 4 бр. 64 GB; захранващ блок 2 бр. BACKUP OPS APC. „Евинг Дистрибюшън“ С.Р.Л. 

ползва прилежащ софтуер за компютърните конфигурации – продукти от Microsoft и Google 

бизнес услуги, съответно конкретно за всеки от компютрите посочени по-горе. Ползваната 

операционна система за компютрите е Windows 10 pro, а програмните продукти Microsoft 

Office, предоставящи текстообработваща програма Word, софтуер за електронни таблици 

Excel, софтуер за електронна поща Outlook, и всички останали продукти. Ползваната от 

дружеството антивирусна програма за защита е Microsoft Defender. 

Дружеството е осигурило наличието на интернет, необходим за осъществяване на 

дейността. В тази връзка дружеството е представило договори за предоставяне на услуги, по 

силата на които ангажираните лица са подсигурили техника, софтуерни продукти и интернет 

връзка. 

Офис помещенията на „Евинг Дистрибюшън“ С.Р.Л. са оборудвани с 

мултифункционални офис устройства с функции за копиране, размножаване, скенер и факс. 

В офиса на „Евинг Дистрибюшън” С.Р.Л. е изградена комуникационна вътрешна интернет 

мрежа и мрежово оборудване. „Евинг Дистрибюшън” С.Р.Л. ползва домейн за електронна 

поща, дисково пространство на уеб хостинг, домейн, публичен IP адрес, електронна 

пощенска кутия. Дружеството е осигурило на всеки от своите служители мобилни телефони 

с абонаментен план за разговори и мобилен интернет. 

„Евинг Дистрибюшън” С.Р.Л. е обезпечило осъществяването на дейността си и чрез 

интернет страница на дружеството (www.ewing.ro), която спомага за информираността на 

клиентите и контрагентите на дружеството, както и на потенциалните нови потребители и 

партньори. 

Освен сключените договори за предоставяне на услуги, дружеството допълнително е 

посочило, че е обезпечило техническата осигуреност за осъществяването на лицензионната 

дейност, чрез три броя преносими компютри, със съответните софтуерни продукти: лаптоп 2 

в 1 ASUS Vivobook Flanron Flip 14, с технически параметри, както следва: Intel Core i5-

1 135G7 4.2 Ghz, 14” Full HD Touch, 8GB, SSD 256GB, Intel Iris Xe Graphics и софтуерен 

продукт Windows 11 Home; лаптоп HUAWEI Matebook 14 Intel Core I5, със следните 

технически параметри: 1135G7 4.8 Ghz, 8GB, SSD 512 GB, Intel Iris Xe, със софтуерен 

продукт Windows 10 Home; лаптоп HUAWEI, Matebook 14 Intel Core I3, с технически 

параметри: 4.1 Ghz, 14” Full HD, 8 GB, SSD 256 GB, Intel UHD Graphics, със софтуерен 

продукт Windows 10 HOME. Заявителят посочва, че отделно заплаща абонамент за ползване 

на Microsoft 365 Family за 6 компютъра, 6 таблета и 6 телефона с операционни системи 

Windows, MAC OS, MAC IOS и Android. Дружеството използва две антивирусни програми 

Anlvirus BITDEFENDER total Security. Разполага също така с мултифункционално 

устройство за копиране, осигуряващо и факс услуга – XEROX C235V_DNI, a4, Wi-Fi, USB, 

http://www.ewing.ro/
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Fax както и многофункционален цветен мастиленоструен принтер – CANON Pixma TS3450, 

A4, USB, Wi-Fi и телевизор LED Smart LG.  

„Евинг Дистрибюшън” С.Р.Л. е осигурило необходимите информационна мрежа, 

компютри и софтуер, напълно осигуряващи достъп до и работа с информационни системи, 

необходими за изпълнение на лицензионната дейност, а именно: регионалната платформа за 

резервиране на капацитети за пренос (RBP) на газопреносните мрежи в Европа и 

платформата за търговско диспечиране (CDP) на оператора на газопреносната мрежа в 

България „Булгартрансгаз“ ЕАД, както и платформата за търговия на организиран борсов 

пазар на природен газ на „Българска енергийна търговска платформа“ АД.  

Заявителят е представил писмо с изх. № (…) от (…) г. на „Българска енергийна 

търговска платформа“ АД (БЕТП АД), в което се посочва, че „Евинг Дистрибюшън” С.Р.Л. е 

осигурило всички технически изисквания, необходими за осъществяване на комуникация и 

обмен на информация с електронната платформа на организирания борсов пазар на природен 

газ на БЕТП АД. 

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че „Eвинг Дистрибюшън 

С.Р.Л. притежава технически възможности и материални ресурси за осъществяване на 

дейността „търговия с природен газ“. 

 

5. Човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на дейността 

„търговия с природен газ“ 

„Евинг Дистрибюшън” С.Р.Л. e представило: схема и описание на управленската и 

организационна структура; данни за образованието и квалификацията на ръководния 

персонал (генерален директор) – автобиография и копие на диплома за завършено 

образование; данни за числеността и квалификацията на персонала, зает в упражняване на 

лицензионната дейност; автобиография и копия на дипломи за завършено образование, 

удостоверяващи опита и квалификацията на експертите, изпълняващи функции, свързани с 

осъществяване на дейността по търговия с природен газ; договори за услуги с лицата, 

ангажирани с осъществяване на дейността „търговия с природен газ“. 

Управлението и представителството се извършва от едноличния собственик на 

капитала и упълномощено лице, което представлява дружеството. Управленската и 

организационна структура включва следните позиции: генерален директор, оперативен 

мениджър, директор по риск и съответствие, търговски мениджър, мениджър по договори; 

търговец/търговци, финансов директор и служител, осъществяващ административна дейност. 

Видно от представените информация и документи, ръководният персонал има 

професионален опит в търговията с енергоносители, стоки, горива и природен газ. 

Лицата, които към настоящия момент са ангажирани с дейността „търговия с 

природен газ“, са генерален директор и трима експерти, наети посредством сключени с тях 

договори за предоставяне на услуги. Експертите съчетават функциите на длъжностите в 

дружеството както следва: отговорностите на търговски мениджър, мениджър по договорите 

и търговец са възложени на едно лице; лицето, което е оперативен мениджър е и финансов 

директор и едно лице осъществява организацията на административната дейност. От 

представените документи е видно, че притежават квалификация и опит в извършване на 

дейността „търговия с природен газ“ и познават пазара на природен газ. Заявителят посочва, 

че е в готовност да осигури допълнителен човешки ресурс, както и технически условия, с 

оглед обема на дейността в България. 

„Евинг Дистрибюшън” С.Р.Л. е основано през 2019 г. От момента на учредяването си 

е натрупало опит в търговията с енергоносители, както и в проследяването на български и 

чужди пазари на различни видове горива и петролни продукти, анализиране на данните и 

търговията с горива в страната и региона. 

Към настоящия момент дружеството има издадена лицензия № 2373 от 18.11.2020 г. 

за търговия с природен газ от Националния енергиен регулаторен орган на Румъния (ANRE). 

Лицензията е издадена въз основа на Решение № 2017 от 18.11.2020 г. Дружеството 
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притежава сертификати за системи за управление за следните области: търговия на едро с 

твърди, течни и газообразни горива и производни продукти; търговия на едро с отпадъци и 

остатъци; събиране на отпадъци; търговия с газообразни горива чрез тръбопроводи. Опитът 

на „Евинг Дистрибюшън” С.Р.Л. в дистрибуцията  на енергоносители, включително 

природен газ, в Румъния, е предпоставка за ефективна дейност на дружеството и на пазара на 

природен газ в България. 

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че „Евинг Дистрибюшън” 

С.Р.Л. притежава човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на 

дейността „търговия с природен газ“. 

 

6. Финансови възможности за осъществяване на дейността „търговия с природен 

газ“ 

От одитираните годишни финансови отчети на „Евинг Дистрибюшън” С.Р.Л. за 2019 

г., 2020 г. и 2021 г. е видно, че дружеството отчита за периода печалби, както следва: за 2019 

г. – 247 735 леи, за 2020 г. – 623 718 леи и за 2021 г. – 630 891 леи. Отчетените приходи през 

2019 г. са в размер на 1 635 077 леи, за 2020 г. – 3 911 829 леи и за 2021 г. – 4 163 355 леи. 
Основен дял в реализираните приходи имат приходите от дейността на дружеството 

(разпространение на дизелово гориво, бензин, втечнен газ, леки течни горива, тежки течни 

горива лек мазут и др.), като за последните три години, приходите са се увеличили близо 2,5 

пъти. Общите разходи на дружеството нарастват от 1 369 642 леи за 2019 г., на 3 251 762 леи 

за 2020 г. до 3 490 830 леи за 2021 г. Структурата на разходите включва разходи за 

материали, външни услуги, амортизации, персонал, финансови разходи и други. 

Общата сума на активите на дружеството, които по състав представляват само текущи 

активи се увеличават от 364 709 леи за 2019 г., на 2 177 624 леи за 2020 г. и на 2 739 466 леи 

за 2021 г.  

Собственият капитал на дружеството се увеличава от 247 935 леи за 2019 г., на 871 

653 леи за 2020 г. и на 1 502 544 леи за 2021 г. Текущите пасиви се изменят от 116 774 леи за 

2019 г. на 1 316 821 леи за 2020 г. и на 987 052 леи за 2021 г. От паричните потоци за периода 

2019 – 2021 г. е видно, че паричните наличности на дружеството са с положителни 

стойности. Представените годишни финансови отчети за периода 2019 – 2021 г. показват, че 

дружеството притежава финансови възможности за осъществяване на дейността търговия с 

природен газ. 

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „Евинг 

Дистрибюшън” С.Р.Л. за периода 2019 – 2021 г.: 

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал се 

изменя от 0,68 през 2019 г. на 0,40 през 2020 г. и на 0,55 за 2021 г. Стойностите на 

коефициента показват, че дружеството може да е имало затруднения при финансирането на 

дълготрайни активи със собствен капитал. Коефициентът на обща ликвидност се изменя от 

3,12 за 2019 г. на 1,65 за 2020 г. и на 2,62 за 2021 г., въпреки че стойността на коефициента 

намалява спрямо 2019 г., остава над единица, което означава, че дружеството през периода е 

имало свободни оборотни средства за погасяване на текущите си задължения. 

Коефициентът на финансова автономност за периода е 2,12 за 2019 г. намалява до 0,66 за 

2020 г. и се увеличава на 1,21 през 2021 г. което означава, че през 2020 г. дружеството може 

да е имало затруднения да покрива задълженията си със собствени средства. През другите 

две години от периода, дружеството е имало възможност да покрива задълженията си. 

Данни за източниците за финансиране на дейността и доказателства за наличието 

на тези източници: 

За осъществяване на дейността „търговия с природен газ“, заявителят отбелязва, че 

ще ползва собствени и привлечени средства. В тази връзка „Евинг Дистрибюшън” С.Р.Л. е 

представило удостоверение № (…) от (…) г. от (…), за притежаване на активна сметка в 

евро, както и удостоверение от което е видно, че „Евинг Дистрибюшън” С.Р.Л. ползва 

банков инвестиционен кредит в размер на (…) от (…)  
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„Евинг Дистрибюшън” С.Р.Л. е представило копия на сключени с оператора на 

газопреносната система договори, а именно: Договор № (…) от (…) г. за достъп и пренос на 

природен газ по газопреносните мрежи на „Булгартрансгаз“ ЕАД, Договор № (…) от (…) г. 

за покупка и продажба на природен газ за балансиране и Договор № (…) от (…) г. за 

ползване на виртуална търговска точка.  

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че „Евинг Дистрибюшън” 

С.Р.Л. притежава финансови възможности за осъществяване на дейността „търговия с 

природен газ“. 

 

II. Бизнес план на „Евинг Дистрибюшън” С.Р.Л. за периода 2022 – 2026 г. 

При изготвяне на бизнес плана за периода 2022 – 2026 г. са използвани прогнози и 

анализи за развитие на газовия пазар в България, Румъния, региона и Европа, статистически 

данни и изводи от проучване на дружеството за търговията на природен газ, както и 

изискванията на европейските регламенти и националната нормативна уредба в областта на 

енергетиката и газовия сектор 

 

1. Прогнозни цени и количества за покупко-продажба на природен газ за периода 

2022 – 2026 г. 

„Евинг Дистрибюшън” С.Р.Л. планира количествата природен газ за покупко-

продажба да се увеличат от (…) MWh през 2022 г. на (…) MWh през 2026 г. Прогнозните 

количества природен газ за търговия и средни прогнозни цени на природния газ са 

представени в таблицата: 
Таблица 

Прогнозни обеми търгуван природен газ и средни прогнозни цени на природния газ 

Параметри 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 

Прогнозни продажби на природен газ, MWh 
(…) (…) (…) (…) (…) 

Прогнозна средна покупна цена на природния 

газ, лв./MWh 

(…) (…) (…) (…) (…) 

Прогнозна средна продажна цена на природния 

газ, лв./MWh 

(…) (…) (…) (…) (…) 

 

2. Прогнозни годишни финансови отчети 

„Евинг Дистрибюшън” С.Р.Л. е представило прогнозни счетоводни баланси, отчет за 

приходи и разходи и прогнозен паричен поток за периода 2022 – 2026 г. За целия период на 

бизнес плана дружеството прогнозира да реализира печалби по години в размер на: (…) хил. 

лв. за 2022 г.; (…) хил. лв. за 2023 г.; (…) хил. лв. за 2024 г.; (…) хил. лв. за 2025 г. и (…) хил. 

лв. за 2026 г. 

Общите приходи се увеличават от (…) хил. лв. за 2022 г. до (…) хил. лв. през 2026 г. 

Общите разходи се увеличават от (…) хил. лв. за 2022 г. до (…) хил. лв. за 2026 г. 

Структурата на общите разходи включва разходи за: закупуване на природен газ, персонал, 

материали, външни услуги и други. 

Общо активите се предвижда да се увеличат от (…) хил. лв. за 2022 г. до (…) хил. лв. 

за 2026 г. Нетекущите активи се увеличават от (…) хил. лв. за 2022 г. до (…) хил. лв. за 2026 

г. Текущите активи на дружеството са увеличават от (…) хил. лв. за 2022 г. на (…) хил. лв. за 

2026 г. 

Собственият капитал нараства от (…) хил. лв. за 2022 г. на (…) хил. лв. за 2026 г., 

вследствие на натрупана печалба от минали години и текуща печалба. Заявителят не 

предвижда нетекущи пасиви за периода. Текущите пасиви нарастват от (…)( хил. лв. за 2022 

г. на (…) хил. лв. за 2026 г. От представените прогнозни парични потоци за периода 2022 – 

2026 г. е видно, че в края на всяка една година от периода прогнозираните парични 

наличности са с положителни стойности. 
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Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „Евинг 

Дистрибюшън” С.Р.Л. за периода 2022 – 2026 г.: 

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал се 

увеличава от (…) през 2022 г. до (…) през 2026 г. Стойностите на коефициента са под 

единица, въпреки това са достатъчно високи, така че дружеството да не изпитва затруднения 

при покриване със свободен собствен капитал на инвестициите в нови дълготрайни активи. 

Коефициентът на обща ликвидност от (…) през 2022 г. се увеличава на (…) през 2026 г. 

Това е показател, че дружеството ще разполага със свободни оборотни средства да обслужва 

текущите си задължения. Коефициентът на финансова автономност, показващ степента на 

независимост от ползване на привлечени средства, се увеличава от (…) за 2022 г. на (…) през 

2026 г. Това е показател, че дружеството няма да има затруднения за покриване със 

собствени средства на задълженията си. Очакваните стойности на горепосочените 

показатели, определени на база обща балансова структура показват, че финансово-

икономическото състояние на „Евинг Дистрибюшън” С.Р.Л. ще бъде много добро през 

периода на бизнес плана. 

Изготвените за периода на бизнес плана 2022 – 2026 г. прогнозни годишни финансови 

отчети на „Евинг Дистрибюшън” С.Р.Л. предвиждат добро финансово развитие на 

дружеството по отношение на всички финансови показатели: положителен финансов 

резултат, ниска степен на задлъжнялост, добри показатели за ликвидност и 

платежоспособност. Показателите, характеризиращи финансово-икономическото състояние, 

определени на база обща балансова структура на дружеството са добри, което показва, че 

финансово-икономическото състояние на дружеството ще бъде много добро и за целия 

период на бизнес плана. Съгласно параметрите на бизнес плана, собственият капитал, 

състоящ се от основен капитал и неразпределената печалба, генерирана при осъществяването 

на дейността, както и амортизационните отчисления ще обезпечат необходимия размер на 

планираните инвестиции и текущите разходи за осъществяване на дейността.  

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че параметрите, заложени от 

„Евинг Дистрибюшън” С.Р.Л. в бизнес плана за периода 2022 – 2026 г., ще осигурят на 

дружеството необходимите материални и финансови ресурси за изпълнение на 

лицензионните му задължения във връзка с осъществяване на дейността „търговия с 

природен газ“. 

 

III. Правила за работа с потребителите на енергийни услуги 

На основание чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ „Евинг Дистрибюшън” С.Р.Л. е представило проект 

на Правила за работа с потребители на енергийни услуги. С оглед гарантиране на защитата 

на интересите на потребителите на енергийни услуги в предложения от заявителя проект на 

правила са направени изменения и допълнения, както следва: 

 

Правила за работа с потребителите на енергийни услуги на „Евинг 

Дистрибюшън” С.Р.Л. 

 

Раздел първи „Общи положения“  

Чл. 1. (1) Настоящите Правила за работа с потребителите на енергийни услуги 

(Правила) уреждат отношенията между „Евинг Дистрибюшън” С.Р.Л. и Клиентите на 

дружеството, свързани със сключени договори за покупко-продажба на природен газ и 

определят: 

1. информация, която се предоставя от клиентите преди сключване на договорите и 

минималното съдържание на договорите; 

2. реда и сроковете за подаване, разглеждане и отговор на подадени жалби, сигнали, 

предложения, искания и запитвания, подадени от клиентите; 
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3. реда за обмен на информация и комуникационните канали, формата на данните за 

потреблението и процедурата по която доставчиците и потребителите на енергийни услуги 

получават достъп до тях. 

(2) Дружеството, доставчик на природен газ по договорите за продажба, е: „Евинг 

Дистрибюшън” С.Р.Л., с пореден номер в Търговския регистър J29/1964/2019, единен 

идентификационен код на европейско ниво (EUID): ROONRC.J29/1964/2019; единен 

идентификационен код: 41196290, със седалище и адрес на управление: гр. Плоещ, Интраря 

Казърмий № 6, блок 155С, вход С, ет. 2, ап. 10, окръг Прахова; Лицензия № ../………за 

дейността „търговия с природен газ“, на територията на Република България, за срок от 

………години. 

(3) Клиент е потребител на енергийни услуги по смисъла на Закона за енергетиката, 

който е сключил договор за продажба на природен газ по свободно договорени цени с 

„Евинг Дистрибюшън” С.Р.Л. 

 

Раздел втори „Търговия с природен газ, сключване и изпълнение на договорите“ 

Чл. 2. (1) Дружеството, в качеството си на търговец с природен газ, сключва сделки 

по свободно договорени цени за продажба на природен газ на Клиенти въз основа на 

писмени договори при спазване на разпоредбите на Закона за енергетиката, ЗЕ, обн. ДВ, бр. 

107 от 2003 г. и на Правилата за търговия с природен газ, обн. ДВ, бр. 59 от 2015 г. 

Чл. 3. Договорите, сключвани от Дружеството, с потребители на енергийни услуги, за 

покупко-продажба на природен газ, задължително съдържат най-малко посоченото в чл. 38а 

от ЗЕ. 

Чл. 4. (1) Преди сключването на договора Дружеството предоставя на Клиентите най-

малко следната информация – предлаганите услуги, цена и качество на природния газ, 

начини и срокове на плащане. 

(2) При сключването и изпълнението на договорите за покупко-продажба на природен 

газ Клиентите предоставят на Дружеството цялата информация, необходима на Дружеството 

за изпълнение на неговите задължения по договора, както и задълженията му по издадената 

лицензия за търговия с природен газ. Клиентите уведомяват своевременно Дружеството за 

всякакви настъпили промени в подадената информация, но не по-късно от 14 дни от 

настъпването й. 

Чл. 5. (1) Дружеството осигурява на Клиентите широк избор на методи на плащане, 

включително системи за авансови плащания, които са справедливи и отразяват адекватно 

вероятното потребление. 

