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Днес, 14.04.2022 г. от 10:08 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) в пълен състав, ръководено от 

председателя Станислав Тодоров.  
 

 На заседанието присъстваха членовете на Комисията Александър Йорданов, 
Благой Голубарев, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова и главният секретар Росица 

Тоткова (без право на глас).  

  

 На заседанието присъстваха П. Младеновски – директор на дирекция 

„Електроенергетика и топлоенергетика“, А. Иванова – директор  на дирекция 

„Природен газ“, М. Трифонов – началник на отдел „Цени и лицензии: електрически 

мрежи, търговия и пазари“, И. Александров – началник на отдел „Цени и лицензии: 

електропроизводство, ВКП на електрическа и топлинна енергия“ и експерти на КЕВР. 

 

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

други предложения, както и няма правни пречки за провеждане на заседанието. 

Дневният ред е приет с пет гласа „за” (Станислав Тодоров - за, Александър Йорданов - 

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

гласа (Александър Йорданов и Благой Голубарев) на членовете на Комисията със стаж 

в енергетиката и два гласа (Димитър Кочков и Пенка Трендафилова) на членовете на 

Комисията със стаж във ВиК сектора. 

 

Заседанието протече при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Проект на решение относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-8 от 10.02.2022 г., 

подадено от „Инвесто Партнърс“ АД, за издаване на лицензия за дейността 

„производство на електрическа енергия“ с условие за изграждане на енергиен обект. 

Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова,  

Ивайло Александров, Петя Георгиева, Радослав Наков,  

Радостина Методиева и Светослава Маринова 

 

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

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

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

ЕООД. 

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

 Радостина Методиева, Рада Башлиева 

 

3. Проект на решение относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-158 от 02.12.2021 г. от 

„Витол Газ енд Пауър“ Б.В. 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: Агапина Иванова, Елена Маринова, 

 Ремзия Тахир, Снежана Станкова, Красимира Лазарова,  

Александра Димитрова, Рада Башлиева, Светослава Маринова 

 

4. Проект на решение относно: заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-2 от 18.01.2022 г. от 

„Първо плинарско друщво“ ООД 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: Агапина Иванова, Елена Маринова,  

Ремзия Тахир, Снежана Станкова, Хриси Йорданова,  

Александра Димитрова, Рада Башлиева, Светослава Маринова 
 

5. Доклад с  вх. №О-Дк-171/11.04.2022 г. и проект на заповед относно 

представителни разходи на КЕВР за периода 01.04.2022 г. до 31.12.2022 г. 

Докладват: Юлиян Митев, Евгения Сматракалева, Борислава Петракиева 

 

 
 

По т.1. Комисията, като разгледа заявлениe с вх. № Е-ЗЛР-Л-8 от 10.02.2022 г. за 

издаване на лицензия за производство на електрическа енергия с условие за 

изграждане на енергиен обект, подадено от „Инвесто Партнърс“ АД, и събраните 

данни от проведеното открито заседание на 06.04.2022 г., установи следното: 

 

Административното производство е образувано по подадено в Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-8 от 

10.02.2022 г. от „Инвесто Партнърс“ АД за издаване на лицензия за дейността 

„производство на електрическа енергия“ с условие за изграждане на енергиен обект, на 

основание чл. 39, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за енергетика (ЗЕ), във връзка с чл. 9, ал. 1, 

т. 1 и чл. 18, ал. 1 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в 

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

към него е сформирана работна група със Заповед № З-E-39 от 16.02.2022 г. на 

председателя на КЕВР. С писмо с изх. № Е-ЗЛР-Л-8 от 23.02.2022 г. от дружеството е 

поискана допълнителна информация и документи, които са представени с писмо с вх. 

№ Е-12-00-148 от 25.02.2022 г. 