(2) Дружеството издава фактури на Клиентите за продадения природен 

газ/предоставените услуги в съответствие с изискванията на ЗЕ, Закона за счетоводството и 

Закона за данъка върху добавената стойност, Закона за акцизите и данъчните складове и 

договора между страните. 

 

Раздел трети „Жалби, сигнали и предложения“ 

Чл. 6. (1) Клиентите имат право да подават до Дружеството молби, жалби, сигнали, 

предложения и искания и да получават отговори по тях в определените в настоящите 

Правила ред и срокове. 

(2) Жалби, сигнали, предложения и искания се подават в писмена форма на български 

език, като задължително съдържат информация за: 

1. идентификация на подателя (име и адрес на подателя, а ако подател е юридическо 

лице БУЛСТАТ/ЕИК, адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес, лице за 

контакт); 

2. точно описание за какво се отнася жалбата, сигналът, предложението и искането; 

3. да са изложени обстоятелствата по случая и да са представени доказателства, ако 

подателят разполага с такива; 

4. да са подписани от подателя или от упълномощен представител. 
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(3) Дружеството има право да изиска допълнителна информация, предоставяне на 

сведения и справки и всичко необходимо за изясняване на подадените молби, жалби, 

сигнали, предложения и искания, включително и от трети страни. 

(4) Жалби, сигнали, предложения и искания се подават на адрес по седалище на 

дружеството, по пощата или на място в работното време от 9:00 до 17:00 часа или на 

електронния адрес на дружеството. Информация за аварийни случай се подава и по 

телефона, като в първия възможен момент, но не по-късно от 3 часа се изпраща и писмена 

информация на посочения електронен адрес.  

(5) Дружеството разглежда подадените жалби, сигнали, предложения и искания в срок 

до 5 (пет) работни дни от постъпването им.  

(6) В случай че подадените жалби, сигнали, предложения и искания не отговарят на 

изискванията по ал. 2 Дружеството изпраща писмено уведомление до подателя, на посочения 

от него електронен адрес с указания в какво се състои нередовността. Дружеството подготвя 

и изпраща отговор след представяне на жалба, сигнал, предложение и искане с отстранени 

нередности, съгласно посоченото в писменото уведомление. 

(7) Дружеството изготвя и подава писмен отговор, съдържащ мотивирано становище в 

срок до 15 (петнадесет) работни дни от постъпване и/или привеждане в съответствие с ал. 2 

на  жалбата, сигнала, предложението или искането.   

(8) Когато случаят засяга отношения, права или задължения на друг Клиент 

Дружеството изпраща копие от преписката до посоченото лице.  

(9) Дружеството води регистър за подадените жалби, сигнали, предложения и 

искания, който съдържа: 

1. жалбите, сигналите, предложенията и исканията на потребителите; 

2. отговорите на подадените жалби, сигнали, предложения и искания. 

(10) Документите и преписките по жалбите, сигналите, предложенията и исканията, се 

съхраняват от Дружеството в законоустановените срокове. 

(11) При поискване от Клиента Дружеството предоставя информация за развитието на 

процеса по разглеждане и изследване на подадените жалби, сигнали, предложения и искания.  

(12) Жалба по реда на чл. 143 ал. 3 от НЛДЕ, подадена до КЕВР чрез „Евинг 

Дистрибюшън” С.Р.Л. се препраща до Комисията в седемдневен срок от постъпването й, 

заедно с цялата преписка по нея и становището на Дружеството.  

 

Раздел четвърти „Обмен на информация и комуникационни канали. Центърът 

за работа с клиенти“ 

Чл. 7. (1) Дружеството предоставя на клиентите си информация относно предлаганите 

услуги, достъпа до тях, възможностите за използването им, данни за потреблението и други, 

периодично на посочените в сключените договори за покупко-продажба на природен газ 

електронни адреси, както и по телефон и на място в центъра за работа с клиенти, в рамките 

на работното време.  

(2) Дружеството определя конкретен служител/и за осъществяване на постоянна 

комуникация с клиентите, осъществявана на място, по телефон, чрез пощенски и електронен 

адрес, като за всяка промяна в контактите, дружеството уведомява клиентите на посочения 

от тях електронен адрес. 

(3) Комуникационните канали за предоставяне на актуална информация от 

Дружеството са: центърът за работа с клиенти, интернет страницата на дружеството и 

електронен адрес: office@ewing.ro. 

(4) Дружеството предоставя регулярно разяснителна информация на клиентите си във 

връзка с предоставяните услуги на посочените в договорите за покупко-продажба на 

природен газ електронни адреси.  

(5) Дружеството осигурява център за работа с клиенти, в който могат да се подават 

документи, свързани с изпълнението на договорите за покупко-продажба на природен газ, 

доставките по тях, за предоставяне на информация относно условията на договорите, 
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информация по предявени претенции, както и да се подават жалби сигнали, предложения и 

искания. 

(6) Центърът за работа с клиенти е на адрес по седалището на дружеството, с работно 

време за работа с клиенти от 9:00 до 17:00 часа. 

Чл. 8. Всеки клиент има право да получава от Дружеството най-малко следната 

информация, съгласно приложимото законодателство: 

4. данни за собственото потребление на потребителя; 

5. приложими цени за доставка на природен газ от Дружеството; 

3. информация за смяна на доставчика. 

 

Раздел пети  

„Заключителни разпоредби“ 

§ 1. Тези Правила са одобрени от КЕВР с Решение №.................от...............и са 

приложение и неразделна част от лицензия №................ за дейността „търговия с природен 

газ“. 
(2) Дружеството публикува Правилата в един централен и в един местен 

всекидневник, както и на интернет страницата си и влизат в сила от публикуването им. 

(3) Изменения на Правилата се извършват по реда за тяхното одобряване. 

§ 2. В случай на изменения в законодателството, разпоредбите на тези Правила, които 

противоречат на измененията, се заместват от императивните норми на закона. 

 

IV. Информация, съдържаща се в подаденото от „Евинг Дистрибюшън” С.Р.Л. 

заявление и която следва да бъде неразгласявана:  

С писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-1049 от 05.07.2022 г. „Евинг Дистрибюшън” С.Р.Л. е 

посочило, че в заявлението за издаване на лицензия за дейността „търговия с природен газ“ и 

приложенията към него документите и материалите, съдържащи търговска тайна, са 

отбелязани чрез поставяне на гриф „конфиденциално“. В тази връзка посочва още, че като 

търговска тайна следва да бъдат считани данните, касаещи цени, срокове и условия по 

представените търговски договори, данни в банковите удостоверения, лични данни на 

физическите лица и условията на сключените от служителите на дружеството договори, 

информацията в текстовите файлове, която съдържа данни за кредити и наличности по 

сметки, както и бизнес плана на дружеството. 

С писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-1049 от 27.07.2022 г. заявителят посочва, че бизнес планът 

на дружеството отразява стратегията му за развитие в следващите пет години, изградена въз 

основа на разработените бизнес процеси и индивидуални решения, развити на база на 

натрупания опит, знания и умения на ръководния екип. Технологията на работа съставлява 

ноу-хау и изисква конфиденциалност на протичащите процеси, отразени в представения 

бизнес план. 

Посочените от „Евинг Дистрибюшън” С.Р.Л. данни представляват факти и 

информация, свързани със стопанска дейност, чието запазване в тайна е в интерес на 

дружеството, за което то е взело необходимите мерки. Съгласно чл. 18 от ЗЕ председателят 

на Комисията, нейните членове и служителите на нейната администрация, са длъжни да не 

разгласяват информация, обявена за търговска тайна от заявителите и лицензиантите, ако 

нейното разгласяване би довело до нелоялна конкуренция между търговци, или до 

застрашаване на търговския интерес на трети лица. 

С оглед гореизложеното, искането за заличаване на търговска тайна е основателно, 

като при публикуването на доклада и решението на КЕВР следва да бъде заличена 

посочената информация.  

 

Изказвания по т.3.: 

Докладва Р. Тахир. Резултатите от извършения анализ на подаденото заявление от 

„Евинг Дистрибюшън” С.Р.Л. са отразени в доклад с вх. № Е-Дк-1815 от 17.08.2022 г., приет 
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с решение по Протокол № 222 от 25.08.2022 г., т. 2. В изпълнение на ЗЕ, на 30.08.2022 г. е 

проведено открито заседание, на което е присъствал упълномощен представител на 

дружеството. Същият е заявил, че няма възражения и забележки по доклада. Настоящият 

проект на решение е изготвен въз основа на доклада. 

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

предложение второ, и чл. 38в, ал. 3 от Закона за енергетиката и чл. 9, ал. 1, т. 10а от Наредба 

№ 3 за лицензиране на дейностите в енергетиката, работната група предлага на Комисията да 

реши: 

1. Издава на „Евинг Дистрибюшън” С.Р.Л., учредено съгласно законите на Република 

Румъния, лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за срок от 10 

(десет) години, приложение и неразделна част от това решение. 

2. Одобрява на „Евинг Дистрибюшън” С.Р.Л. Правила за работа с потребители на 

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

Р. Тахир припомни, че дружеството е заявило какво е търговска тайна и при 

разглеждането на доклада е било прието това, което считат за търговска тайна. 

Публикуваният на сайта на Комисията доклад е бил със заличена търговска информация. 

Същият подход ще бъде приложен и при публикуване на решението за издаване на лицензия 

за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”.  

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

решение. 
 

 

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

предложение второ и чл. 38в, ал. 3 от Закона за енергетиката и чл. 9, ал. 1, т. 10а от Наредба № 

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

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Издава на „Евинг Дистрибюшън” С.Р.Л., учредено съгласно законите на Република 

Румъния, вписано с пореден номер в Търговския регистър J29/1964/2019, единен 

идентификационен код на европейско ниво (EUID): ROONRC.J29/1964/2019; единен 

регистрационен код: 41196290, лицензия № Л-622-15 от 08.09.2022 г. за осъществяване на 

дейността „търговия с природен газ” за срок от 10 (десет) години, приложение и неразделна 

част от това решение. 

2. Одобрява на „Евинг Дистрибюшън” С.Р.Л. Правила за работа с потребители на 

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

 

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

членовете на Комисията Александър Йорданов, Благой Голубарев, Димитър Кочков, Пенка 

Трендафилова. 

 

Решението е взето с пет гласа „за” (Иван Н. Иванов – за, Александър Йорданов – за, 

Благой Голубарев – за, Димитър Кочков – за, Пенка Трендафилова - за), от които два гласа 

(Александър Йорданов и Благой Голубарев) на членове на Комисията със стаж в 

енергетиката. 
 

 

По т.4. Комисията, като разгледа заявление с вх. № E-ЗЛР-ПД-1021 от 29.03.2022 г. 

за продължаване срока на лицензия за дейността „производство на електрическа 
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енергия“, подадено от „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД, и събраните данни от 

проведеното открито заседание на 30.08.2022 г., установи следното: 

 

Административното производство е образувано по подадено в Комисията за енергийно 

и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № E-ЗЛР-ПД-1021 от 29.03.2022 г. от 

„КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД (КГМИ3) за продължаване срока на лицензия за 

дейността „производство на електрическа енергия“ с нов срок от 15 години, което е подадено 

на основание чл. 56, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и във връзка с чл. 67, ал. 1 от 

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

За проучване на обстоятелствата в подаденото заявление и приложенията към него е 

сформирана работна група със Заповед № З-E-86 от 05.04.2022 г. на председателя на КЕВР. 

С писма с изх. № Е-ЗЛР-ПД-1021 от 21.04.2022 г., 15.06.2022 г. и 15.08.2022 г. от 

заявителя е изискана допълнителна информация и документи, която е представена с писма с  

вх. № E-ЗЛР-ПД-1021 от 12.05.2022 г., 13.05.2022 г., 24.06.2022 г. и 17.08.2022 г. 

Резултатите от извършения анализ на заявлението и приложенията към него са 

отразени в Доклад с вх. № Е-Дк-1817 от 18.08.2022 г., приет с решение на КЕВР на закрито 

заседание по Протокол № 222 от 25.08.2022 г., т. 3, и публикуван на интернет страницата на 

Комисията. В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ на 30.08.2022 г. е 

проведено открито заседание, за което лицензиантът е уведомен с писмо с  

изх. № E-ЗЛР-ПД-1021 от 25.08.2022 г. В откритото заседание, участие са взели:  

г-н Красимир Ненов – изпълнителен директор на „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД и  

г-н Димитър Петърчев – главен юрисконсулт на дружеството. Представителите на 

„КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД са изразили положително становище по фактите, 

обстоятелствата и изводите, отразени в приетия доклад. 

Въз основа на така предоставената информация и документи от заявителя и 

направеното проучване се установи следното: 

 

І. 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 „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД е търговец по смисъла на  

чл. 1, ал. 2, т. 1 от Търговския закон. „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД е акционерно 

дружество, с ЕИК 130020522, със седалище и адрес на управление: област София, гр. София, 

община Столична, бул. „Ситняково“ № 48, ет. 9. Дружеството е с предмет на дейност: 

първоначална оценка на активите на централата, снабдяване с всички необходими 

разрешения, лицензии и осигуряване на финансирането със собствени и привлечени средства 

с крайна цел да се осигурят всички необходими условия за основната дейност – 

производство на електроенергия и каквито и да е свързани с това дейности, както и каквато и 

да е дейност, чието извършване не е забранено от законите на Република България. Когато за 

извършването на някоя от посочените дейности се изисква лиценз или друго разрешение, 

такава дейност ще се извършва само след получаването му. 

„КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД е с едностепенна система на управление със Съвет 

на директорите в състав: Красимир Великов Ненов, Куинто Ди Фердинандо, Анита Ангелова 

Герасимова и Мартин Тодоров Янев. Дружеството се представлява от Красимир Великов 

Ненов, в качеството му на изпълнителен директор самостоятелно или от всеки двама от 

другите членове на Съвета на директорите на дружеството, действащи само заедно.  

Капиталът на дружеството е в размер на 204 776 572 (двеста и четири милиона 

седемстотин седемдесет и шест хиляди петстотин седемдесет и два) лева, разпределен в 

2 659 436 обикновени безналични поименни акции с право на глас, всяка с номинална 

стойност 77 лв., от които 718 048 бр. са притежание на „Национална електрическа компания“ 

ЕАД, а 1 941 388 са собственост на „КонтурГлобал България Холдинг“ С.а.р.л. 

Съгласно чл. 3, т. 14 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 
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дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните 

от тях лица и техните действителни собственици, в процедура за предоставяне на лицензии 

по ЗЕ се забранява пряко и/или косвено участие на дружество, регистрирано в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, както и на контролираните от тях лица. 

„КонтурГлобал България Холдинг“ С.а.р.л. е дружество с ограничена отговорност, със 

седалище в Люксембург, вписано в съответния национален регистър с № В186661. 

Дружеството се представлява от Лоран Юло и Ан Лубе, граждани на Франция. 

В Търговския регистър на Република България, по партидата на заявителя е вписан 

Красимир Великов Ненов, гражданин на Република България, в качеството му на лице, което 

изпълнява длъжността висш ръководен служител и следва да се счита за действителен 

собственик съгласно §2, ал. 5 от Закона за мерките срещу изпирането на пари. 

В допълнение, е извършена служебна проверка в Търговския регистър, от която се 

установява, че по партидата на „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД няма вписани 

обстоятелства по смисъла на чл. 6, ал. 3 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици. 

 

С писмо с вх. № Е-ЗЛР-ПД-1021 от 17.08.2022 г. „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД е 

заявило, че в представените от дружеството документи, част от административната преписка, 

се съдържа информация, съставляваща търговска тайна. Представени са основания и мотиви 

за нейното квалифициране като такава, включително чрез посочване на частен интерес, 

който ще бъде засегнат при нейното разкриване.  

„КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД счита, че посочената в писмото информация и 

документи представлява търговска тайна, тъй като кумулативно са налични всички 

изискуеми законови предпоставки, за да бъдат счетени за производствена и търговска тайна 

по смисъла на чл. 3 от Закона за защита на търговската тайна (ЗЗТТ), както и по смисъла на  

§1, т. 9 от ДР на Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК), тъй като: 

- съдържат финансово-икономически, технически и технологични данни, т.е. 

икономическа и техническа информация, свързана с производствената и стопанска дейност 

на КГМИ3, която дружеството има интерес да запази в тайна; 

- представляват тайна по такъв начин, че като цяло или в точната си конфигурация и 

съвкупност от елементи не е общоизвестна или леснодостъпна за лица от средите, които 

обичайно използват такъв вид информация. За целта са взети съответните мерки за защита от 

КГМИ3; 

- имат търговска стойност, поради тайния си характер, предвид наличието на нарочни 

актове, конкретни средства и действия за съхранение, защита и отделяне на информация и 

документи, съдържащи производствена и търговска тайна, от останалата фирмена 

информация и документация на КГМИ3; 

- по отношение на представената информация и документи са предприети мерки за 

запазването им в тайна от КГМИ3, което има контрол върху информацията и е взело 

необходимите и надлежни мерки за запазването им от разпространение, като например, но не 

само съхранението на цифровата информация в специална база данни с ограничен и 

контролиран достъп с потребителски имена и пароли единствено на служители, оторизирани 

да достъпват тази информация, двуфакторна автентикация, криптиране на информацията. 

 

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

членове на съвета на директорите на „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД, 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 „КонтурГлобал Марица Изток 3“ 

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

извършена служебна справка в Търговския регистър към Агенцията по вписванията се 
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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 енергия“. 

На основание чл. 11, ал. 2, т. 7 от НЛДЕ заявителят е представил данни за процентното 

участие на акционерите в дружеството, видно от приложената извадка от Книга на 

акционерите на „КонтурГлобал Марица изток 3“ АД, актуална към 23.03.2022 г. 

При продължаване на срока на лицензията, съгласно чл. 69, ал. 1 от НЛДЕ, Комисията 

следва да прецени изпълнението на изискванията и задълженията по действащата лицензия и 

дали заявителят ще продължи да отговаря на условията за упражняване на лицензията за 

новия ѝ срок, а именно да е лице, регистрирано по Търговския закон, което притежава 

технически и финансови възможности, материални и човешки ресурси и организационна 

структура за изпълнение на нормативните изисквания за осъществяване на дейността по 

лицензията, да има вещни права върху енергийните обекти, чрез които ще се осъществява 

дейността и да е представило доказателства, че енергийните обекти, чрез които ще се 

осъществява дейността по лицензията, отговарят на нормативните изисквания за безопасна 

експлоатация и за опазване на околната среда. На основание чл. 69, ал. 4 от НЛДЕ в 

производството за продължаване на лицензия се прилагат съответно редът и сроковете за 

подаване, разглеждане и решаване на искане за издаване на лицензия. Съгласно чл. 69, ал. 3 

от НЛДЕ с решението за продължаване на срока на лицензията Комисията определя 

условията за осъществяване на лицензионната дейност за новия срок. 

Предвид изложеното по-горе, „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД е търговец по 

смисъла на Търговския закон, не е в производство по несъстоятелност или ликвидация и 

КЕВР не му е отнемала или отказвала издаването на лицензия за същата дейност, поради 

което продължаването на срока на издадената лицензия няма да е в противоречие с 

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

Заявителят е посочил, че лицензионната дейност ще се осъществява чрез подробно 

описани в заявлението основни съоръжения на площадката на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица 

Изток 3“, чрез които и до настоящия момент е осъществявана лицензионната дейност. За 

удостоверяване на вещните си права върху енергийния обект, чрез който ще се осъществява 

дейността по лицензията дружеството е представило копия от следните нотариални актове: 

Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 40, топ X, рег. № 7425, дело  

№ 893 от 2004 г., Нот. акт за замяна на недвижими имоти № 118, том VIII, рег. № 6539, дело 

№ 746 от 2004 г., Нот. акт за покупко-продажба на недвижим имот № 117, том I, рег. № 1180, 

дело № 44 от 2007 г., Нот. акт за покупко-продажба на недвижим имот № 118, том I, рег. № 

1181, дело № 45 от 2007 г., Нот. акт за покупко-продажба на недвижим имот № 157, том III, 

рег. № 4552, дело № 557 от 2007 г., Нот. акт за покупко-продажба на недвижим имот № 158, 

том III, рег. № 4553, дело № 558 от 2007 г., Нот. акт за собственост на недвижим имот, 

придобит чрез увеличение на капитала на търговското дружество с непарична вноска и 

продажба на недвижим имот № 119, том V, рег. № 5126, дело № 554 от 2003 г., Нот. акт за 

констатиране право на собственост върху недвижим имот № 120, том II, рег. № 2673, дело № 

186 от 2010 г., Нот. акт за покупко-продажба на недвижим имот № 164, том II, рег. № 3229, 

дело № 337 от 2004 г., Акт за държавна собственост на недвижим имот № 831 от 01.02.1996 

г., издаден от Община Гълъбово, Договор № 159 от 27.01.2009 г. за продажба на недвижим 

имот частна общинска собственост на инвеститор, получил сертификат за първи клас 

инвестиция от Община Гълъбово, Акт № 2292 от 24.01.2003 г. за частна държавна 

собственост от Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Акт за 

държавна собственост на недвижим имот № 835 от 01.02.1996 г., издаден от Община 

Гълъбово. Заявителят е приложил 22 бр. Разрешения за ползване за периода 2007-2021 г. За 

доказване на вещните си права, дружеството е представило и амортизационен план 

(инвентарна книга), актуална към 28 февруари 2022 г. С оглед на изложеното е изпълнено 

изискването на чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗЕ лицензиантът да притежава вещни права върху 

енергийните обекти за производство на електрическа и топлинна енергия, чрез които ще се 
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осъществява дейността. 