Резултатите от извършения анализ на заявлението и приложенията към него са 

отразени в Доклад с вх. № Е-Дк-230 от 23.03.2022 г., приет с решение на КЕВР на 

закрито заседание по Протокол № 77 от 28.03.2022 г., т. 1, и публикуван на интернет 

страницата на Комисията. 

В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ) 

на 19.01.2022 г. е проведено открито заседание от разстояние на основание Решение по 

Протокол № 175 от 05.08.2020 г., т. 8. В откритото заседание чрез програмата за 

съобщения Skype дистанционно участие е взел г-н Димитър Димитров, представител на 

„Инвесто Партнърс“ АД. Същият не е направил възражения по фактите, 

обстоятелствата и изводите, отразени в приетия доклад. 

 

След обсъждане и анализ на всички събрани в хода на административното 
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производство данни и доказателства Комисията приема за установено следното: 

 

Правни аспекти: 

От представеното удостоверение за актуално състояние и от извършената 

служебна справка в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с 

нестопанска цел (ТРЮЛНЦ) към Агенцията по вписванията е видно, че „Инвесто 

Партнърс“ АД е търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от Търговския закон (ТЗ). 

„Инвесто Партнърс“ АД е акционерно дружество с ЕИК 205448511, със седалище и 

адрес на управление: гр. София 1000, област София, община Столична, район „Средец“, 

бул. „Цар Освободител“ № 14, с предмет на дейност: Придобиване, управление и 

продажба на недвижими имоти; Инвестиции в енергийни проекти; Придобиване, 

управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; 

Вътрешно- и външнотърговска дейност; Представителство (без процесуално), 

посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в 

страната и в чужбина; Всякаква друга търговска дейност, незабранена от законите на Р 

България и за която не се изисква предварително разрешение /лицензия/ от държавен 

или друг орган. Дружеството се управлява от едностепенна система на управление – 

Съвет на директорите в състав: Калина Василева Стефанова-Пеловска, Юри Богомилов 

Катанов и Георги Стефанов Пулев. Капиталът на „Инвесто Партнърс“ АД е в размер на  

5 056 800 лв. (пет милиона петдесет и шест хиляди и осемстотин лева) и е разпределен 

в 5 056 800 броя поименни акции, с номинална стойност 1 (един) лев всяка. 

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

НЛДЕ декларации от членовете на Съвета на директорите 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 въз основа на декларация на основание чл. 11, ал. 2, т. 2, 

б. „в“, б. „г“ и б. „д“ от НЛДЕ, се установява, че заявителят не е в производство по 

несъстоятелност, не е обявен в несъстоятелност, не е в ликвидация, не му е отнемана 

лицензия за дейността „производство на 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, т. 2 и т. 3 от ЗЕ. 

Съгласно чл. 39, ал. 1, т. 1 от ЗЕ на лицензиране по реда на същия закон 

подлежи дейността „производство на електрическа енергия“, а според чл. 39, ал. 3 от 

ЗЕ, когато за извършване на някоя от дейностите се издава лицензия, преди да е 

изграден енергийният обект за осъществяване на тази дейност, лицензията съдържа 

условията за изграждане на този обект и срок за започване на лицензионната дейност. 

Не се изисква издаване на лицензия за производство на електрическа енергия от лице, 

притежаващо централа с обща инсталирана електрическа мощност до 5 МW - чл. 39, 

ал. 4, т. 1 от ЗЕ.  

Предвид горното, заявителят е посочил, че ще осъществява дейността 

„производство на електрическа енергия“, след като изгради и въведе в експлоатация 

нова фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) „Разлог“ с инсталирана 

променливотокова мощност 28,5 МWе (постояннотокова мощност 33 МWр). 

Съгласно чл. 40, ал. 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; има вещни права върху 

енергийния обект, чрез който ще се осъществява дейността, ако той е изграден; 

представи доказателства, че енергийният обект, чрез който ще се осъществява 

дейността по лицензията, отговаря на нормативните изисквания за безопасна 

експлоатация и за опазване на околната среда. В случай на издаване на лицензия по чл. 