 

II. Срок на исканата лицензия: 

„КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД притежава лицензия № Р-001-01 от 06.02.2002 г. 

за дейността „производство на електрическа енергия“ със срок на действие до 31.03.2023 г. 

Съгласно условията на лицензията същата влиза в сила от датата, на която изтича 

определеният от закона срок за обжалване на решението за нейното издаване или подадената 

жалба срещу решението е оттеглена, или не е уважена. В последния случай лицензията влиза 

в сила от деня на влизане в сила на определението, с което се прекратява делото по жалбата, 

или на решението на съда, с което не се уважава жалбата. 

„КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД е направило искане за продължаване срока на 

лицензия № Р-001-01 от 06.02.2002 г. за дейността „производство на електрическа енергия“ с 

15 (петнадесет) години, със заявление по образец, подадено на основание чл. 56, ал. 1, т. 1 

от ЗЕ на дата: 29.03.2022 г., което показва, че дружеството е спазило срока по чл. 42, ал. 2 от 

ЗЕ, а именно искането да е направено от заявителя най-малко една година преди изтичането 

на срока на първоначалната лицензия. Предвид това заявителят е посочил следната 

обосновка за поискания срок: 

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ („Централата“ или ТЕЦ „КГМИ3“) е 

топлоелектрическа централа от комплекса „Марица Изток“. Основната дейност на 

дружеството е производство на електрическа енергия на базата на топлоенергия, получена 

чрез изгарянето на лигнитни въглища, които се доставят от „Мини Марица-Изток“ ЕАД. 

При поемане на собствеността и правото на експлоатация на Централата и сключване 

на Споразумението за изкупуване на електроенергия с „Национална електрическа компания“ 

ЕАД („НЕК“), „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД е поело ангажимент за финансиране и 

изпълнение на проект за нейната модернизация и рехабилитация. Рехабилитацията е 

завършена през 2009 г., по време на която са построени две нови сероочистващи инсталации. 

През 2015 г. е завършена модернизация на горивните инсталации на всички блокове на ТЕЦ 

КГМИ3, с цел да ги приведе в пълно съответствие с промяната в екологичното 

законодателство за емисиите на SO2 и NOx. „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД посочва, че 

през 2021 г. е изпълнило мащабна екологична програма, в резултат на която двете 

сероочистващи инсталации постигат намаляване на емисиите на SO2 с над 97%. В 

експлоатация са и водни пречиствателни станции, чрез които са намалени вредните емисии, 

изпускани във водите и почвите. 

Посочва се, че централата е стратегически обект от значение за националната 

сигурност, съгласно Постановление № 181 на Министерски съвет от 20.07.2009 г. за 

определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната 

сигурност. Централата участва активно при управлението на електроенергийната система на 

Република България и има важна роля за сигурността на доставките на електроенергия и 

енергийната независимост на страната. Тя работи в пълно съответствие с най-високите 

европейски стандарти за безопасност и опазване на околната среда, като чрез нейното 

ефективно управление се гарантира сигурността на доставките и снабдяването с 

електрическа енергия.  

В допълнение се посочва, че предвид нестабилната политическа обстановка и високите 

цени на природния газ производството на електрическа енергия е от първостепенно значение 

за енергийната независимост на България. Съкращаването на производството би се отразило 

в непредсказуемо повишаване на цените на електрическата енергия. Посочва се, че в 

настоящия момент Европа, и в частност България, са сериозно потърпевши от недостига на 

природен газ, вследствие на COVID-пандемията и войната в Украйна, което е пряко свързано 

и с формирането на цените на електроенергията. Дружеството посочва, че търсенето на 

електрическа енергия е далеч по-високо от предлагането и това се очаква да продължи в 

необозримото бъдеще. Поради това ясно се вижда, че производството на енергия в България 

е от ключово значение за определяне на цените в региона, предвид свързаността на мрежите, 
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и е важно производителите да бъдат насърчени да продължават и развиват своята дейност, за 

да се гарантира сигурността на доставките и снабдяването с електрическа енергия в България 

и благонадеждното състояние на икономиката. 

Лицензионните дейности ще се осъществяват чрез подробно описани в заявлението 

основни съоръжения на площадката на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“, чрез които и 

до настоящия момент е осъществявана лицензионната дейност. 

Дружеството заявява, че централата КГМИ3 е в състояние да продължи да изпълнява 

ефективно ролята на основна базова и регулираща мощност за електроенергийната система 

на Република България, като работи в пълно съответствие с най-високите европейски 

стандарти за безопасност и опазване на околната среда. Също така счита, че поискания  

15 годишен срок за продължаване на лицензията е разумен срок, в който на КГМИ3 следва 

да се даде възможност да продължи да играе ключова роля за определянето на България като 

производител на електрическа енергия и да допринася за ефективното управление на 

електроенергийната система. 

 

III. Технически аспекти: 

Местонахождение на Централата – разположена е в община Гълъбово, на 40 км 

югоизточно от гр. Стара Загора в централно-южната част на България. Най-близките селища 

са с. Обручище (около 5 км на запад), с. Медникарово (около 2 км на юг) и с. Искрица (около 

3 км на югоизток). Централата е разположена в индустриалната зона на комплекс „Марица 

Изток“, където са изградени и други три топлоелектрически централи: ТЕЦ „Брикел“, „AES 

Марица Изток 1“ и „ТЕЦ „Марица изток 2“. Също така комплексът се намира в близост до 

няколко рудника за лигнитни въглища: Рудник „Трояново I“; Рудник „Трояново Север“ и 

Рудник „Трояново 3“. Централата е свързана към пътната мрежа на страната постредством 

отклонение от 2 км от главен път Гълъбово-Тополовград, а чрез ж.п. отклонение от Брикел - 

и с ж.п. линиите на страната. На 600 м южно от централата се намира река Соколица, от 

изток на запад, която се влива в река Съзлийка. Изграден е канал, който свързва река 

Соколица с язовир „Розов кладенец“. 

 

Основни технически характеристики на Централата: 

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ е топлоелектрическа централа с 4 енергоблока 

по 227 MW всеки, с обща електрическа мощност на централата 908 MW. Енергоблоковете са 

въведени в експлоатация в периода от 1978 г. до 1981 г., като всяка година е включван в 

работа по един блок, всеки с максимална мощност от 210 MW. В периода от ноември 2003 г. 

до март 2009 г. е реализиран проект за рехабилитация и модернизация на електроцентралата, 

включващ: 

- повишаване максималната мощност на всеки енергоблок от 210 MW на 227 MW; 

- рехабилитация и модернизация на основните и спомагателните съоръжения; 

- внедряване на нова автоматизирана система за управление на процесите;  

- рехабилитация на пречиствателните съоръжения за прах – сухи електрофилтри; 

- изграждане и включване в експлоатация на две сероочистващи инсталации (СОИ) – 

по една за всеки два блока, със степен на очистване от серен диоксид (SO2) 94%; През 2021 г. 

е извършена модернизация на СОИ и е постигната степен на очистване 97%; 

- изграждане и включване в експлоатация на Пречиствателна станция за промишлени 

отпадъчни води, Пречиствателна станция за битово-фекални води, маслено-воден сепаратор 

за дъждовни води, маслено-водни сепаратори за води от мазутно стопанство и от 

трансформаторна площадка, утаители за води от складовете за въглища и варовик; 

- рехабилитация и модернизация на съоръженията по водните цикли и внедряване на 

микропроцесорна система за управление на водите; 

- инсталация за обезводняване на гипсовата суспензия, отделена от сероочистващите 

инсталации. 

Всеки енергоблок е съставен от котел, турбина, генератор, трансформатор и 
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електрофилтър. Котелът е тип ЕП 62/670/140, T-образна компановка, с естествена 

циркулация и два барабана. За изгаряне се използват лигнитни въглища от източно-маришки 

басейн, които се характеризират с ниска калоричност, високо пепелно и сярно съдържание. 

Котелът е с паропроизводство 670 t/h, температура на прегрятата пара tпп = 545°С и налягане 

на прегрятата пара Рпп = 14,0 МPa. Той е специално конструиран за изгаряне на този вид 

въглища (неподсушени) по схема директно изгаряне. За очистване на димните газове от прах 

котелът е съоръжен с електрофилтри с проектна ефективност 99,5%. За пречистване на 

димните газове от SO2 се експлоатират СОИ 1 за Блок 1 и Блок 2 и СОИ 2 за Блок 3 и Блок 4. 

Охлаждането на кондензаторите се извършва по оборотна схема с две охладителни кули. За 

компенсиране на загубите от цикъла се използва свежа вода от язовир „Розов кладенец“. В 

цикъла се дозира стабилизатор против накип и биоцид против обраствания. За очистване на 

цялото количество кондензат на всеки блок е монтирана блочна обезсоляваща инсталация. За 

компенсиране на загубите по паро-водния цикъл се използва обезсолена вода от два 

резервоара с вместимост 2 000 m3. Обезсолената вода се произвежда във водо-подготвителна 

инсталация. 

 

Доставката на въглища за ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ се извършва 

директно от рудник „Трояново 3“, разположен от северната страна на централата до 

открития въглищен склад на централата посредством гумени транспортьори (ленти). 

Системата е с двойни ленти едната в експлоатация, а другата в резерв, всяка с капацитет от 4 

000 t/h. Капацитетът на въглищния склад е 300 000 t. Насипването, складирането и 

изземването на лигнитните въглища се извършва с три комбинирани роторни съоръжения 

(КРС). В централата се използва котелно гориво за разпалване на котлите и дизелово гориво 

за разпалване на аварийната парова централа. Котелното гориво се доставя до централата 

чрез автоцистерни и се прехвърля в резервоари за съхранение (3 бр. х 8 000 m3 ). Дизеловото 

гориво се транспортира до централата с автоцистерни. 

Варовикът за сероочистващите инсталации се доставя чрез влакови композиции и 

камиони. 

 

Водоснабдяване и заустване на води – язовир „Розов кладенец“ е основният воден 

източник на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“. Водата се доставя от брегова помпена 

станция, посредством два тръбопровода и се използва като добавъчна за системата за 

охлаждаща вода, както и за промишлени нужди. Язовирът се използва за доставяне на 

охлаждаща и техническа вода и от другите електроцентрали: „Брикел“ и „AES Марица 

Изток“. Запълването на язовира се извършва с вода от реките Съзлийка и Соколица. На брега 

на река Съзлийка е построена помпена станция, чрез която водата се изпомпва до язовир 

„Розов кладенец“. Подаването на вода от река Соколица се осъществява посредством открит 

канал. Водата, необходима за процеса на паропроизводство се осигурява от язовир „Червена 

река“ и река Соколица. Преди използване, водата се обезсолява във водо-подготвителната 

инсталация. Язовир „Червена река“ се запълва с вода от помпена станция на река Соколица. 

Запълването се извършва в сезоните на пълноводие на реката (пролет и есен). 

За питейно-битови нужди се използва вода, доставяна от „ВиК“ – Стара Загора. 

Промишлените отпадъчни води се обработват в пречиствателна станция за 

промишлени отпадъчни води (ПСОВ), битово-фекалните води се обработват в 

пречиствателна станция за битово-фекални води (ПСБФВ). Дъждовните води и водите от 

измиване на площадки постъпват в маслено-воден сепаратор. Отпадъчните води се заустват в 

река Соколица в две точки: 

• W 1 – със смесен поток от пречистени битово-фекални и дъждовни води; 

• W 2 – пречистени промишлени води. 

Инфилтратът от основната дига на сгуроотвал „Искрица“ се събира чрез Система за 

събиране на дренажните води и се връща към електроцентралата, като част от избистрените 

води в цикъла на сгуропепелоизвоза. При неработеща система филтрационните води се 
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заустват в река Соколица в две точки. 

Експлоатират се и два утаителя за води от въглищно стопанство и два маслено-водни 

сепаратора за води от мазутно стопанство и трансформаторна площадка. 

Въведена е микропроцесорна система за управление на водите, чиято основна цел е 

ефективното използване на водата и намаляване на консумацията на свежа вода. Изграден е 

и се експлоатира буферен резервоар с вместимост 30 000 m3, който приема част от 

дебалансовите води от цикъла на сгуропепелоизвоза. Останалата част от излишната вода 

преминава през ПСОВ и се зауства в река Соколица. Водата от буферното езеро се използва 

при необходимост от повишаване на водното ниво (надграждане на пръстен) на работещата 

секция на сгуроотвал „Искрица“. 

 

Отделяне на пепел от горивния процес – при горивния процес се отделят: летяща и 

дънна пепел. Пепелта заедно с гипса и утайките от коагулация, декарбонизация и от ПСОВ 

чрез хидротранспорт се транспортират до една от подсекциите на сгуроотвал „Искрица“, 

разположен на около 3 км югоизточно от електроцентралата. Транспортирането се извършва 

от две багерни помпени станции. Избистрените води от сгуроотвала се връщат към 

електроцентралата чрез подземен бетонов тръбопровод. По този начин се затваря цикъла на 

сгуропепелоизвоза. 

Сгуроотвал „Искрица“ се състои от две секции: секция I и секция II. Втората секция не 

се използва и е тампонирана с глина. Първата секция е разделена на три подсекции 1А, 1Б и 

1В. Работната схема е следната: едната от секциите се запълва, втората се осушава, а третата, 

която е вече запълнена и осушена, се изгребва. Изгребаната пепелина се подава към лентовия 

транспортьор на Рудник „Трояново 3“, транспортиращ разкривката от мините до Насипище 

„Медникарово“. Пепелината съставлява 11-15% от общата маса. Насипище „Медникарово“ е 

с капацитет 1,3 милиарда m3 и се експлоатира от Рудник „Трояново 3“. За минимизиране на 

вторичното разпрашаване от сгуроотвала е проектирана и изградена оросителна инсталация, 

която използва избистрена вода. 

 

Доставка на варовик и производство на гипс – в сероочистващите инсталации се 

използва мокър варовиков метод за улавяне на серния диоксид от димните газове. Като 

продукт на процеса се отделя гипс. Варовикът се доставя с размери на чакъл с железопътен и 

автомобилен транспорт и се складира на открит насип. Посредством транспортни ленти се 

подава към топкови мелници, където се смила до необходимата едрина. Съществува 

възможност за директно подаване на варовик към СОИ – без съхраняване на склад. Димните 

газове от всеки два блока се обединяват в общ димоход преди да влязат в абсорбера. В 

абсорбера варовиковата суспензия се разпръсква противотоково на постъпващите отдолу на 

горе димни газове. Очистеният димен газ се изпуска в атмосферата през комини (2 броя), 

изградени върху абсорберите. Общата височина на абсорберите и комините е 150 m. На кота 

60 на двете СОИ са разположени газанализатори за непрекъснато измерване концентрациите 

на замърсителите изхвърляни в атмосферата. Старият комин (325 m) се използва при 

разпалване и спиране на енергоблоковете, при аварийни спирания на СОИ и 

електрофилтрите, както и при аварийни режими на работа на енергоблоковете. За целта 

всеки блок е оборудван с клапа към СОИ и байпасна клапа към стария комин. Захранването 

на сероочистващите инсталации с техническа вода се извършва от постоянната продувка на 

циркулационно-охладителния цикъл. Отделената гипсова суспензия постъпва към 

осушителна инсталация за гипс или се смесва с отделената от енергоблоковете пепелина. 

При използване на схема на смесване с пепелина, отделения гипс се транспортира до 

суроотвал „Искрица“. При използване на схемата за обезводняване, осушеният гипс 

(съдържание на влага до 10) се подава към площадка за временно съхранение или чрез 

транспортьор към изграждащия се в непосредствена близост завод за гипсови строителни 

материали. Съществува възможност за извозване на гипса с железопътен и автомобилен 

транспорт. 
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Отпадъци – при процеса на енергийно производство се отделят много видове 

отпадъци, които временно се съхраняват на различни площадки, съгласно карта „Обхват на 

Системата за управление на околната среда и здравословните и безопасни условия на труд“. 

Площадките са следните: за метални отпадъци и излязло от употреба оборудване; за 

неопасни отпадъци – дърво, пластмаса, стъкло, гуми и други; за хартия и картон; за 

отработени масла; Маслено стопанство; за излязло от употреба оборудване, съдържащо 

опасни компоненти, включително луминесцентни и живачни лампи; 2 броя площадки за 

неопасни производствени и строителни отпадъци; за азбест съдържащи отпадъци; склад за 

гипс; за предварително съхранение на опасни отпадъци (контейнери); за утайка от ПСБФВ; 

Сгуроотвал „Искрица“; Басейн № 1 и Басейн № 2 за сгуропепелина. 

 

Складове – в централата са разположени различни зони за съхранение: склад за 

въглища; инсталация за производство на водород; маслено стопанство; стопанство за 

котелно гориво; реагентно стопанство за химическа водоотчистка („ХВО“); реагентно 

стопанство към ПСОВ; реагентно стопанство към циркулационно-охладителната система; 

варовиково стопанство; склад за материали (открит и закрит); склад за резервни части 

(открит и закрит); склад за повторна употреба на материали; открит склад за гориво-

смазочни материали; закрит склад за гориво-смазочни материали; склад за лабораторни 

реактиви; склад за химични реагенти; склад за хидразин; склад за лепила; склад кислород; 

станция за дизелово гориво и др. 

 

Схема на присъединяване – централата е присъединена към електропреносната мрежа 

на Република България, през подстанция ОРУ „Марица Изток 3“ чрез въздушни линии от 

повишаващите трансформатори 15,75/220 kV до ОРУ. Блокове 1, 2, 3 и 4 са присъединени 

съответно към колони 1, 2, 3 и 4 на ОРУ. Пусковите трансформатори 20Т и 30Т са 

присъединени към колона 1 и колона 0 (нула) на ОРУ.  

Представена е обща еднолинейна схема на централата.  

 

За преценка на изпълнението на изискванията и задълженията по действащата 

лицензия, в таблица № 1 са представени постигнатите технико-икономически показатели в 

производството през последните 12 години. 
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Таблица № 1: Постигнати технико-икономически показатели в производството в периода 2010-2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Нетна електрическа 

енергия, MWh 
4 673 017 5 073 314 3 431 419 2 679 722 3 260 746 4 516 433 3 606 511 4 157 995 3 829 769 4 547 311 4 114 885 4 958 657 

Брутна електрическа 

енергия, MWh 
5 350 928 5 793 121 3 957 445 3 100 853 3 747 093 5 165 515 4 148 797 4 793 943 4 414 308 5 212 791 4 756 786 5 674 690 

Средна мощност на 

блок, бруто, MW 
207 204 191 186 189 196 192 189 192 194 176 196 

Собствени нужди, % 12,67 12,43 13,29 13,58 12,98 12,56 13,07 13,27 13,24 12,77 13,49 12,62 

Разполагаемост, % 82,44 86,49 84,82 86,03 91,35 87,27 86,90 84,82 85,93 85,02 90,02 89,58 

Аварийност, % 4,21 4,57 8,60 5,60 1,56 4,40 2,83 4,75 4,14 4,05 0,79 0,85 

Планирани ремонти, % 13,35 8,94 9,66 8,39 7,09 8,33 10,26 10,43 9,92 10,93 9,19 9,57 

Коефициент на 

използваемост, % 
66,0 71,7 48,3 37,9 46,1 63,8 50,8 58,7 54,1 64,2 58,0 70,1 

Специфичен разход на 

топлина, kJ/kWh 
11,744 11,324 11,542 11,701 11,633 11,723 11,955 12,073 11,894 11,689 12,070 11,897 

Калоричност на 

въглищата, kcal/kg 
1 585 1 591 1 589 1 602 1 585 1 590 1 594 1 595 1 617 1 619 1 629 1 601 

Разход на котелно 

гориво, t. 
4 356 4 378 5 519 4 748 4 295 8 125 5 209 6 823 8 277 5 932 3 034 4 414 

Брой пускове 88 82 85 69 61 130 74 101 75 74 38 46 

Брой аварии 54 45 23 24 24 61 44 62 39 53 15 18 

Резерв, % 8,95 6,29 26,19 37,86 32,39 12,23 25,44 19,84 20,44 8,49 13,29 7,03 
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По отношение спазването на екологичното законодателство, дружеството е 

представило: Решение № 52/2005 г. на Министерство на околната среда и водите 

(МОСВ) за издаване на Комплексно разрешително (КР) № 52/2005 г., както и Решение 

№ 52-Н0-И0-А1/2007 г.; Решение № 52-Н0-И0-А2/2012 г.; Решение № 52-Н0-И0-

А3/2017 г.; и Решение № 52-Н0-И0-А4/2021 г., с които е актуализирано КР № 52/2005 г. 

От представените документи е видно, че за пречистване на димните газове от SO2 

дружеството е изградило и експлоатира две сероочистващи инсталации (СОИ 1 и СОИ 

2), които след извършена през 2021 г. модернизация са със степен на очистване 97%. За 

очистване на димните газове от прах котлите са съоръжени с електрофилтри с проектна 

ефективност 99,5%. 

В допълнение, дружеството е представило справки за резултатите от извършените 

собствени непрекъснати измервания (средномесечни стойности) и резултати от 

собствени периодични измервания (в сила от 17.08.2021 г.) на емисиите в отпадъчните 

газове, изпускани в атмосферата през комин № 2 (сероочистваща инсталация № 1 – за 

енергоблокове № 1 и № 2) и комин № 3 (сероочистваща инсталация № 2 – за 

енергоблокове № 3 и № 4) за периода м. януари – м. декември 2021 г. От справките е 

видно, че постигнатите показатели при направените измервания по отношение на 

SO2, общ прах, NOх, СО, Hg, HCl, HF съответстват на нормите на допустими 

емисии във въздуха, съгласно последното решение на МОСВ, с което е 

актуализирано КР № 52/2005 г., издадено на дружеството. 

 

За доказване наличието на човешки ресурси, които са заети с изпълнение на 

лицензионната дейност, „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД е представило списък на 

37 служители, в т.ч. и ръководните позиции, с посочени: три имена, длъжност, 

образование и професионална квалификация. Представена е и организационна 

структура на дружеството (органиграма), както и подробно описание на функциите и 

дейността на структурните звена (отделите) с броя на наетите служители във всяко 

едно от тях. 

 

„КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД е представило подробно описание на 

изнесените дейности, обосновка за тяхното изнасяне и копия на сключените договори 

за изнесени услуги. Видно е, че дружеството има подписано Споразумение за 

експлоатация и поддръжка от 28 март 2002 г. с „Експлоатационна Компания Марица 

Изток III“ АД (сегашно наименование „КонтурГлобал Оперейшънс България“ АД, 

Оператор). Съгласно предмета на споразумението, Собственикът наема Оператора за 

експлоатиране, поддържане и управление на Обекта - Електроцентрала „КонтурГлобал 

Марица Изток 3“. При изпълнение на своите задължения Операторът не действа като 

агент на Собственика, с изключение на случаите, за които е упълномощен, съгласно 

условията на посоченото споразумение. Обемът на услугите, възложени на Оператора 

през периода след модернизацията включва голям набор от дейности, свързани с 

експлоатацията, работа, свързана с поддръжката и ремонтите на централата, отчитане и 

предоставяне на информация, свързана с тези дейности. С това Споразумение са 

уредени и въпросите по отношение на таксите и разходите, свързани с експлоатацията 

и поддръжката, които Собственикът следва да заплаща на Оператора. 

 

По отношение на извършвани редовни годишни проверки от компетентни органи 

по техническо състояние на надзорни съоръжения, разположени на площадката на ТЕЦ 

КГМИ3, дружеството е представило ревизионни актове, издадени от РО ИДТН – 

Южна Централна България за проведени периодични технически прегледи на 

поднадзорни съоръжения, както следва: № 23 от 28.09.2020 г. – за енергиен котел ЕП 

670/140, блок № 1; № 20 от 30.08.2019 г. – за енергиен котел ЕП 670/140, блок № 2; № 

20 от 22.07.2021 г. – за енергиен котел ЕП 670/140, блок № 3; № 18 от 10.08.2018 г. – за 
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енергиен котел ЕП 670/140, блок № 4; № 30 от 16.06.2021 г. – за тръбопровод „Свежа 

пара“, блок № 1; № 27 от 16.06.2021 г. – за тръбопровод „Свежа пара“, блок № 2; № 25 

от 16.06.2021 г. – за тръбопровод „Свежа пара“, блок № 3; № 21 от 16.06.2021 г. – за 

тръбопровод „Свежа пара“, блок № 4; № 3 от 23.11.2021 г. – за парен котел ПК 12/18, 

регистрационен № СзПК 0404; № 3 от 23.11.2021 г. – за парен котел ПК 12/18, 

регистрационен № СзПК 0405; № 10 от 10.12.2020 г. – за подгревател високо налягане, 

ПВН 7, блок № 1; № 10 от 10.12.2020 г. – за подгревател високо налягане, ПВН 6, блок 

№ 2; № 10 от 10.12.2020 г. – за подгревател високо налягане, ПВН 5, блок № 1; № 8 от 

15.07.2019 г. – за деаератор, V = 100 m3, ТГ-1; № 9 от 21.05.2018 г. – за подгревател 

високо налягане, ПВН 7, ТГ-2; № 9 от 21.05.2018 г. – за подгревател високо налягане, 

ПВН 6, ТГ-2; № 8 от 21.05.2018 г. – за подгревател високо налягане, ПВН 5, ТГ-2; № 10 

от 27.08.2019 г. – за деаератор с колона, V = 100 m3, блок № 2; № 12 от 21.03.2022 г. – 

за резервоар за пара ПВН 7, V = 25 m3; № 12 от 21.03.2022 г. – за резервоар за пара 

ПВН 6, V = 25 m3; № 12 от 21.03.2022 г. – за резервоар за пара ПВН 5, V = 25 m3; № 9 

от 03.08.2017 г. – за деаераторен бак с колонка, блок № 3, V = 100 m3; № 9 от 01.08.2018 

г. – за подгревател високо налягане, ПВН 7, блок № 4; № 9 от 01.08.2018 г. – за 

подгревател високо налягане, ПВН 5, блок № 4; № 9 от 01.08.2018 г. – за подгревател 

високо налягане, ПВН 6, блок № 4; № 9 от 10.12.2020 г. – за деаераторен бак с колонка, 

блок № 4, V = 100 m3. 

От ревизионните актове е видно, че енергийните котли се поддържат 

технически изправни, предпазните и измервателни арматури се проверяват 

съгласно изискванията за метрологични проверки, на подгревателите високо 

налягане е извършен безразрушителен контрол – ултразвуков, като е 

констатирано, че са в добро техническо състояние. Констатирано е, че и 

деаераторите са в добро техническо състояние. 

Също така са представени и Протоколи на комисия от ТЕЦ КГМИ3 за извършване 

на проверки за състоянието на опоро-окачващата система на тръбопроводи „Свежа 

пара“ на Блокове №№ 1, 2, 3 и 4, съответно от дати: 11.03.2021 г.; 12.03.2021 г.; 

25.02.2021 г. и 26.02.2021 г.  

От Протоколите е видно, че опоро-окачващата система на тръбопроводите е 

в добро техническо състояние и всички опори и подвеси работят. 

 

Въз основа на представената информация и документи, може да бъде 

направен извод, че заявителят притежава необходимите технически, материални 

и човешки ресурси и организационна структура, което показва, че ще продължи 

да отговаря на условията за осъществяване на дейността по лицензията. В тази 

връзка, срокът на лицензия № Р-001-01/06.02.2002 г. може да бъде продължен с 

нови 15 (петнадесет) години, при спазване в определените срокове на всички 

изисквания на действащата нормативна уредба по отношение на експлоатацията 

и поддръжката на централата, както и за опазването на околната среда. 

 

IV. Икономически аспекти 

„КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД продава електрическа енергия и 

разполагаемост, съгласно Споразумение за изкупуване на електроенергия (СИЕ) с НЕК, 

в сила до месец февруари 2024 г. 

Бизнес планът на дружеството отчита договорните взаимоотношения съгласно 

СИЕ до неговото изтичане, след което планира централата да продължи дейността си 

чрез продажба на електроенергия на свободния пазар и на допълнителни услуги на 

преносния оператор. 

КГМИ3 е представило прогнозни финансови отчети за 2022 г. и за периода  

2023 г. – 2027 г. 
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1. Прогнозни финансови резултати за 2022 г. 

От представеният прогнозен финансов отчет за 2022 г. е видно, че дружеството 

предвижда да реализира положителен финансов резултат в размер на 103 806 хил. лв., 

формиран от приходи общо в размер на 1 463 269 хил. лв. и разходи общо в размер на 

1 359 463 хил. лв. Собственият капитал за 2022 г. се прогнозира в размер на 331 526 

хил. лв. Съотношението собствен капитал към дълготрайни активи е със стойност 1,28, 

което означава, че дружеството ще има възможност да инвестира в нови дълготрайни 

активи.  

Коефициентът за обща ликвидност (съотношението между краткотрайни активи и 

краткосрочни пасиви) е със стойност 1,09, което показва, че дружеството ще разполага  

със свободни оборотни средства за погасяване на текущите си задължения. 

 

2. Прогнозни финансови резултати за периода на бизнес плана 2023 г. – 2027 

г. 

За периода на бизнес плана КГМИ3 прогнозира да реализира печалба в размер, 

както следва: 112 563 хил. лв. за 2023 г.; 40 111 хил. лв. за 2024 г.; 12 908 хил. лв. за 

2025 г.;9 444 хил. лв. за 2026 г. и 44 575 хил. лв. за 2027 г. 

 

2.1. Прогнозни приходи за периода на бизнес плана 

Прогнозните приходи включват приходи от: разполагаемост, производство на 

електрическа енергия и от допълнителни услуги.  

Дружеството предвижда приходи от разполагаемост: 82% от максималната 

раполагаемост (5,8 ТWh/г.), съгласно СИЕ до неговото изтичане.  

Приходите от производство на електрическа енергия включват прехвърляне на 

променливите разходи за въглища, мазут, варовик, извозване на пепелина и 

консумативи; въглеродни емисии. След изтичането на СИЕ се предвижда продажба на 

електроенергия на свободен пазар по еднокомпонентна цена. През 2024 г. цената (155 

евро/МWh) се основава на средните фючърсни цени за 2022 г. – 2024 г. на унгарската 

борса HUDx за месеците януари и февруари 2022 г. Дружеството е предприело 

консервативен подход, който отчита възможността за намаление на цената на 

електроенергията в бъдеще.  

Приходите от допълнителни услуги до изтичане на СИЕ са в размер на около 

4 784 хил. на година. След това се предвижда КГМИ3 да реализира приходи от 

разполагаемост за резерв и от активирано вторично и първично регулиране към 

„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, съгласно оценка на реализирания марж за 

2021 г. 

Прогнозните приходи са определени на база прогнозираните количества 

електрическа енергия и прогнозни продажни цени, представени в таблица № …. 

 

Таблица № 2: Прогнозни показатели в периода 2023 г. - 2027 г. 

Основни 

предположения 
Мярка 2023 г. 

01-02. 

2024 г. 

03-12. 

2024 г. 
2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 

Цена мазут лв./тон 1 016 1 066 1 066 1 066 1 120 1 176 1 234 

Цена варовик лв./тон 32 34 34 34 35 36 36 

Цена въглища лв./ТУГ 89 91 91 91 93 95 96 

Цена въглеродни емисии 

(СО2) 
лв./тон 168 165 165 165 163 160 157 

СО2 емисионен фактор тон/ 

МWh 
1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 

Цена за разполагаемост лв./МWh 43 43 - 43 - - - 

Базова разполагаемост GWh 5 804 1 050 - 1,050 - - - 

Цена енергия лв./МWh - - 303 303 298 293 293 

Прогнозни количества GWh 4 450 1 000 3 500 4 500 4 500 4 500 4 000 
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2.2. Прогнозни разходи 

Дружеството прогнозира общо приходи в размер на 1 447 102 хил. лв. за 2023 г., 

които достигат до 1 200 366 хил. лв. през 2027 г. Променливите разходи намаляват от 

1 166 682 хил. лв. за 2023 г. на 1 077 907 хил. лв. за 2027 г., като с най-голям 

относителен дял са разходите за закупуване на емисии средно в размер на 79% за 

прогнозния период. Условно-постоянните разходи са планирани в размер на 71 380 хил. 

лв. за 2023 г., а за останалите години на бизнес плана са в размер на 59 414 хил. лв., в 

резултат на очаквана от 2024 г. оптимизация на тези разходи от около 17%. 

Дружеството е представило и прогнозна структура и обем на разходите по години 

в съответствие с класификацията на разходите, за целите на ценообразуването. 

3. Прогноза за активи и пасиви 

Дружеството прогнозира нетекущите активи да намаляват от 191 188 хил. лв. за 

2023 г. на 44 626 хил. лв. за 2027 г. в частта имоти, машини и съоръжения. Текущите 

активи също се прогнозира да намаляват от 1 315 225 хил. лв. за 2023 г. на 1 180 213 

хил. лв. за 2027 г., основно в частта други. 

Общо пасивите, в размер на 1 165 701 хил. лв. за 2023 г., се прогнозират да 

намаляват на 953 386 хил. лв. за 2027 г., в резултат на намаляване на краткосрочните и 

дългосрочните задължения. 

 

3.1. Прогнозна структура на капитала  

По отношение на капиталовата структура за периода 2023 г. - 2027 г. записаният 

капитал се прогнозира непроменен и е в размер на 204 777 хил. лв. Дружеството 

предвижда собствен капитал в размер на 340 711 хил. лв. за 2023 г. и 271 454 хил. лв. за 

2027 г., в резултат на намалената текуща печалба.  

Показателят покритие на нетекущи активи със собствен капитал, изчислен като 

съотношение между собствен капитал и нетекущи активи, се увеличава от 1,78 за 2023 

г. на 6,11 за 2027 г., което е индикатор, че дружеството ще притежава достатъчно 

собствен капитал да инвестира в нови дълготрайни активи. 

Показателят обща ликвидност, изчислен като съотношение между текущи активи 

и текущи пасиви, е над единица за целия период на бизнес плана, което показва, че 

дружеството ще разполага със свободни оборотни средства да обслужва текущите си 

задължения. 

Показателят рентабилност на собствения капитал, изчислен като съотношение 

между нетната печалба и собствения капитал, отразява с колко процента се е увеличил 

собствения капитал на дружеството в резултат на реализираната нетна печалба. Този 

показател за периода на бизнес плана е средно в размер на 14,7%. 

 

3.2. Прогнозни парични потоци 

Дружеството е представило прогнозни парични потоци за периода на бизнес 

плана. От тях е видно, че паричните постъпления ще бъдат основно от оперативната 

дейност, а плащанията са за данъци, дивиденти, по получени заеми, лихви и суап, за 

покупка на дълготрайни активи и други.  

От представените прогнозни парични потоци за периода 2023 г. - 2027 г. е видно, 

че прогнозираните парични наличности са с положителни стойности в началото и в 

края на всяка една година. 

 

3.3. Размер и начин на финансиране на прогнозираните инвестиции за 

лицензираната дейност 

Дружеството прогнозира общо инвестиционни разходи за  периода на бизнес 

плана в размер на 42 890 хил. лв. За изпълнението на посочените инвестиции 

електрическа енергия 
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дружеството предвижда да финансира инвестиционната си програма изцяло със 

собствени средства от реализираните постъпления от дейността на дружеството. 

 

Въз основа на направения анализ и при така заложените финансови 

параметри за периода на бизнес план 2023 г. - 2027 г. може да бъде направен извод, 

че „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД ще притежава финансови възможности за 

осъществяване на лицензионната дейност. 

 

Изказвания по т.4.: 

Докладва Р. Наков. Административното производство е образувано по подадено 

в Комисията заявление от „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД за продължаване срока 

на лицензия за дейността „производство на електрическа енергия“. Резултатите от 

извършения анализ на заявлението и приложенията към него са отразени в доклад от 

18.08.2022 г., приет с решение на КЕВР на закрито заседание по Протокол № 222 от 

25.08.2022 г., т. 3. На 30.08.2022 г. е проведено открито заседание, в което е участвал 

изпълнителният директор и главният юрисконсулт на дружеството. Представителите на 

„КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД са изразили положително становище по фактите, 

обстоятелствата и изводите, отразени в приетия доклад. 

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

1, т. 1 от Закона за енергетиката и чл. 69, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от Наредба № 3 от 21.03.2013 

г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, работната група предлага на КЕВР да 

реши: 

1. Да продължи срока на лицензия за дейността „производство на 

електрическа енергия“ на  „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД за срок от 15 

(петнадесет) години, считано от датата на изтичане срока на лицензията – 31.03.2023 г. 

2. Да определи условията за осъществяване на лицензионната дейност за новия 

срок, като одобрява актуализиран текст на лицензията за дейността „производство на 

електрическа енергия“, приложение към настоящото решение. 

3. Във връзка с решенията по т. 1. и т. 2. да одобри актуализиранo приложениe 

№ 1 към лицензията, което е приложение и към настоящото решение. 

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

решение. 
 

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

1, т. 1 от Закона за енергетиката и чл. 69, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от Наредба № 3 от 21.03.2013 

г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

 

1. ПРОДЪЛЖАВА срока на лицензия № Р-001-01 от 06.02.2002 г. за дейността 

„производство на електрическа енергия“ на  „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД, с 

ЕИК 130020522, със седалище и адрес на управление: област София, гр. София, община 

Столична, бул. „Ситняково“ № 48, ет. 9, за срок от 15 (петнадесет) години, считано от 

датата на изтичане срока на лицензията – 31.03.2023 г. 

2. ОПРЕДЕЛЯ условията за осъществяване на лицензионната дейност за новия 

срок, като одобрява актуализиран текст на лицензия № Р-001-01 от 06.02.2002 г. за 

дейността „производство на електрическа енергия“, приложение към настоящото 

решение. 

3. Във връзка с решенията по т. 1. и т. 2. одобрява актуализиранo приложениe № 

1 към лицензията, което е приложение и към настоящото решение. 
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В заседанието по точка четвърта участват председателят на Комисията Иван Н. 

Иванов и членовете на Комисията Александър Йорданов, Благой Голубарев, Димитър 

Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

Решението е взето с пет гласа „за” (Иван Н. Иванов – за, Александър Йорданов 

– за, Благой Голубарев – за, Димитър Кочков – за, Пенка Трендафилова - за), от които 

два гласа (Александър Йорданов и Благой Голубарев) на членове на Комисията със 

стаж в енергетиката. 
 

 

По т.5. Комисията разгледа доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1051 от 

28.06.2022 г. на „Протергиа Енерджи“ С.А. 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-1051 от 

28.06.2022 г. на „Протергиа Енерджи“ С.А., 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-1107 от 02.08.2022 г. на председателя на КЕВР. В Комисията е 

получена допълнителна информация с писма с вх. № Е-ЗЛР-Л-1051 от 18.07.2022 г. и от 

31.08.2022 г. от заявителя. 

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 представеното Удостоверение за актуално състояние от Атинска 

търговско-промишлена палата на Република Гърция, правноорганизационната форма 

на „Протергиа Енерджи“ С.А. е акционерно дружество, учредено и съществуващо 

съгласно законодателството на Република Гърция, вписано в Общия търговски 

регистър с № 9084101000 на 05.09.2012 г., със седалище и адрес на управление: 

Република Гърция, община Амарусиу, обл. Атика, ул „Артемидос“ № 8. 

Предмет на дейност на дружеството съгласно чл. 3 от Устава му е: Упражняване 

на търговска и бизнес дейност в областта на вятърната енергия и производството на 

електрическа енергия чрез експлоатация на потенциала на вятъра. Между дейностите 

на дружеството се изброяват примерно: изграждане и експлоатация на вятърни паркове 

и реализация на произведената електроенергия съгласно действащото местно 

законодателство и предоставянето на консултантски услуги в областта на вятърната 

енергия и изобщо – извършване на всяка друга дейност, която е пряко или косвено 

свързана или произтича от реализацията на посочения по-горе предмет на дейност. 
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„Протергиа Енерджи“ С.А. се представлява от Съвет на директорите в състав: 

Динос Бенруби – председател, Йоанис Янакопулос – изпълнителен директор, Йоанис 

Калафатас – член на УС и Спиридула Мегалоконому – член на УС. Капиталът на 

дружеството се състои от 89 300 (осемдесет и девет хиляди и триста) бр. обикновени 

поименни акции с номинална стойност 0,78 (нула цяло и седемдесет и осем) евро. 