39, ал. 3 се изисква тези условия да са налице към момента на започване на 

лицензионната дейност – чл. 40, ал. 2 от ЗЕ. 
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Заявителят е посочил, че лицензионната дейност ще се осъществява чрез 

подробно описани по-долу основни съоръжения на територията на ФЕЦ. 

„Инвесто Партнърс“ АД е поискало срокът на лицензията да бъде 25 (двадесет и 

пет) години, като е посочило, че същият е в съответствие с експлоатационния срок на 

енергийния обект - ФЕЦ „Разлог“. В тази връзка, дружеството е изложило следните 

аргументи: Дълготрайните материални активи на фотоволтаичната централа – сгради, 

фундаменти, носещи метални конструкции имат полезен живот от над 35 години, 

същевременно, останалите компоненти и фовотолтаични елементи имат планиран 

експлоатационен ресурс от 25-30 години. Електрическите инсталации и системите за 

контрол и автоматика имат срок на използваемост от 10-12 години и подлежат на 

подмяна. От друга страна, веднъж установени, изградените строителни конструкции 

следва да се използват максимално, за да не се налага извършване на допълнителни 

строителни и/или демонтажи работи. Ефектите от очакваната производителност 

(наличност) и деградация на отделните елементи и съоръжения на ФЕЦ показват, че в 

края на посочения 25-годишен период централата ще има достатъчен технологичен 

ресурс за производството на електрическа енергия. 

 

 

Технически аспекти: 

ФЕЦ „Разлог“ ще бъде разположена върху терени с обща площ от 389 118 m2, 

находящи се в гр. Разлог, област Благоевград. 

За изпълнението на проекта са избрани монокристални двулицеви 

фотоволтаични модули с максимална (пикова) мощност 650 Wp (10 080 бр.) и 655 Wp 

(40 376 бр.), тип GCL-M12/66GDF, Bifacial, Half-cut. 

Общата пикова постояннотокова мощност, получена при стандартни тестови 

условия, от монтираните общо 50 456 модули възлиза на 32,99828 MWp. 

Металните конструкции, носещи модулите, е избрано да бъдат „следящи“, т. е. 

така наречените тракерни конструкции. Въртящата се конструкция е с интелигентно 

управление, която изпълнява и защитни функции. 

За преобразуването на генерираната постояннотокова енергия от панелите в 

променливотокова ще бъдат монтирани общо 140 броя инвертори HUAWEI SUN2000-

215KTL-H3 с номинална АС мощност 200 kW. Соларните инвертори ще бъдат 

присъединени към 10 бр. трансформаторни станции тип БКТП (бетонов комплектен 

трансформаторен пост), всяка от които е оборудвана с 1 бр. силов трансформатор ТМ-

3150 kVA 20/0,8(Din5), посредством силови кабели НН (разположени подземно). 

Предвижда се трансформаторните станции да бъдат присъединени към 

новоизградена подстанция 110/20 kV от дружеството на територията на обекта 

посредством силови кабелни линии СрН (разположени подземно). 

Присъединяването на обекта (ФЕЦ „Разлог“) към електропреносната мрежа 110 

kV на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (ЕСО ЕАД) ще се извърши чрез 

електропровод 110 kV, представляващ една стълбова линия с дължина около 800 m, с 

прикачени към него два електропровода с диспечерски наименования „Голак“ и 

„Мехомия“. Този електропровод е собственост на дружеството по силата на договор за 

продажба от 02.12.2019 г., сключен с „Разлог Енерджи Парк“ ЕАД, като продавач. 