Съгласно чл. 3, т. 14 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици, в производство по 

издаване на лицензии по ЗЕ се забранява пряко и/или косвено участие на дружество, 

регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим, както и на 

контролираните от тях лица.  

Видно от приложения Акт за подаване на документ № 17 413, Общият брой 

акции на дружеството, т.е. 89 300 обикновени поименни акции са притежавани от 

ПРОТЕРГИА ТЕРМОЕЛЕКТРИКИ С.А., учредено и съществуващо съгласно 

законодателството на Република Гърция. Общият брой акции на ПРОТЕРГИА 

ТЕРМОЕЛЕКТРИКИ С.А. т.е. 660 000 обикновени поименни акции са притежавани от 

Митилинеос С.А., учредено и съществуващо съгласно законодателството на Република 

Гърция. Обикновените поименни акции (142 891 161) на „Митилинеос“ С.А. са 

котирани на пазара на ценни книжа на  Атинската фондова борса. Заявителят посочва, 

че за тези акции е невъзможно да бъдат представени данни с информация за всички 

физически лица.  

Следните два инвеститорски акаунта в Системата за безналични ценни книжа 

притежават повече или равни на 5% от общия брой обикновени акции на дружеството, 

както се доказва от приложеното удостоверение с Протокол № 1606 от 09.05.2022 г., 

издадено от Hellenic Central Securities Depository: 

- „Ферезия“ ЛТД, частно дружество с ограничена отговорност, учредено 

съгласно законодателството на Република Кипър, притежава 19 201 2019 акции в 

дружеството (13,438%);  

- „Килтео“ ЛТД, частно дружество с ограничена отговорност, учредено съгласно 

законодателството на Република Кипър, притежава 18 718 330 акции в дружеството 

(13,100%).  

„Ферезия“ ЛТД и „Килтео“ ЛТД са 100% собственост на „Рокалдо“ ЛТД, частно 

дружество с ограничена отговорност, учредено съгласно законите на Република Кипър. 

Едноличен собственик на „Рокалдо“ ЛТД е „Емергия Холдингс“ ЛТД, регистрирано 

като частно дружество с ограничена отговорност в Република Кипър. „Емергия 

Холдингс“ ЛТД е 100% собственост на Евангелос Митилинеос, гражданин на 

Република Гърция. 

Предвид горното, „Протергиа Енерджи“ С.А. е лице с регистрация в 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 и членовете на управителните 

органи на заявителя 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 е 

осъждан с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против 

стопанството. Съгласно приложени декларации по чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „в“ от НЛДЕ се 

установява също, че заявителят не е в производство по несъстоятелност, не е обявен в 

несъстоятелност и не е в ликвидация. След извършена служебна справка по чл. 11, ал. 

2, т. 2, б. „г“ и б. „д“ от НЛДЕ дружеството на заявителя не е отнемана лицензията за 

същата дейност или срокът по чл. 59, ал. 4 от Закона за енергетиката е изтекъл, както и 

са изтекли повече от 3 месеца от влизането в сила на акта за отказа да се издаде 

лицензия за същата дейност, ако е издаван такъв отказ. Следователно не е налице 

противоречие с разпоредбите на чл. 40, ал. 4, т. 1, 2 и 3 от ЗЕ. 
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С писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-1051 от 31.08.2022 г. „Протергиа Енерджи“ С.А. е 

заявило, че в представените от дружеството документи, част от административната 

преписка, се съдържа информация, съставляваща търговска тайна. Информацията е във 

връзка с представения бизнес план, представени прогнозни счетоводни баланси, имена 

на фирми доставчици и трети лица извън заявителя, както и номера на договори с тях.  

Вещни права 

Изискванията на чл. 40, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗЕ за наличие на вещни права на 

заявителя върху енергийния обект, както и доказателства, че същият отговаря на 

нормативните изисквания за безопасна експлоатация и за опазване на околната среда, 

са неприложими в настоящата хипотеза, тъй като при осъществяването на дейността 

„търговия с електрическа енергия“ липсва енергиен обект. 

 

II. Срок на исканата лицензия 

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

Дружеството е обосновало искания срок с оглед реализацията на бизнес концепцията 

на „Протергиа Енерджи“ С.А. в България и предвид проведените предварителни 

проучвания на българския пазар и опита на заявителя на други европейски 

електроенергийни пазари. Предлаганият срок би осигурил реалцизация, както на 

средносрочните, така и на дългосрочните планове и намерения на дружеството чрез 

гарантиране на стабилен паричен поток и оформянето на естествени стимули за 

дългосрочно инвестиране и полочителна финансова експозиция в България. 

 

ІІI. Технически аспекти 

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

дейността „търговия с електрическа енергия“. 

„Протергиа Енерджи“ С.А. ще изпълнява дейността „търговия с електрическа 

енергия“ в офис находящ се на ул. „Артемидос“ № 8, в гр. Маруси, Р Гърция, 

предоставен от дружеството „Митилинеос“ С.А., което е индиректен едноличен 

собственик на дружеството заявител. Представен е договор за предоставяне на 

управленски и административни услуги сключен между двете дружества, както и 

договор за наем на офис между дружеството „Митилинеос“ С.А.  и „ЕЛИА Строително 

акционерно дружество“ от 14.12.2021 г. 

На заявителя са предоставени и следните услуги, необходими за изпълнението 

на дейността „търговия с електрическа енергия“: 

- IT поддръжка; 

- Правни услуги; 

- Услуги за управление на риска; 

- Финансови услуги; 

- Бек офис услуги; 

- Счетоводни услуги. 

Като най-добра практика в търговските дейности „Протергиа Енерджи“ С.А. 

уверява, че използва като счетоводна система SAP система за планиране на ресурсите и 

управление на данни, което следва и спазва международните стандарти за финансово 

отчитане.  

Заявителят уверява, че ще използва изградени комуникационни и 

информационни системи за осъществяване на дейността търговия с електрическа 

енергия и всеки служител разполага с настолен компютър, лаптоп, телефон, достъп до 

факс и интернет за своите цели. Дружеството ще използва следните технически 

параметри: 

- Операционна система – Microsoft Windows 10 Enterprise 64-bit; 

- Версия на Word – Microsoft Word for Office 365 MSO;  

- Версия на Excel – Microsoft Excel for Office 365 MSO; 



 

48 
 

[TLP- AMBER] 

Ниво 2 

- Тип на сървърите – Cloud O365; 

- Тип на антивирусна защита – Symantec SEPM; 

- Версия на имейла – Microsoft Outlook for Office 365 MSO; 

- Имейл сървър – Exchange online. 

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-5611≠1от 14.06.2022 г. ЕСО ЕАД декларира, че „Протергиа Енерджи“ С.А. 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 „Протергиа Енерджи“ С.А. притежава технически възможности и 

материални ресурси за осъществяване на дейността „търговия с електрическа 

енергия“. 

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

„търговия с електрическа енергия“. 

Чрез договора, който са сключили по между си, „Митилинеос“ С.А. предоставя 

на заявителя основен екип от трима търговци, които разполагат с богат опит в сферата 

на търговията с енергия, които ще извършват следните дейности: 

- Наблюдение на българския и съседни пазара на електроенергия; 

- Извършване на анализ и прогнозиране; 

- Водене на преговори с други дружества; 

- Подаване на оферти и предложения към пазарите; 

- Подаване на предложения за планиране до операторите на преносни 

системи; 

- Изпращане на търговски доклади за спазване на нормативните изисквания.  

Дружеството уверява, че ще използва достатъчно компетентен и обучен екип, 

финансови контролери и отделен екип за управление на риска, за да се увери, че 

процесите по търговия с енергия на дружеството се управляват адекватно. Всички 

ангажирани служители ще бъдат напълно запознати с правилата и практиките на пазара 

на електроенергия, за да установят трайна практика на българския пазар през 

следващите години. Дружеството възнамерява да проведе необходимите обучения, 

които да гарантират спазването на правилата и приложимата система за търговия на 

българската независима енергийна борса и електроенергийния системен оператор.  

Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството 

доказателства може да се приеме, че „Протергиа Енерджи“ С.А. разполага с 

човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на дейността 

„търговия с електрическа енергия“. 

 

IV. Икономически аспекти 

Относно наличие 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): 

„Протергиа Енерджи“ С.А. е представило бизнес план за периода 2022 г. – 2026 

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

прогнозни годишни финансови отчети съгласно изискванията на чл. 13 от НЛДЕ, който 
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се разглежда в отделно административно производство. За целите на настоящото 

производство, представеният бизнес план се разглежда с оглед установяване на 

финансовите възможности на дружеството за изпълнение на лицензионната дейност за 

посочения срок. 

В бизнес плана са заложени увеличаващи се количества електрическа енергия за 

покупко-продажба от 3 504 MWh през 2022 г. до 8 760 MWh през 2026 г. 

Прогнозните цени, по които дружеството ще купува и продава електрическа 

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

 

За разглеждания период дружеството очаква печалба, като за първата година е в 

размер на 40 хил. лв. и достига до 113 хил. лв. през 2026 г. 

Сравнителна таблица на прогнозните приходи и разходи за периода 2022 г. – 

2026 г. е представена по-долу: 

 

Показатели в  хил. лв. 
Прогноза  

2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 

Приходи  1 792 2 769 3 328 3 917 5 043 

Разходи 1 752 2 707 3 253 3 829 4 930 

Счетоводна печалба 40 62 75 88 113 

 

Към бизнес плана „Протергиа Енерджи“ С.А.  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 18.05.2022 г. от „Юробанк 

България“ АД, според което „Протергиа Енерджи“ С.А. е клиент на банката с открита 

специална сметка за обезпечаване на бъдещи сделки при упражняване на 

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

18.05.2022 г. е 155 511,45 лева. Сумата по специалната сметка е в размер, съответстващ 

на изискванията на чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от Правилата, видно от прогнозната стойност на 

оборота от търговия с електрическа енергия на територията на Република България за 

първата година от лицензионната дейност съгласно представения 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, „Протергиа 

Енерджи“ С.А.  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, 

Показател Мярка 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 

Покупна цена за износ лв./MWh 500,00 515,00 530,00 546,00 563,00 

Продажна цена за износ лв./MWh 511,51 526,90 542,70 558,90 575,70 

Количество търгувана ел. 

енергия общо 
MWh 3 504 5 255 6 132 7 008 8 760 
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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.5.: 

Докладва М. Трифонов. Административното производство е образувано по 

цитираното заявление. 

След преглед и анализ на данните и документите, съдържащи се в заявлението, 

се е установило, че то отговаря на изискванията на НЛДЕ и на ЗЕ, както и може да се 

направи извод, че ако дружеството спази заложените в бизнес плана параметри и 

представените в пазарния анализ данни, „Протергиа Енерджи“ С.А. ще притежава 

финансови възможности за извършване на дейността „търговия с електрическа 

енергия“. 

Предвид гореизложеното работната група предлага на Комисията да обсъди 

следните решения: 

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

Енерджи“ С.А. заявление за издаване на лицензия за дейността „търговия с 

електрическа енергия“; 

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

разглеждане на приетия по т. 1 доклад, които да бъдат публикувани на интернет 

страницата на Комисията, като се осигури и възможност за дистанционно участие; 

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

търговска регистрация „Протергиа Енерджи“ С.А. или други упълномощени от тях 

представители на дружеството; 

4. Посочената в мотивите на настоящия доклад защитена по закон търговска 

информация да бъде заличена при публикуването на интернет страницата на Комисията 

за енергийно и водно регулиране на документите, попадащи в обхвата на чл. 15, ал. 2 от 

Закона за енергетиката. 

А. Йорданов направи пояснение към проекта на решение. Капиталовата 

структура на дружеството и управленската структура на дружеството не попадат в 

обхвата на защитената по закона информация, така че трябва да се публикуват в цялост, 

така както са посочени в доклада. 

И. Н. Иванов установи, че няма други изказвания и насрочи провеждане на 

откритото заседание по т.2 на 15.09.2022 г. от 10:00 ч. подложи на гласуване проекта на 

решение с направеното допълнение. 
 

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  

 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1051 от 28.06.2022 г. на 

„Протергиа Енерджи“ С.А. за издаване на лицензия за дейността „търговия с 

електрическа енергия“; 

2. Насрочва открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от Закона за 

енергетиката на 15.09.2022 г. от 10:00 ч. за разглеждане на доклада по т. 1;  

3. За участие в откритото заседание да бъдат поканени лицата, представляващи 

по търговска регистрация „Протергиа Енерджи“ С.А, или други упълномощени от тях 

представители на дружеството, като се осигури възможност и за дистанционно участие; 

4. Приетият доклад, датата и часът на откритото заседание да бъдат оповестени 

на интернет страницата на КЕВР; 

5. Посочената в мотивите на настоящия доклад защитена по закон търговска 
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информация да бъде заличена при публикуването на интернет страницата на Комисията 

за енергийно и водно регулиране на документите, попадащи в обхвата на чл. 15, ал. 2 от 

Закона за енергетиката. 
 

В заседанието по точка пета участват председателят на Комисията Иван Н. 

Иванов и членовете на Комисията Александър Йорданов, Благой Голубарев, Димитър 

Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

Решението е взето с пет гласа „за” (Иван Н. Иванов – за, Александър Йорданов 

– за, Благой Голубарев – за, Димитър Кочков – за, Пенка Трендафилова - за), от които 

два гласа (Александър Йорданов и Благой Голубарев) на членове на Комисията със 

стаж в енергетиката. 
 

 

По т.6. Комисията разгледа доклад относно  заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1054 

от 07.07.2022 г. на „Енергама“ 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-1041 от 

16.06.2022 г. на „Енергама“ АД за издаване на лицензия за дейността „търговия с 

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

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

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

чл. 9, ал. 1, т. 10, 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-1109 от 

02.08.2022 г. на председателя на КЕВР. С писма с вх. № Е-ЗЛР-Л-1054 от 12.08.2022 г. 

и 30.08.2022 г. е представена допълнителна информация от заявителя. 

При преценката на основателността на заявлението за издаване на лицензия за 

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

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

закона на държава-членка на Европейския съюз, както и налице ли са необходимите 

технически и финансови възможности, материални и човешки ресурси, и 

организационна структура за изпълнение на нормативните изисквания за 

осъществяване на лицензионната дейност.  

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

документите по административната преписка, се установи следното: 

 

І. Правни аспекти 

Видно от служебно извършената справка на интернет страницата на Търговския 

регистър към Агенцията по вписванията и от представено Удостоверение за актуално 

състояние, „Енергама“ АД e акционерно дружество с ЕИК 206950762, вписано в 

Търговския регистър към Агенцията по вписванията, със седалище и адрес на 

управление: гр. София 1421, Област София, Община Столична, район Триадица, ул. 

„Димитър Хаджикоцев“ № 112, офис 3.  

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

енергия и енергоносители, въглеводороди, електрическа енергия и всякакви други 

видове газове, както и всяка друга дейност, свързана с търговия на едро с твърди, течни 

и газообразни горива и сходни продукти; информационно проучване, координиране на 
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балансиращи групи на пазара на електроенергия; финансиране, проектиране, 

инвестиции, управление, строителство, консултантски и инженерингови услуги, 

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

включително, но не само, за производство на енергия от възобновяеми енергийни 

източници и други, свързани с инфраструктурни и/или енергийни проекти, след 

получаване на лиценз или разрешително, както и всяка друга дейност, незабранена от 

закона. 

Капиталът на дружеството е в размер 700 000 (седемстотин хиляди) лева, 

разпределен на 100 (сто) поименни налични акции, всяка една с право на един глас, с 

номинална стойност от 7 000 (седем хиляди) лева. Капиталът е внесен изцяло. 

Органи на „Енергама“ АД са Общото събрание на акционерите и Съветът на 

директорите. Дружеството се управлява и представлява от Съвета на директорите, в 

състав: Константин Константинов Попов, Росен Валентинов Иванов и Любен Пламенов 

Томов. В устава на дружеството е предвидено, че Съветът на директорите може да 

овласти едно или няколко лица от състава си да представляват дружеството. Съветът на 

директорите възлага управлението на дружеството на един или няколко от своите 

членове – изпълнителни членове (изпълнителни директори). Съгласно Договор за 

възлагане на управление от 25.05.2022 г. дружеството се управлява и представлява от 

Константин Попов – изпълнителен директор. 

Съгласно чл. 3, т. 14 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици, в производство по 

издаване на лицензии по ЗЕ се забранява пряко и/или косвено участие на дружество, 

регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим, както и на 

контролираните от тях лица.  

Видно от представената книга на акционерите на „Енергама“ АД, акционери са 

„ЕА“ АД, притежаващо 99 броя акции (поименни, налични, с право на глас) с 

номинална стойност 7000 лева, на обща стойност 693 000 лева, и Константин 

Константинов Попов с 1 брой акции (поименни, налични, с право на глас), с номинална 

стойност 7000 лева, обща стойност 7 000 лева. 

Видно от извършена служебна проверка в търговския регистър към Агенцията 

по вписванията по партидата на „ЕА“ АД, както и от  представената структура на 

собственост и контрол на „Енергама“ АД действителни собственици – физически лица, 

които притежават най-малко 25% от капитала на „ЕА“ АД са: Петьо Христов Пенков с 

232 944 акции (38,50%) и Петър Йорданов Господинов с 220 942 акции (36,52%), 

граждани на Република България. Представен е списък на физическите лица, 

собственици на 100% от акциите в капитала на „ЕА“ АД. Видно от списъка, 

собственици на „ЕА“ АД са единствено български физически лица и няма юридически 

лица и други правни образувания, които да упражняват пряко или косвено контрол 

върху „ЕА“ АД. 

В допълнение, е извършена служебна проверка в търговския регистър към 

Агенцията по вписванията, от която се установява, че по партидата на „Енергама“ АД 

няма вписани обстоятелства по смисъла на чл. 6, ал. 3 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.   

Видно от горното, „Енергама“ АД e търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 

от Търговския закон, следователно отговаря на изискванията по чл. 40, ал. 1 от ЗЕ 

да бъде юридическо лице, регистрирано по Търговския закон. 

С писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-1054 от 30.08.2022 г. „Енергама“ АД е заявило, че в 

представените от дружеството документи, част от административната преписка, се 

съдържа информация, съставляваща търговска тайна. Представени са основания и 

мотиви за нейното квалифициране като такава, включително чрез посочване на частен 
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интерес, който ще бъде засегнат при нейното разкриване.  

„Енергама“ АД счита, че бизнес планът на дружеството, както и страните по 

сключените договори – за наем на офис, за правни и счетоводни услуги, както и 

доставчика на компютърно оборудване и хостинг на домейн, следва да се считат за 

търговска тайна, предвид наличието на договорни ангажименти за конфиденциалност, 

включително за неразкриване на наличието на договорни взаимоотношения, размера на 

търговски отстъпки и други параметри, защитени от договорна конфиденциалност по 

смисъла на чл. 3 от Закона за защита на търговската тайна (ЗЗТТ). Посочените данни 

представляват факти и информация, свързани със стопанска дейност, чието запазване в 

тайна е в интерес на дружеството, за което то е взело необходимите мерки. Съгласно 

чл. 18 от ЗЕ не следва да бъде разгласявана информация, обявена за търговска тайна от 

заявителите и лицензиантите, ако нейното разгласяване би довело до нелоялна 

конкуренция между търговци, или до застрашаване на търговския интерес на трети 

лица. 

С оглед гореизложеното, искането за заличаване на търговска тайна е 

основателно, като при публикуването на доклада и решението на КЕВР следва да бъде 

заличена посочената информация.  

Въз основа на представените от членовете на управителните органи на заявителя 

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 и приложена декларация по чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „в“, б. „г“ 

и б. „д“ от НЛДЕ 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“, с включени права и задължения на „координатор на 

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

липсва енергиен обект. 

 

II. Срок на исканата лицензия 

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

периода на искания срок, заявителят ще има възможността да изучи детайлно и да 

анализира пазара, както и нуждите на търговските си партньори. Заявителят счита, че 

цялостната пазарна среда в енергийния сектор е благоприятна и предоставя възможност 

за успешно позициониране и дългосрочна устойчивост само при максимален обхват на 

дейностите. 