Съгласно Разрешение за строеж № 80 от 10.06.2021 г., изменено със Заповед № РД-15-

847 от 24.06.2021 г. на Главния архитект на община Разлог, ще се извърши 

реконструкция на присъединителен електропровод 110 kV с мълниезащитно въже тип 

OPGW от п/ст „Разлог“ поле „Голак“ до п/ст 20/110 kV към ФЕЦ „Разлог“ 

В подстанцията ще се изгради система за автоматизирано управление (САУП), 

която ще осигури предаване на данни в реално време към SCADA/EMS на ТДУ 

„Запад“, съгласно предписанията на ЕСО ЕАД.  

Изграждането на ФЕЦ „Разлог“ се предвижда да се осъществи на четири етапа 

със следните срокове за изграждане и въвеждане в експлоатация: 
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- Етап I – 2,85 MWе променливотокова (АС) мощност - до 30.07.2022 г; 

- Етап II - 5,7 MWе АС мощност – до 15.10.2022 г.; 

- Етап III - 5,7 MWе АС мощност – до 30.12.2022 г.; 

- Етап IV - 14,25 MWе АС мощност – до 30.03.2023 г. 

В подкрепа на искането си дружеството е представило следните документи: 

1. Договор № ДГ-ПР-110-474 от 25.06.2021 г. за присъединяване на обект на 

производител на електрическа енергия към преносната електрическа мрежа с ЕСО 

ЕАД и допълнително споразумение № 1 към него; 

2. Договор със „Соларпро холдинг“ АД за проектиране, доставка и монтаж, а 

в последствие – за поддръжка и експлоатация на обекта; 

3. Писмо с изх. № 658/Л/ от 28.02.2019 г. от Министерството на околната 

среда и водите, с което се уведомява дружеството, че бъдещият енергиен обект не 

подлежи на задължителна оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС) и на 

преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно Закона за опазване на околната 

среда; 

4. Разрешения за строеж – 2 бр.; 

5. График със сроковете и етапите за изграждане на енергийния обект.  

Поради специфичния технологичен процес, свързан с производството на 

електрическа енергия от слънчева радиация, не се предвижда назначаване на собствен 

персонал. Във връзка с функционирането, обслужването и мениджмънта на дейността 

на ФЕЦ се предвижда необходимите услуги и дейности да бъдат извършвани от 

външни специализирани фирми с договори за услуги. 

Настоящият проект ще бъде реализиран съвместно със „Соларпро Холдинг“ АД, 

съгласно договор за проектиране, доставка и монтаж, както и за поддръжка и 

експлоатация на обекта след неговото изграждане. 

„Соларпро Холдинг“ АД има над 12 години успешна работа в областта на 

възобновяемите енергийни източници и е водеща компания във фотоволтаичния сектор 

в Р България. Дружеството е глобален доставчик на иновативни фотоволтаични 

решения и е сред най-значимите изпълнители в Централна и Източна Европа в 

дейностите проектиране, доставка и строителство (EPC Contractor), както и за 

поддръжка на фотоволтаични паркове. 

Дружеството е осъществило фотоволтаични проекти с инсталирана мощност от 

над 5 GWp, а понастоящем в различен етап на изпълнение се намират проекти с 

инсталирана мощност от около 900 MWp. 

„Соларпро Холдинг“ АД осъществява текуща поддръжка на обекти с мощност 

от над 500 MWp. 

 

С оглед гореизложеното може да бъде направен извод, че „Инвесто 

Партнърс“ АД притежава технически възможности да изгради енергийния обект и 

да изпълнява дейността по лицензия за производство на електрическа енергия, 

след неговото изграждане. 