 

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“. 

„Енергама“ АД ще изпълнява дейността „търговия с електрическа енергия“ в 

офис, находящ се в гр. София, 1421, ж.к. Лозенец, ул. „Димитър Хаджикоцев“ № 112, 

офис 3, съгласно сключен договор за наем с дружеството „Мурано“ ЕООД. Заявителят 
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уверява, че офисът е оборудван с работни места и място за провеждане на срещи с 

клиенти и контрагенти и има необходимата техническа и материална обезпеченост за 

извършване на дейността по търговия с електрическа енергия. 

Дейностите на дружеството по търговия с електрическа енергия газ ще се 

осъществява чрез използване на следните информационни и комуникационни 

оборудване и средства: 

- Лаптоп Notebook Lenovo Ideapad S340 i5-8265U 8Gb 256 GB (процесор Intel 

Core i5-8265U, оперативна памет 8GB, SSD 256GB); 

- Лаптоп Dell Vostro 3591, процесор Intel Core i5-1035G1, оперативна памет 

8GB, SSD 256GB; 

- Мобилен телефон Galaxy Note20 Ultra 5G 128GB; 

- Мултифункционална машина Konica Minolta bizhub C3110, налична в офиса и 

предоставена за ползване от наемодателя „Мурано“ ЕООД; 

- 2 бр. Операционна система Windows 10 Pro; 

- 2 бр. Офис пакет Microsoft Office 2016, включващи текстообработваща 

програма Word, софтуер за електронни таблици Excel, софтуер за електронна поща 

Outlook и софтуер за презентации Powerpoint. 

 „Енергама“ АД е възложило на дружеството „Счетоводни услуги Брос“ ЕООД 

чрез договор изпълнението на  цялостно счетоводно обслужване, данъчно обслужване и 

ТРЗ услуги. 

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-5150≠1от 02.06.2022 г. ЕСО ЕАД декларира, че „Енергама“ 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 „Енергама“ АД притежава технически възможности и материални 

ресурси за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“ с 

включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща 

група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“. 

 

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

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

„координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на 

комбинирана балансираща група“: 

Предоставени са данни за управленската и организационна структура на 

„Енергама“ АД.  

„Енергама” АД се управлява и представлява от един представляващ. 

Изпълнителният директор организира и ръководи дейността на дружеството съобразно 

закона. Той отговаря за цялостната дейност на дружеството. 

Правомощията и задълженията на изпълнителния директор включват: 

- планиране и управление на бюджета, паричните потоци и активите на 

дружеството; 

- сключване, изменение и прекратяване на трудови договори с бъдещите 

служители на дружеството; 

- представляване на дружеството и упълномощаване на трети лица да го 

представляват по определени въпроси; 
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- организиране и следене за изпълнението на задачите; 

- отговорност за запазване на интересите на дружеството; 

- отговорност за подбора и предложението на кадри, необходими за развитието 

на трите основни звена; 

- одобрение на изготвените от дирекциите „Търговия с електрическа енергия и 

електрическа енергия“ и „Бизнес развитие“ кратко-, средно- и дългосрочни стратегии за 

развитие на дейностите за търговия с ел.енергия, електрическа енергия, координатор на 

стандартна балансираща група и координатор на комбинирана балансираща група; 

- определяне на целевата търговска политика на дружеството; 

- наблюдение и контрол на вземанията от клиентите; 

- управление на риска; 

- координиране на действията между дирекциите и отделите с цел повишаване 

на ефективността на работата и ефекта върху крайния продукт и услуги; 

- създаване и иницииране на обучителни програми, които да повишават 

квалификацията на бъдещия персонал, така че да отговарят на динамичното развитие 

на електроенергийния пазар. 

Общата организационна структура на „Енергама“ АД се състои от следните 

дирекции: 

- Дирекция търговия с електрическа енергия и електрическа енергия -  

дейността е  свързана с изпълнението на всички търговски сделки с участието на 

дружеството, както и тяхното техническо обезпечаване;  

- Дирекция Административно-стопански дейности - осъществява връзка с 

регулаторните и административните органи по отношение на търговската дейност на 

дружеството и отговорностите, свързани с правата и задълженията като координатор на 

стандартна и на комбинирана балансиращи групи, поддържане и развитие на 

търговската инфраструктура, в т.ч. лицензии, разрешителни режими, вписвания в 

регистри; 

- Дирекция Бизнес развитие - поддържа административна и счетоводна 

документация, техническо обслужване – офис оборудване, софтуер, връзки със 

сервизни компании, създаване и поддържане на архив на дружеството и др. 

Представени са автобиографии и копия на дипломи за завършено образование на 

изпълнителния директор и членовете на съвета директорите на дружеството. 

  

Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството 

доказателства може да се приеме, че „Енергама“ 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 „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): 

„Енергама“ АД е представило бизнес план за периода 2022 г. – 2026 г. за 

управление и развитие на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени 

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

„координатор на комбинирана балансираща група“ с прогнозни годишни финансови 
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отчети съгласно изискванията на чл. 13 от НЛДЕ, който се разглежда в отделно 

административно производство. За целите на настоящото производство, представеният 

бизнес план се разглежда с оглед установяване на финансовите възможности на 

дружеството за изпълнение на лицензионната дейност за посочения срок. 

В бизнес плана са заложени увеличаващи се количества електрическа енергия за 

покупко-продажба от 4 000 MWh през 2022 г. до 125 000 MWh през 2026 г. 

Прогнозните цени, по които дружеството ще купува и продава електрическа 

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

 

За разглеждания период дружеството очаква увеличение на печалбата от 407 

хил. лв. за 2022 г. до 2 130 хил. лв. за 2026 г. 

Сравнителна таблица на прогнозните приходи и разходи за периода 2022 г. – 

2026 г. е представена по-долу: 

 

Показатели в  хил. лева 
Прогноза  

2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 

Приходи  3 657 61 681 42 325 45 069 49 647 

Разходи 3 250 57 367 39 650 42 804 47 517 

Счетоводна печалба 407 4 314 2 675 2 265 2 130 

Към бизнес плана „Енергама“ 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. № 494 от 11.08.2022 г. от 

„Юробанк България“ АД, според което „Енергама“ АД е клиент на банката с открита 

специална сметка по чл. 19 от Правилата, наличността по която към 11.08.2022 г. е 155 

130 лева. В удостоверението е посочено, че банката, при поискване от страна на КЕВР 

ще предоставя информация относно оборотите и нетните налични суми по специалната 

банкова сметка. Сумата по специалната сметка е в размер, съответстващ на 

изискванията на чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от Правилата, видно от прогнозната стойност на 

оборота от търговия с електрическа енергия на територията на Република България за 

първата година от лицензионната дейност съгласно представения в Комисията бизнес 

план. Съгласно удостоверението банката се задължава при поискване от КЕВР да 

предоставя информация на Комисията относно оборотите и салдото по сметката. 

 

Показател Мярка 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 

Покупна цена износ лв./MWh 603,09 613,09 360,85 316,94 306,42 

Продажна цена износ лв./MWh 633,09 633,09 380,85 326,94 316,42 

Покупна цена транзит лв./MWh 0 0 360,85 316,94 306,42 

Продажна цена транзит лв./MWh 0 0 380,85 326,94 316,42 

Покупна цена ел. енергия лв./MWh 648,32 679,50 377,87 319,43 294,16 

Продажна цена ел. енергия  лв./MWh 755,97 746,77 417,72 351,15 321,23 

Количества ел. енергия износ MWh 1 000 12 500 17 500 18 500 15 000 

Количества ел. енергия 

транзит 
MWh 0 0 1 500 5 500 15 000 

Продажни количества ел. 

енергия 
MWh 4 000 72 000 84 000 106 000 125 000 
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Предвид гореизложеното може да се направи извод, че ако спази заложените 

в бизнес плана параметри и представените в пазарния анализ данни, „Енергама“ 

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“. 

 

IV. Договор за участие в стандартна балансираща група 

На основание чл. 12, ал. 1 от НЛДЕ и чл. 19, ал. 1 и ал. 2 във връзка с чл. 11, т. 9 

от ПТЕЕ, „Енергама“ АД е представило проект на договор за участие в стандартна 

балансираща група и поемане на отговорност за балансиране, който е със съдържание, 

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

разпределяне на небалансите в рамките на стандартна и/или комбинирана 

балансиращата група, въз основа на които небалансите се разпределят на всеки член от 

групата в съответствие с изискванията на ПТЕЕ. 

 

V. Договор за участие в 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 заявителят е представил и проект на договор за участие в комбинирана 

балансираща група и поемане на отговорност за балансиране. След преглед на 

представения проект на договор е установено, че същият има съдържание, 

съответстващо на изискванията на чл. 12, ал. 2 от НЛДЕ.  

 

VI. 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. С оглед 

гарантиране на защитата на интересите на потребителите на енергийни услуги в 

предложения от заявителя проект на правила е необходимо да бъдат направени 

изменения и допълнения, както следва: 

 

Проект на Правила за работа с потребителите на енергийни услуги на 

„Енергама“ АД 

Раздел първи „Общи положения“  

Чл. 1. (1) Настоящите Правила за работа с потребителите на енергийни услуги 

(„Правилата“) уреждат отношенията между „Енергама“ АД  („Дружеството“), в 

качеството му на търговец на електрическа енергия, съгласно условията на издадената 

му лицензия за търговия с електрическа енергия от Комисията за Енергийно и Водно 

Регулиране (КЕВР) и страните по договори за покупко-продажба на електрическа 

енергия по свободно договорени цени (Клиенти), като определят:  

1. реда и сроковете за получаване, разглеждане, проверка и отговор на подадени 

жалби, сигнали и предложения;  

2. формата на данните за потреблението и процедурата, по която потребителите 

на енергийни услуги получават достъп до тях.  

Чл. 2. (1) Дружеството, доставчик по договорите за продажба на електрическа 

енергия, е: „Енергама“ АД, вписано в Търговския регистър и регистър на юридическите 

лица с нестопанска цел с ЕИК 206950762, със седалище и адрес на управление: гр. 

София, 1421, р-н Лозенец, ул. „Димитър Хаджикоцев“ № 112, офис 3, титуляр на 

Лицензия № ….  за дейността „търговия с електрическа енергия", на територията на 

Република България, за срок от 10 (десет) години.  
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(2) „Клиент“ е потребител на енергийни услуги по смисъла на Закона за 

енергетиката, сключил договор за покупка на електрическа енергия за собствено 

ползване с „Енергама“ АД.  

Раздел втори „Търговия с електрическа енергия, сключване и изпълнение 

на договорите“  

Чл. 3. (1) „Енергама“ АД осъществява дейността си като търговец на 

електрическа енергия в съответствие с нормативната уредба и по-конкретно при 

спазване на разпоредбите на Закона за енергетиката, (ЗЕ), обн. ДВ, бр. 107 от 2003 г., 

Правилата за търговия с електрическа енергия, обн. ДВ, бр. 66 от 2013 г. 

(2) Дружеството сключва сделки по свободно договорени цени за доставка и 

продажба на електрическа енергия на Клиенти въз основа на писмени стандартизирани 

договори, освен когато страните постигат индивидуални уговорки.  

(3) Договорите, сключвани от Дружеството с потребители на енергийни услуги, 

за покупко-продажба на  електрическа енергия, задължително съдържат най-малко 

посоченото в чл. 38а от ЗЕ, както следва: 

1. данни, идентифициращи енергийното предприятие, включително адрес; 

2. предлаганите услуги и условията и реда за тяхното предоставяне; 

3. средствата, чрез които може да се получи актуална информация за всички 

приложими цени на предлаганите услуги; 

4. срок на договора, условията за временно преустановяване, прекратяване на 

тяхното предоставяне и на договора; 

5. условията за едностранно прекратяване на договора от ползвателя на 

енергийни услуги, включително при промяна на договорните условия и цени, и 

възможността за такова прекратяване без допълнително плащане; 

6. условията и реда за прихващане и възстановяване на суми при неспазване на 

изискванията за качество на договорените услуги, включително неточно или забавено 

фактуриране; 

7. правата на потребителите на енергийни услуги, включително информация 

относно процедурата по разглеждането и произнасянето по жалби в срок до три месеца 

от постъпването им; 

8. други условия съгласно предвиденото в Закона за енергетиката. 

Чл. 4. (1) При подписване на договор на Клиента се предоставя екземпляр от 

настоящите Правила.  

(2) Дружеството създава и поддържа база данни за всички сключени договори с 

Клиентите.  

(3) Дружеството издава фактури на Клиентите за продадената електрическа 

енергия, съответно предоставените услуги в съответствие с изискванията на ЗЕ, Закона 

за счетоводството и Закона за данъка върху добавената стойност, Закона за акцизите и 

данъчните складове и договора между страните. 

Раздел трети „Взаимоотношения с клиенти. Център за работа с клиенти“ 

Чл. 5. (1) Дружеството осигурява Център за работа с Клиенти, където Клиентите 

могат да подават всички документи, свързани с доставките на електрическа енергия, да 

им се предоставя информация относно условията на договорите, както и за предявяване 

на претенции по тях, за подаване на жалби и други запитвания.  

(2) Центърът за работа с клиенти е на адрес: гр. София, 1421, р-н Лозенец, ул. 

„Димитър Хаджикоцев“ № 112, офис 3.  

(3) Актуална информация за каналите за комуникация и данните за контакт с 

„Енергама“ АД е достъпна и се поддържа на интернет страницата на дружеството, 

включително телефон и електронен адрес.  

Чл. 6. Дружеството обменя информация в писмен вид с Клиентите във връзка 

със сключването, изпълнението и прекратяването на договори.  
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Чл. 7. Всеки потребител има право да получава от Дружеството най-малко 

следната информация, съгласно приложимото законодателство:  

1. данни за собственото си потребление;  

2. приложими цени за снабдяване с/или доставка на електрическа енергия от 

Дружеството;  

3. информация за смяна на доставчик. 

Раздел четвърти „Ред и срокове за получаване, разглеждане и отговор на 

подадените жалби, сигнали и предложения“  

Чл. 8. (1) Клиентите имат право да подават жалби, сигнали и предложения в 

писмен вид в Центъра за работа с клиенти, чрез пощенски оператор или изпратени на 

електронната поща на Дружеството.  

(2) Дружеството поддържа регистър, който съдържа:  

1. жалбите, сигналите и предложенията на потребителите;  

2. отговорите на подадените жалби, сигнали и предложения.  

(3) Подадените жалби, сигнали и предложения се вписват в регистъра по ал. 2.  

Чл. 9. (1) Подаваните жалби, сигнали или предложения трябва да отговарят на 

следните изисквания:  

1. да са написани на български език;  

2. да са посочени името и адресът на подателя, телефон, факс, електронен адрес, 

лице за контакт във връзка с конкретния случай, посочен в жалбата, сигнала или 

предложението; 

3. да е посочено в какво се състои искането; 

4. да са изложени обстоятелствата по случая и да са представени доказателства, 

ако жалбоподателят разполага с такива; 

5. да са подписани от жалбоподателя или от упълномощен представител. 

(2) В случай, че част от информацията, представена от Клиента или Подателя в 

жалбата, сигнала или предложението, има поверителен характер, Клиентът и /или 

Подателят следва изрично да посочи това обстоятелство. 

Чл. 10. (1) Ако жалбата, сигналът или предложението не отговарят на 

изискванията по чл. 9, ал. 1, Дружеството изпраща писмено уведомление до подателя с 

указания в какво се състои нередовността и разумен срок за нейното отстраняване. 

(2) В случай, че Клиентът и/или Подателят не отстранят нередовността съгласно 

указанията и в срока по ал. 1, освен ако Клиентът и/или Подателят не са поискали по-

дълъг срок съобразно специфичните обстоятелства по случая, Дружеството прекратява 

проверката и образуваната преписка, без да изпраща друго уведомление до Клиента 

и/или Подателя. 

Чл. 11. (1) След изясняване на фактите и обстоятелствата от значение за 

разглеждания случай, Дружеството отговаря на жалбата на Клиента писмено по пощата 

с препоръчано писмо с обратна разписка или по електронен път в срок от един месец от 

регистрирането му, съответно от отстраняване на нередовностите в случаите по чл. 10, 

ал. 1.  

(2) В случай, че за проверката на обстоятелствата по жалбата е необходим по-

дълъг срок, срокът за разглеждане се удължава, но с не повече от 10 (десет) дни, за 

което Дружеството уведомява писмено Клиента в срока по ал. 1.  

(3) При необходимост може да бъде организирана и среща с жалбоподателя, на 

която да бъдат обсъдени оплакванията му, основателността им и начините за 

удовлетворение на исканията му. Ако такава среща бъде организирана, срокът за 

отговор на Дружеството следва да се удължи с времето, отнело организацията и 

провеждането на срещата, но с не повече от 7 (седем) работни дни. 

Чл. 12. (1) Когато жалбата е основателна, Дружеството взема мерки за 

отстраняване на допуснатото нарушение или неточност, в срок не по-дълъг от срока по 

чл. 11, ал. 1.  
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(2) В случай че жалбата не бъде уважена, Дружеството посочва мотиви за това в 

писмения отговор до жалбоподателя.  

(3) Когато решението по дадена жалба касае и други клиенти, Дружеството ги 

уведомява писмено за това.  

Чл. 13. В случай на несъгласие с отговора на Дружеството, Жалбоподателят има 

право да подаде жалба до КЕВР в съответствие със ЗЕ. Жалбата се подава чрез 

Дружеството, което изпраща копие от цялата преписка по случая с приложени 

доказателства в 7 (седем) дневен срок. 

Чл. 14. (1) Дружеството съхранява преписките по жалби, в срок, съгласно 

действащото законодателство.  

(2) Дружеството е длъжно да предоставя информация за етапа на разглеждане на 

жалба, при поискване от Клиента.  

Чл. 15. (1) Ако постъпилият в Дружеството документ е сигнал, искане за оферта, 

предложение, искане или някакъв друг подобен документ, различен от жалба, в 

рамките на 15 (петнадесет) работни дни Дружеството прави необходимите проверки и 

набелязва мерки за действие, ако такива бъдат счетени за необходими.  

(2) Дружеството изпраща отговор на подателя до 3 (три) работни дни след срока 

по ал.1. 
 

„Заключителни разпоредби“  

§ 1. (1) Тези Правила са одобрени от КЕВР с Решение № … от …… и са 

приложение и неразделна част от лицензия № ……… за дейността „търговия с 

електрическа енергия“.  

(2) Дружеството публикува Правилата в един централен и в един местен 

всекидневник, както и на интернет страницата си и влизат в сила след публикуването 

им.  

(3) Изменения на Правилата се извършват по реда за тяхното одобряване.  

§ 2. В случай на изменения в законодателството, разпоредбите на тези Правила, 

които противоречат на измененията, се заместват от императивните норми на закона. 

 

Изказвания по т.6.: 

Докладва М. Трифонов. След преглед и анализ на данните и документите, 

съдържащи се в заявлението, се е установило, че то отговаря на изискванията на НЛДЕ 

и на ЗЕ. При преглед на бизнес плана се установява, че ако дружеството спази 

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

притежава финансови възможности за извършване на дейността „търговия с 

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

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

Предвид гореизложеното работната група предлага на Комисията да обсъди и 

вземе следните решения: 

1. Да приеме настоящия доклад; 

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

разглеждане на приетия по т. 1 доклад, които да бъдат публикувани на интернет 

страницата на Комисията, като се осигури и възможност за дистанционно участие; 

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

търговска регистрация „Енергама“ АД или други упълномощени от тях представители 

на дружеството; 

4. Посочената в мотивите на настоящия доклад защитена по закон търговска 

информация да бъде заличена при публикуването на интернет страницата на Комисията 

за енергийно и водно регулиране на документите, попадащи в обхвата на чл. 15, ал. 2 от 

Закона за енергетиката. 

А. Йорданов направи същото уточнение, като по предходната точка. 

И. Н. Иванов установи, че няма други изказвания и насрочи провеждане на 
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откритото заседание по т.2 на 15.09.2022 г. от 10:10 ч. подложи на гласуване проекта на 

решение с направеното допълнение. 
 