 
Икономически аспекти: 

Дружеството е заявило, че общият размер на инвестиционните разходи за 

изграждане на ФЕЦ „Разлог“ е 21 883 хил. евро (42 799 хил. лв.), като източниците на 

финансиране са собствени средства 30%  - 6 564 894 евро (12 839 816 лв.) и привлечени 

средства 70% - 15 318 085 евро (29 959 570 лв.). Представено е Решение по т. 2 от 

Протокол от 15.12.2021 г.  от заседание на Съвета на директорите на „Инвесто 

Партнърс“ АД, според което финансирането на проекта със собствени средства ще бъде 

осигурено от дружеството със съдействието на мажоритарния собственик на капитала – 

„Реналфа“ АД под формата на регистриран капитал и подчинени на банковото 

финансиране заеми от „Реналфа“ АД. В тази връзка, „Инвесто Партнърс“ АД е 

посочило, че към 31.12.2021 г. регистрирания и внесен капитал на дружеството е в 
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размер на 5,057 хил. лв. като от тях 2,503 хил. лв. са под формата на апортна вноска на 

земя, необходима за изграждане на проекта и 2,554 хил. лв. под формата на парични 

вноски в капитала. Представен е Договор за заем от 15.12.2021 г. между „Реналфа“ АД 

- заемодател и „Инвесто Партнърс“ АД - заемател, с който се предоставя сума в размер 

на 1 115 000 (един милион сто и петнадесет хиляди) лева със срок на връщане 3 г. и 

лихва в размер на 4% годишно. Със Споразумение от 22.12.2021 г. към Договора за 

заем от 15.12.2021 г., размерът на заемната сума е увеличен до 7 000 000 (седем 

милиона) лева. Предвид това, дружеството е изложило, че към 31.12.2021 г. общо 

собствените средства на „Инвесто Партнърс“ АД възлизат на 11 855 хил. лв. (6 061 хил. 

евро), като остатъкът до необходимия размер собствени средства в размер на 503 хил. 

евро ще бъде предоставен в хода на строителството на проекта. 

За осигуряване на привлечени средства в размер на 70% от общата стойност на 

проекта за изграждане на ФЕЦ „Разлог“ „Инвесто Партнърс“ АД е посочило,че към 

31.12.2021 г. дружеството е договорило мостово финансиране с инвестиционен фонд 

RGreen в размер на 15 000 хил. евро, като първият транш в размер на 7 500 хил. евро е 

получен по сметките на дружеството към датата на подаване на заявление с вх. № Е-

ЗЛР-Л-8 от 10.02.2022 г., като след пускането на проекта в експлоатация мостовото 

финансиране ще бъде рефинансирано с инвестиционен банков заем. В тази връзка, на 

основание чл. 206, ал. 6 от ТЗ „Инвесто Партнърс“ АД е обявило в ТРЮЛНЦ 

съобщение за сключен облигационен заем. Видно от съобщението, дружеството е 

сключило договор за облигационен заем при условията на частно (непублично) 

предлагане, като емисионната и номиналната стойност на облигацията по него е 

платена на 10.01.2022 г. Облигационният заем е при следните условия: емитент 

„Инвесто Партнърс“ АД; вид на облигациите - обикновени, поименни, налични, 

обезпечени, лихвоносни; размер – 7 500 000 (седем милиона и петстотин хиляди) евро; 

брой на облигациите – 1 бр.; номинална и емисионна стойност - 7 500 000 (седем 

милиона и петстотин хиляди) евро; първоначален облигационер – РГИ-Инфрабридж III, 

специализиран професионален инвестиционен фонд, представляван от управляващото 

дружество „РГрийн Инвест“ САС; срок – по ранната от датите 23.12.2023 г. или датата 

на рефинансирането на заема; лихва – 6,5% на година с капитализация; банка, 

обслужваща плащанията по заема – „Райфайзенбанк България“ АД. 

Предвид горното, „Инвесто Партнърс“ АД е заявило, че повече от 96% от 

необходимите средства под формата на собствени средства и привлечен капитал са 

осигурени към датата на подаване на заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-8 от 10.02.2022 г. 

С оглед гореизложеното може да бъде направен извод, че „Инвесто 

Партнърс“ АД притежава финансови възможности за изграждане на ФЕЦ 

„Разлог“.  