 

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  
 

Р Е Ш И: 
 

1. Приема доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1054 от 07.07.2022 г. на 

„Енергама“ 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 по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от Закона за 

енергетиката на 15.09.2022 г. от 10:10 ч. за разглеждане на доклада по т. 1;  

3. За участие в откритото заседание да бъдат поканени лицата, представляващи 

по търговска регистрация „Енергама“ АД, или други упълномощени от тях 

представители на дружеството, като се осигури възможност и за дистанционно участие; 

4. Приетият доклад, датата и часът на откритото заседание да бъдат оповестени 

на интернет страницата на КЕВР; 

5. Посочената в мотивите на настоящия доклад защитена по закон търговска 

информация да бъде заличена при публикуването на интернет страницата на Комисията 

за енергийно и водно регулиране на документите, попадащи в обхвата на чл. 15, ал. 2 от 

Закона за енергетиката. 
 

 

В заседанието по точка шеста участват председателят на Комисията Иван Н. 

Иванов и членовете на Комисията Александър Йорданов, Благой Голубарев, Димитър 

Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

Решението е взето с пет гласа „за” (Иван Н. Иванов – за, Александър Йорданов 

– за, Благой Голубарев – за, Димитър Кочков – за, Пенка Трендафилова - за), от които 

два гласа (Александър Йорданов и Благой Голубарев) на членове на Комисията със 

стаж в енергетиката. 
 

 

По т.7. Комисията  разгледа доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1041 

от 16.06.2022 г. на „НЕКА Електрик“ ЕООД за издаване на лицензия за дейността 

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

„координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на 

комбинирана балансираща група“. 

 

Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1041 от 

16.06.2022 г. на „НЕКА Електрик“ ЕООД за издаване на лицензия за дейността 

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

стандартна балансираща група“ и „координатор на 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 
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заявлението и приложенията към него е сформирана работна група със Заповед № З-Е-

1108 от 02.08.2022 г. на председателя на КЕВР. 

При преценката на основателността на заявлението за издаване на лицензия за 

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

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

закона на държава-членка на Европейския съюз, както и налице ли са необходимите 

технически и финансови възможности, материални и човешки ресурси, и 

организационна структура за изпълнение на нормативните изисквания за 

осъществяване на лицензионната дейност.  

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

документите по административната преписка, се установи следното: 

 

І. Правни аспекти 

Видно от служебно извършената справка на интернет страницата на Търговския 

регистър към Агенцията по вписванията, правноорганизационната форма на „НЕКА 

Електрик“ ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, с ЕИК 201617444, 

със седалище и адрес на управление: гр. Варна - 9000, р-н Одесос, бул. „Иван 

Страцимир“ № 2. 

„НЕКА Електрик“ ЕООД има следния предмет на дейност: Търговия с 

електрическа енергия и енергийни продукти в страната и чужбина, след получаване от 

Комисията по Енергийно и Водно Регулиране на съответната лицензия за търговия с 

електрическа енергия с включени права и задължения на координатор на стандартна 

и/или комбинирана балансираща група, посредничество и консултации в областта на 

търговията с електрическа енергия и други енергийни продукти, разработване и 

изпълнение на проекти в областта на енергетиката, както и всякаква друга търговска 

дейност, незабранена от законите на Република България и за която не се изисква 

предварително разрешение (лицензия), като в случай, че за някоя от гореизброените 

дейности се изисква разрешение/лицензия, то такава ще бъде извършвана след 

получаването на разрешение/лицензия. 

 „НЕКА Електрик“ ЕООД се представлява от управителя Борислав Кирилов 

Панталеев. Капиталът на дружеството е в размер на 301 960 (триста и една хиляди 

деветстотин и шестдесет) лева и е изцяло внесен.  

Съгласно чл. 3, т. 14 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици, в производство по 

издаване на лицензии по ЗЕ се забранява пряко и/или косвено участие на дружество, 

регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим, както и на 

контролираните от тях лица.  

Едноличен собственик на капитала на заявителя е „Нортек“ АД, с ЕИК 

148134184. В допълнение, е извършена служебна проверка в търговския регистър към 

Агенцията по вписванията, от която се установява, че по партидата на „Нортек“ АД е 

посочено дружеството „Експириан“ ЕООД, с ЕИК 205439590, като юридическо лице, 

чрез което пряко се упражнява контрол. Едноличен собственик на капитала на 

„Експириан“ ЕООД е „Роло“ ООД, с ЕИК 205439590. Капиталът на „Роло“ ООД е 

притежание на съдружниците Борислав Кирилов Пантелеев, гражданин на Република 

България и „Сенд“ ООД, с ЕИК 205439619, а капиталът на „Сенд“ ООД е собственост 

на „Роло“ ООД и Борислав Кирилов Пантелеев. 

 След извършена допълнителна служебна справка в Търговския регистър се 

установи, че по партидата на „НЕКА Електрик“ ЕООД няма вписани обстоятелства по 

смисъла на чл. 6, ал. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици.   
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Предвид горното, „НЕКА Електрик“ ЕООД е лице, регистрирано по Търговския 

закон, следователно отговаря на условията на чл. 40, ал. 1 от ЗЕ и чл. 10, ал. 1 от НЛДЕ. 

Предвид липсата на изрично посочване в подаденото заявление от „НЕКА 

Електрик“ ЕООД, както и в документите към него за наличие на информация, 

съставляваща търговска тайна, следва да се приеме, че същите не съдържат такава 

информация. 

Въз основа на представените от управителя на дружеството декларации по чл. 

11, ал. 2, т. 2, б. „а“ и б. „б“ от НЛДЕ се установява, че същият не е лишен от правото да 

упражнява търговска дейност и не е осъждан с влязла в сила присъда за престъпление 

против собствеността или против стопанството. След служебно извършена справка и 

приложени декларации по чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „в“, б. „г“ и б. „д“ от НЛДЕ 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“, с включени права и задължения на „координатор на 

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

липсва енергиен обект. 

 

II. Срок на исканата лицензия 

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

Исканият срок е обоснован от дружеството с притежание на необходимите правни, 

технически и икономически възможности да стартира успешно лицензионната дейност. 

Политиката на заявителя е свързана с прилагане на високи стандартни по отношение на 

организацията, развитието и управлението на иновативни бизнес решения. Срокът на 

лицензията е в съответствие със заложените бизнес цели за утвърждаване на 

дружеството на пазара на електроенергия като надежден доставчик на енергийни 

услуги. 

 

ІІI. Технически аспекти 

2. 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 „НЕКА 

Електрик“ ЕООД ще използва офис находящ се в гр. Варна, ул. „Иван Страцимир“ № 2, 

нает по договор за наем с дружеството „Експириан“ ЕООД от 30.05.2022 г., копие от 

който е представен в заявлението.  

Дружеството уверява, че разполага с изградена комуникационна и 

информационна система, които са част от договора за наем, състояща се от следното 

оборудване: 

- 2 бр. компютърни системи ACER ASPIRE 3 A315 34, с твърд диск 256 SSD, с 

Операционна система Windows 10; 

- 1 бр. мултифункционално устройство CANON I-SENSYS MF 443 DW, което 

включва функциите копиране, принтиране и сканиране; 

- Счетоводен софтуер – McMaster; 
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- Неограничен интернет, предоставян от дружеството „Варна нет“ ООД, със 

скорост International/BG download/ upload 45 Mbps/15 Mbps. 

Съгласно чл. 11, ал. 6, т. 2 от Наредба № 3 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 Електроенергийния 

системен оператор.  

С писмо с изх. № ЦУ-ЕСО-4610#1 от 16.05.2022 г., „Електроенергиен системен 

оператор” ЕАД (ЕСО ЕАД) декларира, че „НЕКА Електрик“ ЕООД е изпълнило 

изискванията за комуникационно и компютърно оборудване за електронен обмен на 

данни. Декларираните от дружеството технически средства (информационна мрежа, 

програмно осигуряване и комуникационна инфраструктура), необходими за сключване 

на сделки с електрическа енергия по свободно договорени цени (съгласно чл. 100, ал.1 

от ЗЕ), отговарят на условията, определени в Правилата за търговия с електрическа 

енергия. 

Въз основа на гореизложеното и представените доказателства може да се 

приеме, че „НЕКА Електрик“ ЕООД притежава технически възможности и 

материални ресурси за осъществяване на дейността „търговия с електрическа 

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

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

 

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

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

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

балансираща група“. 

Предоставени са данни за управленската и организационна структура на „НЕКА 

Електрик“ ЕООД.  

Организационната структура на „НЕКА Електрик“ ЕООД е съобразена с трите 

основни направления, които са от ключово значение за развитие на успешна 

лицензионна дейност: „Търговия с електрическа енергия“, „Управление и 

администриране на сделки на балансиращ пазар“, „Проучване и развитие на пазари“.  

Видно от представената организационна структура, дружеството се ръководи от 

Управител, на който са подвластни следните отдели със заетите в тях дейности: 

- Отдел „Финанси и одит“ – организира финансово-стопанската отчетност, 

свързана с оперативното управление на лицензионната дейност; извършва периодичен 

анализ и мониторинг на организацията на оперативната дейност и подготвя 

предложения за оптимизация приходите и разходите; изготвя правила за вътрешен одит 

и контрол; подготвя периодични справки, доклади и предложения към управителя; 

контролира изпълнението на поставените задачи и бизнес цели от служителите в 

отделите; изготвя предложения за оптимизиране на работата на служителите в отделите 

и др.; 

- Отдел „Търговия с електрическа енергия“ - планиране на покупките и 

продажбите на електрическа енергия от дружеството спрямо нуждите на клиентите; 

реализиране на покупки и/или продажби на електрическа енергия на платформите на 

борсов пазар и/или от други контрагенти; изготвяне на оферти към потенциални нови 

клиенти; ценообразуване на предлаганите от дружеството стоки и услуги; анализ на 

цените на електрическа енергия на местния и регионални пазари; комуникация с 

операторите на борсови пазари за търговия с електрическа енергия; регулярна 

комуникация с клиенти и други контрагенти на дружеството; изготвяне на 

необходимите документи и осъществяване на процеса по регистрация на нови клиенти; 

изготвяне на доклади, справки, анализи свързани с търговската дейност на 

дружеството; регулярна комуникация и обмен на информация с другите отдели в 

компанията; 
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- Отдел „Балансиращ пазар“ - изготвяне на индивидуални почасови 

графици за членовете на стандартната и комбинираната балансиращи групи; 

осъществяване на комуникация с оператора на балансиращия пазар (ЕСО ЕАД) и 

съответните електроразпределителни дружества (ЕРП); изготвяне на ежемесечен 

сетълмент и справки за отчетените разходи в стандартната и комбинираната 

балансиращи групи; осъществяване на комуникация с клиенти и други контрагенти на 

дружеството; регулярна комуникация и обмен на информация с другите отдели в 

компанията; 

- Отдел „Проучване и развитие на пазари“ - задълбочено проучване и 

изследване на спот и деривативни пазари на електрическа енергия в страната и региона 

и предлаганите пазарни продукти; текущ преглед и анализ на националната и 

европейската нормативни уредби в сектор „Енергетика“, включително, но не само, 

законодателни и регулаторни изисквания и насоки за функциониране и развитие на 

енергийните пазари; изследване и анализ на интегрирането на българския 

електроенергиен пазар в единния европейски пазар; проучване и идентифициране на 

пазарни възможности за разширяване дейността на дружеството; обработка и 

поддържане на база данни и документи свързани с разрешителни режими, участие в 

тръжни процедури, лицензиране; регулярна комуникация и обмен на информация с 

другите отдели в компанията. 

Представени са копия на автобиографии, дипломи за завършено образование на 

управителя и на служителите, както и копия на граждански договори на назначени 

служители. 

Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството 

доказателства може да се приеме, че „НЕКА Електрик“ ЕООД 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 „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): 

„НЕКА Електрик“ ЕООД е представило бизнес план за периода 2022 г. – 2026 г. 

за управление и развитие на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени 

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

„координатор на комбинирана балансираща група“ с прогнозни годишни финансови 

отчети съгласно изискванията на чл. 13 от НЛДЕ, който се разглежда в отделно 

административно производство. За целите на настоящото производство, представеният 

бизнес план се разглежда с оглед установяване на финансовите възможности на 

дружеството за изпълнение на лицензионната дейност за посочения срок. 

В бизнес плана са заложени увеличаващи се количества електрическа енергия за 

покупко-продажба от 8 000 MWh през 2022 г. до 137 620 MWh през 2026 г. 

Прогнозните цени, по които дружеството ще купува и продава електрическа 

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

 

Показател Мярка 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 
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За разглеждания период дружеството очаква увеличение на печалбата от 18 хил. 

лв. за 2022 г. до 203 хил. лв. за 2026 г. 

Сравнителна таблица на прогнозните приходи и разходи за периода 2022 г. – 

2026 г. е представена по-долу: 

 

Показатели в  хил. лева 
Прогноза  

2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 

Приходи  3 546 22 341 38 433 50 443 74 151 

Разходи 3 528 22 300 38 309 50 321 73 948 

Финансов резултат 18 41 124 122 203 

 

Към бизнес плана „НЕКА Електрик“ ЕООД е представило SWOT анализ, в 

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

и вероятните заплахи за дейността си. 

Дружеството е представило удостоверение от 23.06.2022 г. от „Обединена 

българска банка“ АД, според което „НЕКА Електрик“ ЕООД е клиент на банката с 

открита специална сметка по чл. 19 от Правилата, наличността по която към 22.06.2022 

г. е 150 988 лева. В удостоверението е посочено, че банката, при поискване от страна на 

КЕВР, ще предоставя информация относно оборотите и нетните налични суми по 

специалната банкова сметка. Сумата по специалната сметка е в размер, съответстващ на 

изискванията на чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от Правилата, видно от прогнозната стойност на 

оборота от търговия с електрическа енергия на територията на Република България за 

първата година от лицензионната дейност съгласно представения 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, „НЕКА 

Електрик“ ЕООД 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. Договор за участие в стандартна балансираща група 

На основание чл. 12, ал. 1 от НЛДЕ и чл. 19, ал. 1 и ал. 2 във връзка с чл. 11, т. 9 

от ПТЕЕ, „НЕКА Електрик“ ЕООД е представило проект на договор за участие в 

стандартна балансираща група и поемане на отговорност за балансиране, който е със 

съдържание, предвидено в чл. 12, ал. 2 от НЛДЕ. Представени са също така и общи 

принципи за разпределяне на небалансите в рамките на стандартна и/или комбинирана 

балансиращата група, въз основа на които небалансите се разпределят на всеки член от 

групата в съответствие с изискванията на ПТЕЕ. 

 

VI. Договор за участие в 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 заявителят е представил и проект на договор за участие в комбинирана 

Средна покупна цена лв./MWh 427,28 449,44 472,72 497,15 522,81 

Средна продажна цена  лв./MWh 443,28 465,44 488,72 513,15 538,81 

Количество търгувана ел. 

енергия общо 
MWh 8 000 48 000 78 640 98 300 137 620 
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балансираща група и поемане на отговорност за балансиране. След преглед на 

представения проект на договор е установено, че същият има съдържание, 

съответстващо на изискванията на чл. 12, ал. 2 от НЛДЕ.  

 

VII. Правила за работа с потребители на енергийни услуги 

На основание чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ „НЕКА Електрик“ ЕООД 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.7.: 

Докладва М. Трифонов. След преглед и анализ на съдържащите се документите 

в заявлението, се е установило, че те отговаря на изискванията на НЛДЕ и на ЗЕ. При 

преглед на бизнес плана се установява, че ако дружеството спази заложените в бизнес 

плана параметри и представените в пазарния анализ данни, ще притежава финансови 

възможности за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“ с 

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

„координатор на комбинирана балансираща група“. М. Трифонов уточни, че 

дружеството не е посочило, че иска да бъде заличена информация, която счита за 

търговска тайна, и докладът ще бъде публикуван в цялост. 

Предвид гореизложеното работната група предлага на Комисията да обсъди и 

вземе следните решения: 

1. Да приеме настоящия доклад; 

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

разглеждане на приетия по т. 1 доклад, които да бъдат публикувани на интернет 

страницата на Комисията, като се осигури и възможност за дистанционно участие; 

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

търговска регистрация „НЕКА Електрик“ ЕООД, или други упълномощени от тях 

представители на дружеството; 

И. Н. Иванов повтори, че няма да бъде заличена чувствителна търговска 

информация, защото няма постъпило такова искане от дружеството заявител. 

Председателят установи, че няма други изказвания и насрочи провеждане на откритото 

заседание по т.2 на 15.09.2022 г. от 10:15 ч. подложи на гласуване проекта на решение с 

направеното допълнение. 
 

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  

 

Р Е Ш И: 

1. Приема доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1041 от 16.06.2022 г. на 

„НЕКА Електрик“ ЕООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с 

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

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

2. Насрочва открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от Закона за 

енергетиката на 15.09.2022 г. от 10:15 ч. за разглеждане на доклада по т. 1;  

3. За участие в откритото заседание да бъдат поканени лицата, представляващи 

по търговска регистрация „НЕКА Електрик“ ЕООД, или други упълномощени от тях 

представители на дружеството, като се осигури възможност и за дистанционно участие; 

4. Приетият доклад, датата и часът на откритото заседание да бъдат оповестени 



 

68 
 

[TLP- AMBER] 

Ниво 2 

на интернет страницата на КЕВР; 
 

 

В заседанието по точка седма участват председателят на Комисията Иван Н. 

Иванов и членовете на Комисията Александър Йорданов, Благой Голубарев, Димитър 

Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

Решението е взето с пет гласа „за” (Иван Н. Иванов – за, Александър Йорданов 

– за, Благой Голубарев – за, Димитър Кочков – за, Пенка Трендафилова - за), от които 

два гласа (Александър Йорданов и Благой Голубарев) на членове на Комисията със 

стаж в енергетиката. 
 

 

По т.8. Комисията  разгледа доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1057 

от 14.07.2022 г. на „Топливо газ“ ЕООД за издаване на лицензия за дейността 

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

„координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на 

комбинирана балансираща група“. 

 

Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1057 от 

14.07.2022 г. на „Топливо газ“ ЕООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с 

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

балансираща група“ и „координатор на 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-1106 от 

02.08.2022 г. на председателя на КЕВР. 

При преценката на основателността на заявлението за издаване на лицензия за 

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

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

закона на държава-членка на Европейския съюз, както и налице ли са необходимите 

технически и финансови възможности, материални и човешки ресурси, и 

организационна структура за изпълнение на нормативните изисквания за 

осъществяване на лицензионната дейност.  

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

документите по административната преписка, се установи следното: 

 

І. Правни аспекти 

Видно от служебно извършената справка на интернет страницата на Търговския 

регистър към Агенцията по вписванията, правноорганизационната форма на „Топливо 

газ“ ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, с ЕИК 130864186, със 

седалище и адрес на управление: гр. София-1000, р-н Средец, ул. „Солунска“ № 2. 

„Топливо газ“ ЕООД има следния предмет на дейност: външно и вътрешно 

търговска дейност, ресторантьорство и хотелиерство, вътрешен и международен 

транспорт, превоз и транспорт на петролни продукти, търговия с петрол и петролни 

продукти, спедиционна дейност, производство и търговия с промишлени, хранителни, 

селскостопански, битови стоки и всички други търговски дейности, незабранени със 

закон. 
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 „Топливо газ“ ЕООД се представлява от управителите Боян Пенчев Иванов и 

Бедо Бохос Доганян поотделно. Размерът на капитала на дружеството е 1 005 000 (един 

милион пет и пет хиляди) лева и е изцяло внесен.  

Съгласно чл. 3, т. 14 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици, в производство по 

издаване на лицензии по ЗЕ се забранява пряко и/или косвено участие на дружество, 

регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим, както и на 

контролираните от тях лица.  

Едноличен собственик на капитала на заявителя е „Синергон холдинг“ АД, с 

ЕИК 121228499. В допълнение, е извършена служебна проверка в Търговския регистър 

към Агенцията по вписванията, от която се установява, че по партидата на „Топливо 

газ“ ЕООД е посочено дружеството „Синергон холдинг“ АД като юридическо лице, 

чрез което пряко се упражнява контрол и „Омега Би Ди холдинг“ АД като  юридическо 

лице, чрез което непряко се упражнява контрол върху заявителя. Предвид това като 

действителен собственик – физическо лице, Бедо Бохос Доганян, гражданин на 

Република България, който упражнява непряк контрол над „Топливо газ” ЕООД, като 

косвено притежава над 25% от дяловото участие в дружеството. Контролът е непряк, 

тъй като Бедо Бохос Доганян притежава над 25% от акциите с право на глас и 

контролира пряко „Омега Би Ди холдинг” АД, което дружество от своя страна 

притежава пряко над 25% от акциите с право на глас на „Синергон холдинг” АД, а 

последното притежава пряко над 25% от дяловото участие в „Топливо газ” ЕООД и го 

контролира. 