Към заявлението за лицензиране, на основание чл. 11, ал. 2 и чл. 18, ал. 3, т. 4 от 

НЛДЕ, дружеството е представило бизнес план, инвестиционен анализ и финансов 

модел за периода 2022 г. – 2053 г. В настоящия анализ е разгледан периода от 2022 г. – 

2047 г., съобразно поискания от дружеството 25 годишен срок на лицензията. 

Представеният финансов модел за развитие на проекта е изготвен при следните 

параметри: 

1. Цена на произведената електрическа енергия – заложена е фиксирана цена 

по директни дългосрочни договори с потребители (около 55-57% от годишното 

производство) по 10-годишни договори за продажба от пускането в експлоатация – 

134,50 лв./MWh, а останалите количества ще бъдат реализирани на „Българската 

Независима Енергийна Борса“ ЕАД на цена от 230,20 лв./MWh за 2022 г. до 126,70 

лв./MWh за 2047 г., без ДДС. 

2. Средното годишно нетно производство на електрическа енергия е 2 732 

MWh за 2022 г. и достига до 46 279 MWh за 2047 г., като е предвидена средногодишна 

деградация от 0,5%. 
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3. Оперативните разходи за периода на бизнес плана (разходи за достъп до 

мрежата, застраховки, разходи за поддръжка и експлоатация и други): от 7 хил. лв. се 

увеличават до  

1 095 хил. лв. през последната година от разглеждания период.  

 

№ Вид Стойност 

1. Инсталирана мощност в МWе 28,5 

2. Стойност на инвестицията в хил. лв. 42 799 

3. Стойност на инвестицията за 1 MWе инсталирана мощност в хил. лв. 1 501,72 

 

С така посочените параметри са прогнозирани приходите от продажба на 

електрическа енергия, които от 629 хил. лв. през 2022 г. се увеличават на 5 863 хил. лв. 

през 2047 г., както и общите разходи от дейността се увеличават от 7 хил. лв. за 2022 г. на 

949 хил. лв. за 2047 г., в резултат на което очакванията на дружеството са да реализира 

положителен финансов резултат от 2023 г. в размер на 3 239 хил. лв. до 4 423 хил. лв. за 

2047 г. Също така паричните потоци за периода  2022 г. – 2047 г. са положителни 

стойности, което е индикатор, че дружеството ще има финансови възможности да 

обслужва задълженията си. 

Основните показатели за оценка на ефективността на проекта, изчислени от 

дружеството при посочените параметри, са както следва: 

- Вътрешна норма на възвръщаемост (IRR): 15%; 

- Срок на откупуване на инвестицията: 10 години. 

Стойностите на горепосочените показатели показват, че проектът е финансово 

ефективен и икономически целесъобразен. 
 

Предвид гореизложеното може да се направи извод, че „Инвесто Партнърс“ 

АД е осигурило финансирането на проекта, в т. ч. и присъединяването му към 

електропреносната мрежа. Извършеният анализ показва, че след въвеждане на 

обекта в експлоатация и при изпълнение на заложените във финансовия модел 

параметри за периода 2022 г. – 2047 г., заявителят ще акумулира положителни 

парични потоци, които ще осигурят финансови възможности за извършване на 

всички плащания, свързани с нормалното осъществяване на дейността 

„производство на електрическа енергия“. 

 

Изказвания по т.1.: 

Докладва П. Младеновски. Цитираното административно производство е 

образувано по заявление от 10.02.2022 г. от „Инвесто Партнърс“ АД. Резултатите от 

извършения анализ на заявлението и приложенията към него са отразени в Доклад от 

23.03.2022 г., приет с решение на КЕВР на закрито заседание и публикуван на интернет 

страницата на Комисията. Докладът е подложен на открито заседание със заявителите. 

След откритото заседание няма настъпили факти и обстоятелства, които да променят 

първоначално изложените в доклада изводи, приети от Комисията. 