 След извършена допълнителна служебна справка в Търговския регистър се 

установи, че по партидата на „Топливо газ“ ЕООД няма вписани обстоятелства по 

смисъла на чл. 6, ал. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици.   

Предвид горното, „Топливо газ“ ЕООД е лице, регистрирано по Търговския 

закон, следователно отговаря на условията на чл. 40, ал. 1 от ЗЕ и чл. 10, ал. 1 от НЛДЕ. 

Предвид липсата на изрично посочване в подаденото заявление от „Топливо газ“ 

ЕООД, както и в документите към него за наличие на информация, съставляваща 

търговска тайна, следва да се приеме, че същите не съдържат такава информация. 

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. След служебно 

извършена справка и приложена декларация по чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „в“, б. „г“ и б. „д“ от 

НЛДЕ 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“, с включени права и задължения на „координатор на 

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

липсва енергиен обект. 
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II. Срок на исканата лицензия 

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

Исканият срок е обоснован от дружеството с оглед реализиране плановете и целите на 

„Топливо газ“ ЕООД в бизнес плана, изготвен във връзка с реализиране на бизнес 

стратегията на дружеството в сферата на търговията с електрическа енергия. 

Поисканият срок ще даде възможност за изпълнение на плановете на заявителя за 

навлизане и устойчиво развитие на пазара на електрическа енергия, за извършване на 

ефективни инвестиции в обучението и развитието на служителите си, както изграждане 

на мрежа от клиенти и ноу-хау. 

 

ІІI. Технически аспекти 

4. 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“. 

  Лицензионната дейност „търговия с електрическа енергия“ „Топливо газ“ 

ЕООД ще изпълнява в офис в гр. София, ул. „Резбарска“ № 11, съгласно сключен 

договор за наем с дружеството „Синергон имоти“ ООД от 19.05.2021 г., копие от който 

е приложен в заявлението. 

 Заявителят уверява, че офисът е оборудван с 10 бр. работни места и място за 

провеждане на срещи с клиенти и контрагенти и има необходимата техническа и 

материална обезпеченост за извършване на дейността по търговия с електрическа 

енергия. 

Дейността на дружеството по търговия с електрическа енергия ще се 

осъществява чрез използване на следните информационни и комуникационни средства: 

- Сървър с операционна система CentOS release 5.5 (Final), с лиценз за 1 бр. 

работни станции; 

- Базата данни се поддържа от Server Persy Stinger, с параметри – процесор 2nd 

Gen Intel Xeon, памет – 32 GB, твърд диск 4 x 480GB; 

- За електронен обмен на данни, работните места в локалната мрежа имат 

достъп до Интернет, доставен от А1 България ЕАД; 

- 1 бр. таблет ACER ICONIA B1-733-K3G3; 

- 6 бр. преносим компютър ACER A315-31-C0DY; 

- 2 бр. лаптоп HP 250 G6, Core i3-7020U with Intel HD 620, 2.3GHz, 15.6” FHD 

AG+ Camera, 8GB 2133MHz, 128 GB SSD + 1TB HDD, DVDRW; 

- 1 бр. принтер HP LaserJet Enterprice 500 MFP M525F; 

- 1 бр. лазерен принтер HP LaserJet P3015dn 

- 1 бр. лазерен принтер HP LJ M401; 

- 1 бр. преносим компютър HP Pavilion 15-cs3043nu-1E0REA_16GB. 

За нуждите на електронната търговия с електрическа енергия е разкрит 1 

официален имейл, поддържан от дружеството „СуперХостинг.БГ“ ЕООД.  

 „Топливо газ“ ЕООД уверява, че локалната мрежа и софтуерното обезпечение 

се поддържат от специалист по „програмно осигуряване“ с необходимия образователен 

лиценз и стаж.  

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-2004≠1от 04.03.2022 г. ЕСО ЕАД декларира, че „Топливо газ“ ЕООД е 

изпълнило изискванията за комуникационно и компютърно оборудване за електронен 

обмен на данни. Декларираните от дружеството технически средства (информационна 

мрежа, програмно осигуряване и комуникационна инфраструктура), необходими за 
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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 „Топливо газ“ ЕООД притежава технически възможности и 

материални ресурси за осъществяване на дейността „търговия с електрическа 

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

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

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

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

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

балансираща група“: 

Предоставени са данни за управленската и организационна структура на 

„Топливо газ“ ЕООД.  

Съгласно представените документи, „Топливо газ“ ЕООД се управлява и 

представлява от двама управители поотделно, които организират и ръководят 

дейността на дружеството съобразно закона и отговарят за цялостната дейност на 

дружеството. 

Структурата на „Топливо газ“ ЕООД, утвърдена от управителя на дружеството, 

включва двамата управители и три структурни звена, които ще отговарят за 

търговската дейност и съпътстващите я оперативни нужди, проучване и развитие на 

дейността, и административно стопански отдел, а именно: 

- Отдел „Търговия с електрическа енергия“ – изпълнение на всички търговски 

сделки с участието на дружеството, както и техническото им обезпечаване, договаряне 

на количества и цени за всяка отделна сделка, прогнозиране на всички клиенти 

прехвърлили си това задължение към дружеството, като техен координатор на 

балансираща група, изготвяне на почасови товарови графици, комуникация с 

независимия енергиен системен оператор и електроенергийната борса и др.; 

- Отдел „Проучване и развитие на дейността“ – осъществяване на връзка с 

регулаторните и административните органи по отношение на търговската дейност на 

дружеството и отговорностите свързани с правата и задълженията като координатор на 

стандартна и комбинирана балансираща група, подробно изследване на 

характеристиките на енергийното потребление на територията на Р България, 

разработване на общите принципи за разпределение на небалансите в балансиращите 

групи и актуализацията им при промени в нормативната уредба и др.; 

- „Административно стопански“ отдел – поддържане на административна и 

счетоводна документация, техническо обслужване, създаване и поддържане на архив, 

следене за изпълнение на правилата за работа с потребителите и администрирането на 

секция „Жалби“, логистика.  

Представени са копия на автобиография и на диплома за завършено образование 

на един от управителите. 

Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството 

доказателства може да се приеме, че „Топливо газ“ ЕООД 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 „координатор на стандартна балансираща група“ и 

„координатор на комбинирана балансираща група“, както и наличие на 
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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): 

„Топливо газ“ ЕООД е представило бизнес план за периода 2022 г. – 2026 г. за 

управление и развитие на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени 

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

„координатор на комбинирана балансираща група“ с прогнозни годишни финансови 

отчети съгласно изискванията на чл. 13 от НЛДЕ, който се разглежда в отделно 

административно производство. За целите на настоящото производство, представеният 

бизнес план се разглежда с оглед установяване на финансовите възможности на 

дружеството за изпълнение на лицензионната дейност за посочения срок. 

В бизнес плана са заложени увеличаващи се количества електрическа енергия за 

покупко-продажба от 30 401 MWh през 2022 г. до 215 566 MWh през 2026 г. 

Прогнозните цени, по които дружеството ще купува и продава електрическа 

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

За разглеждания период дружеството очаква увеличение на печалбата от 190 

хил. лв. за 2022 г. до 682 хил. лв. за 2026 г. 

Сравнителна таблица на прогнозните приходи и разходи за периода 2022 г. – 

2026 г. е представена по-долу: 

 

Показатели в  хил. лева 
Прогноза  

2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 

Приходи  17 397 48 501 49 850 58 975 77 293 

Разходи 17 207 48 036 49 404 58 485 76 611 

Счетоводна печалба 190 465 446 490 682 

 

Към бизнес плана „Топливо газ“ ЕООД е представило SWOT анализ, в който 

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

вероятните заплахи за дейността си. 

Дружеството е представило удостоверение с изх. № 3001-20-01527 от 13.07.2022 

г. от „Банка ДСК“ АД, според което „Топливо газ“ ЕООД е клиент на банката с открита 

специална сметка по чл. 19 от Правилата, наличността по която към 13.07.2022 г. е 

600 000 (шестстотин хиляди) лева. В удостоверението е посочено, че банката, при 

поискване от страна на КЕВР ще предоставя информация относно оборотите и нетните 

налични суми по специалната банкова сметка. Сумата по специалната сметка е в 

размер, съответстващ на изискванията на чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от Правилата, видно от 

прогнозната стойност на оборота от търговия с електрическа енергия на територията на 

Република България за първата година от лицензионната дейност съгласно 

представения 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, „Топливо 

Показател Мярка 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 

Средна покупна цена лв./MWh 449,61 418,23 295,04 247,25 239,83 

Средна продажна цена  лв./MWh 463,10 430,77 305,37 257,14 249,43 

Количество търгувана ел. 

енергия общо 
MWh 30 401 89 832 120 267 161 014 215 566 
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газ“ ЕООД 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 предложения, формата на данните за потреблението и процедурата, по която 

доставчиците и потребителите на енергийни услуги получават достъп до тях. 

 

VI. Договор за участие в стандартна балансираща група 

На основание чл. 12, ал. 1 от НЛДЕ и чл. 19, ал. 1 и ал. 2 във връзка с чл. 11, т. 9 

от ПТЕЕ, „Топливо газ“ ЕООД е представило проект на договор за участие в 

стандартна балансираща група, който е със съдържание, предвидено в чл. 12, ал. 2 от 

НЛДЕ. Представени са също така и общи принципи за разпределяне на небалансите в 

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

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

 

VI. Договор за участие в 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 заявителят е представил и проект на договор за участие в комбинирана 

балансираща група. След преглед на представения проект на договор е установено, че 

същият има съдържание, съответстващо на изискванията на чл. 12, ал. 2 от НЛДЕ. 

Представени са също така и общи принципи за разпределяне на небалансите в рамките 

на комбинирана балансиращата група, въз основа на които небалансите се разпределят 

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

 

Изказвания по т.8.: 

Докладва М. Трифонов. След преглед и анализ на съдържащите се документите 

в заявлението, се е установило, че те отговаря на изискванията на НЛДЕ и на ЗЕ. Ако 

дружеството спази заложените в бизнес плана параметри и представените в пазарния 

анализ данни, ще притежава финансови възможности за извършване на дейността 

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

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

М. Трифонов уточни, че дружеството не е посочило, че заявлението съдържа търговска 

тайна и докладът ще бъде публикуван в цялост. 

Предвид това работната група предлага на Комисията да обсъди и вземе 

следните решения: 

1. Да приеме настоящия доклад; 

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

разглеждане на приетия по т. 1 доклад, които да бъдат публикувани на интернет 

страницата на Комисията, като се осигури и възможност за дистанционно участие; 

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

търговска регистрация „Топливо газ“ ЕООД, или други упълномощени от тях 

представители на дружеството. 

И. Н. Иванов установи, че няма изказвания и насрочи провеждане на откритото 

заседание по т.2 за 15.09.2022 г. от 10:20 ч. подложи на гласуване проекта на решение с 

направеното допълнение. 
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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  

 

Р Е Ш И: 
 

1. Приема доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1057 от 14.07.2022 г. на 

„Топливо газ“ ЕООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа 

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

група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“; 

2. Насрочва открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от Закона за 

енергетиката на 15.09.2022 г. от 10:20 ч. за разглеждане на доклада по т. 1;  

3. За участие в откритото заседание да бъдат поканени лицата, представляващи 

по търговска регистрация „Топливо газ“ ЕООД, или други упълномощени от тях 

представители на дружеството, като се осигури възможност и за дистанционно участие; 

4. Приетият доклад, датата и часът на откритото заседание да бъдат оповестени 

на интернет страницата на КЕВР; 

 
 

В заседанието по точка осма участват председателят на Комисията Иван Н. 

Иванов и членовете на Комисията Александър Йорданов, Благой Голубарев, Димитър 

Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

Решението е взето с пет гласа „за” (Иван Н. Иванов – за, Александър Йорданов 

– за, Благой Голубарев – за, Димитър Кочков – за, Пенка Трендафилова - за), от които 

два гласа (Александър Йорданов и Благой Голубарев) на членове на Комисията със 

стаж в енергетиката. 
 

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО: 

 

По т.1. както следва: 

1. Приема доклад относно заявление с вх. № Е-13-273-103 от 07.06.2021 г. за 

одобряване на „Общи условия за достъп и пренос на електрическа енергия през 

електроразпределителната мрежа на „Електроразпределение Север“ АД“; 

2. Одобрява представеният с писмо с вх. № Е-13-273-1 от 14.01.2022 г. проект на 

„Общи условия за достъп и пренос на електрическа енергия през 

електроразпределителната мрежа на „Електроразпределение Север“ АД“. 

3. Одобрява представеният с писмо с вх. № № Е-13-273-1 от 14.01.2022 г. проект 

на „Правила на „Електроразпределение Север“ АД за работа с потребители на 

енергийни услуги“. 

3. Одобрените „Общи условия за достъп и пренос на електрическа енергия през 

електроразпределителната мрежа на „Електроразпределение Север“ АД“ и „Правила на 

„Електроразпределение Север“ АД за работа с потребители на енергийни услуги“ 

представляват приложение към това решение и на основание чл. 49, ал. 2, т. 4 и т. 7 от 

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

приложение № 4 от издадената на дружеството лицензия № Л-138-07 от 13.08.2004 г. за 

дейността „разпределение с електрическа енергия“. 
 

По т.2. както следва: 

1. Издава на „М-ГАЗ“ ЕООД, с ЕИК 117655837, лицензия № Л-621-15 от 

08.09.2022 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за срок от 10 

(десет) години, приложение и неразделна част от това решение. 
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2. Одобрява на „М-ГАЗ“ ЕООД Правила за работа с потребители на енергийни 

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

По т.3. както следва: 

1. Издава на „Евинг Дистрибюшън” С.Р.Л., учредено съгласно законите на 

Република Румъния, вписано с пореден номер в Търговския регистър J29/1964/2019, 

единен идентификационен код на европейско ниво (EUID): ROONRC.J29/1964/2019; 

единен регистрационен код: 41196290, лицензия № Л-622-15 от 08.09.2022 г. за 

осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за срок от 10 (десет) години, 

приложение и неразделна част от това решение. 

2. Одобрява на „Евинг Дистрибюшън” С.Р.Л. Правила за работа с потребители 

на енергийни услуги, приложение към това решение и приложение към лицензията по 

т. 1. 

 

По т.4. както следва: 

1. ПРОДЪЛЖАВА срока на лицензия № Р-001-01 от 06.02.2002 г. за 

дейността „производство на електрическа енергия“ на  „КонтурГлобал Марица Изток 

3“ АД, с ЕИК 130020522, със седалище и адрес на управление: област София, гр. 

София, община Столична, бул. „Ситняково“ № 48, ет. 9, за срок от 15 (петнадесет) 

години, считано от датата на изтичане срока на лицензията – 31.03.2023 г. 

2. ОПРЕДЕЛЯ условията за осъществяване на лицензионната дейност за новия 

срок, като одобрява актуализиран текст на лицензия № Р-001-01 от 06.02.2002 г. за 

дейността „производство на електрическа енергия“, приложение към настоящото 

решение. 

3. Във връзка с решенията по т. 1. и т. 2. одобрява актуализиранo приложениe № 

1 към лицензията, което е приложение и към настоящото решение. 

 

По т.5. както следва: 

1. Приема доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1051 от 28.06.2022 г. на 

„Протергиа Енерджи“ С.А. за издаване на лицензия за дейността „търговия с 

електрическа енергия“; 

2. Насрочва открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от Закона за 

енергетиката на 15.09.2022 г. от 10:00 ч. за разглеждане на доклада по т. 1;  

3. За участие в откритото заседание да бъдат поканени лицата, представляващи 

по търговска регистрация „Протергиа Енерджи“ С.А, или други упълномощени от тях 

представители на дружеството, като се осигури възможност и за дистанционно участие; 

4. Приетият доклад, датата и часът на откритото заседание да бъдат оповестени 

на интернет страницата на КЕВР; 

5. Посочената в мотивите на настоящия доклад защитена по закон търговска 

информация да бъде заличена при публикуването на интернет страницата на Комисията 

за енергийно и водно регулиране на документите, попадащи в обхвата на чл. 15, ал. 2 от 

Закона за енергетиката. 
 

По т.6. както следва: 

1. Приема доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1054 от 07.07.2022 г. на 

„Енергама“ 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 по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от Закона за 

енергетиката на 15.09.2022 г. от 10:10 ч. за разглеждане на доклада по т. 1;  

3. За участие в откритото заседание да бъдат поканени лицата, представляващи 

по търговска регистрация „Енергама“ АД, или други упълномощени от тях 
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представители на дружеството, като се осигури възможност и за дистанционно участие; 

4. Приетият доклад, датата и часът на откритото заседание да бъдат оповестени 

на интернет страницата на КЕВР; 

5. Посочената в мотивите на настоящия доклад защитена по закон търговска 

информация да бъде заличена при публикуването на интернет страницата на Комисията 

за енергийно и водно регулиране на документите, попадащи в обхвата на чл. 15, ал. 2 от 

Закона за енергетиката. 

 

По т.7. както следва: 

1. Приема доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1041 от 16.06.2022 г. на 

„НЕКА Електрик“ ЕООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с 

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

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

2. Насрочва открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от Закона за 

енергетиката на 15.09.2022 г. от 10:15 ч. за разглеждане на доклада по т. 1;  

3. За участие в откритото заседание да бъдат поканени лицата, представляващи 

по търговска регистрация „НЕКА Електрик“ ЕООД, или други упълномощени от тях 

представители на дружеството, като се осигури възможност и за дистанционно участие; 

4. Приетият доклад, датата и часът на откритото заседание да бъдат оповестени 

на интернет страницата на КЕВР; 

 

По т.8. както следва: 

1. Приема доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1057 от 14.07.2022 г. на 

„Топливо газ“ ЕООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа 

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

група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“; 

2. Насрочва открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от Закона за 

енергетиката на 15.09.2022 г. от 10:20 ч. за разглеждане на доклада по т. 1;  

3. За участие в откритото заседание да бъдат поканени лицата, представляващи 

по търговска регистрация „Топливо газ“ ЕООД, или други упълномощени от тях 

представители на дружеството, като се осигури възможност и за дистанционно участие; 

4. Приетият доклад, датата и часът на откритото заседание да бъдат оповестени 

на интернет страницата на КЕВР; 

 

 
 

Приложения: 

1. Доклад с вх. № Е-Дк-1847 от 31.08.2022 г. и Решение на КЕВР № ОУ-12 от 

08.09.2022 г. - заявление за одобряване на „Общи условия за достъп и пренос на 

електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на „Електроразпределение 

Север“ АД“; 

2. Решение на КЕВР № Л-621 от 08.09.2022 г. - заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1045 

от 22.06.2022 г. от „М-ГАЗ“ ЕООД с искане за издаване на лицензия за осъществяване 

на дейността „търговия с природен газ“ и одобряване на Правила за работа с 

потребители на енергийни услуги; 

3. Решение на КЕВР № Л-622 от 08.09.2022 г. - заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1049 

от 24.06.2022 г. от „Евинг Дистрибюшън” С.Р.Л. с искане за издаване на лицензия за 

осъществяване на дейността „търговия с природен газ“ и одобряване на Правила за 

работа с потребители на енергийни услуги; 

4. Решение на КЕВР № И3-Р-001 от 08.09.2022 г. - заявление с вх. № E-ЗЛР-ПД-

1021 от 29.03.2022 г. за продължаване срока на лицензия за производство на 

електрическа енергия, подадено от „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД; 
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5. Доклад с вх. № Е-Дк-1851 от 02.09.2022 г. - заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1051 

от 28.06.2022 г. на „Протергиа Енерджи“ С.А. за издаване на лицензия за дейността 

„търговия с електрическа енергия“; 

6. Доклад с вх. № Е-Дк-1852 от 02.09.2022 г. - заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1054 

от 07.07.2022 г. на „Енергама“ 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“; 

7. Доклад с вх. № Е-Дк-1850 от 02.09.2022 г. - заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1041 

от 16.06.2022 г. на „НЕКА Електрик“ ЕООД за издаване на лицензия за дейността 

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

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

8. Доклад с вх. № Е-Дк-1853 от 02.09.2022 г. - заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1057 

от 14.07.2022 г. на „Топливо газ“ ЕООД за издаване на лицензия за дейността „търговия 

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

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

 

 
 
 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:   ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

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

  А. Йорданов 

 

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

  Б. Голубарев   

 

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

Д. Кочков 

ЮЛИЯН МИТЕВ 

.................................................    (Съгласно Заповед № 958/31.08.2022 г.) 

 П. Трендафилова 

     

 
 

 

 

 

Протоколирал: 

 А. Фикова - главен експерт 

 

 