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

предложение първо и ал. 3 от Закона за енергетиката, чл. 9, ал. 1, т. 1, чл. 18, ал. 1 и ал. 

2 от Наредба за лицензиране на дейностите в енергетиката, работната група предлага на 

Комисията да вземе следното решение: 

Да издаде на „Инвесто Партнърс“ АД лицензия за дейността „производство на 

електрическа енергия“ за срок от 25 години, който срок започва да тече от датата на 

решението на Комисията за енергийно и водно регулиране за разрешаване започване 

осъществяването на лицензионната дейност, като определя условията за изграждане на 

енергийния обект: „Фотоволтаична електрическа централа с инсталирана 

постояннотокова мощност 33,0 МWp (променливотокова мощност – 28,5 MWе)“, срок 

за изграждане на енергийния обект, срок за започване на лицензионната дейност и 
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условията за осъществяване на лицензионната дейност, така както е посочено в 

лицензията – приложение и неразделна част от това решение. 

С. Тодоров попита посочено ли е по какъв начин ще бъде продавана тази 

електроенергия - дългосрочен договор, свободен пазар, ден напред, по регулирани 

цени, тъй като не е запознат в детайли с предишните документи по преписката. С. 

Тодоров помоли за всяко едно заявление, което е за производство на електроенергия, да 

се споменава тази информация, за да се придобие яснота за бъдещите планове на 

заявителя. 

Р. Наков отговори, че на стр. 5 в т. 1 е споменато, че по отношение на цената на 

произведената електрическа енергия е заложена фиксирана цена по директни 

дългосрочни договори с потребители по 10-годишни договори за продажба от 

пускането в експлоатация – 134,50 лв./MWh, а останалите количества е предвидено да 

бъдат реализирани на „Българската Независима Енергийна Борса“ ЕАД на цена от 

230,20 лв./MWh за 2022 г. до 126,70 лв./MWh за периода до 2047 г., без ДДС. 

С. Тодоров попита за кои останали количества става въпрос. 

П. Младеновски обясни, че в бизнес плана, който е представило дружеството, е 

посочило, че около 55% до 57% от произведената енергия ще бъде реализирана по 

дългосрочни договори с потребители, а останалите ще се продават на БНЕБ. П. 

Младеновски отбеляза, че за повечето такива проекти изискване на банките е да има 

дългосрочен договор – с търговец или с потребител, като това е едно от условията за 

финансирането. 

С. Тодоров заключи, че 50% са гарантирани по дългосрочни договори, което е 

изискване на банките, за да имат сигурност във връщането на инвестицията, на 

определена фиксирана цена за 10 г. Останалите количества над този процент ще бъдат 

реализирани на други сегменти на организиран борсов пазар.  

Председателят 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. 1, предложение първо и ал. 3 от Закона за енергетиката, чл. 9, ал. 1, т. 1, чл. 18, 

ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в 

енергетиката, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

Издава на „Инвесто Партнърс“ АД с ЕИК 205448511, със седалище и адрес на 

управление: гр. София 1000, област София, община Столична, район „Средец“,  

бул. „Цар Освободител“ № 14, лицензия № Л-603-01 от 14.04.2022 г. за дейността 

„производство на електрическа енергия“ за срок от 25 (двадесет и пет) години, който 

срок започва да тече от датата на решението на Комисията за енергийно и водно 

регулиране за разрешаване започване осъществяването на лицензионната дейност, като 

определя условията за изграждане на енергийния обект: „Фотоволтаична електрическа 

централа с инсталирана постояннотокова мощност 33,0 МWp (променливотокова 

мощност – 28,5 MWе)“, срок за изграждане на енергийния обект, срок за започване на 

лицензионната дейност и условията за осъществяване на лицензионната дейност, така 

както е посочено в лицензията – приложение и неразделна част от това решение. 

 

 

В заседанието по точка първа участват председателят Станислав Тодоров и 

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

Пенка Трендафилова. 
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Решението е взето с пет гласа „за” (С. Тодоров - за, Александър Йорданов - за, 

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

гласа (Александър Йорданов и Благой Голубарев) на членовете на Комисията със стаж 

в енергетиката. 
 
 

По т.2. Комисията, като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-262 от 28.03.2022 г. 

относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-18 от 01.03.2022 г. на „Актаел“ 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“, както и събраните 

данни от проведеното на 06.04.2022 г. открито заседание по преписката, установи 

следното: 

 

Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-18 от 

01.03.2022 г. на „Актаел“ 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-59 от 

11.03.2022 г. на председателя на КЕВР. 

Резултатите от извършения анализ на заявлението и приложенията към него са 

отразени в доклад с вх. № Е-Дк-262 от 28.03.2022 г., който е приет с решение на КЕВР 

по Протокол № 81 от 01.04.2022 г., т. 7. В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, 

т. 1 от ЗЕ, на 06.04.2022 г. е проведено открито заседание с дистанционно участие, в 

което заявителят не е взел участие. 

 

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

документите по административната преписка, се установи следното: 

Видно от служебно извършената справка на интернет страницата на Търговския 

регистър към Агенцията по вписванията, правноорганизационната форма на „Актаел“ 

ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност с ЕИК 201700160, със 

седалище и адрес на управление: гр. София 1202, ул. „Пордим“ № 2. Дружеството се 

представлява от Нейко Василев Вълов, в качеството му на управител. Капиталът на 

„Актаел“ ЕООД е в размер на 140 000 лв. и е изцяло внесен от едноличния собственик 

на капитала – „Енергоуинд“ ЕООД, ЕИК 201918967. 

„Актаел“ ЕООД има следния предмет на дейност: търговия с електрическа и/или 

топлинна енергия и енергоносители, изграждане и експлоатация на съоръжения за 

производство на електрическа и/или топлинна енергия от конвенционални и 

възобновяеми енергийни източници, производство на електрическа и/или топлинна 

енергия от конвенционални и възобновяеми енергийни източници, разработване и 

реализиране на други инвестиционни проекти в страната и чужбина, финансиране, 

информационно проучване, координиране на балансирани групи на пазара на 

електроенергия, покупко-продажба на стоки и др.вещи в обработен и/или необработен 

вид, търговия с природен газ и продажба на природен газ, след получаване на 

съответния лиценз, както и всяка друга дейност и/или услуги, които не са забранени от 

закона. 

Предвид горното, „Актаел“ 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. 
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Въз основа на представената на основание чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „а“, б. „б“, б. „в“, 

б. „г“ и б. „д“ от НЛДЕ декларация от управителя на дружеството 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 се установява, 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, т. 2 и т. 3 от ЗЕ. 

Вещни права 

Изискванията на чл. 40, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗЕ за наличие на вещни права на 

заявителя върху енергийния обект, както и доказателства, че същият отговаря на 

нормативните изисквания за безопасна експлоатация и за опазване на околната среда, 

са неприложими в настоящата хипотеза, тъй като при осъществяването на дейността 

„търговия с електрическа енергия“ липсва енергиен обект. 

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, „Актаел“ ЕООД е поискало да му бъде издадена 

лицензия за срок от 10 (десет) години. Дружеството счита, че притежава опит в 

търговията с електрическа енергия, придобит при упражняване на тази дейност въз 

основа на лицензия № Л-377-15 от 30.01.2012 г., чийто срок е изтекъл. През това време 

дружеството се е доказало като надежден партньор и доставчик. „Актаел“ ЕООД 

посочва, че запазването на създадените партньорства изисква наличието на лицензия за 

търговия с електрическа енергия. 

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 дружеството ще 

използва офис, находящ се в гр. София, район „Възраждане“, ул. „Георг Вашингтон“ № 

20, нает по договор за наем с „Майкромет“ ООД от 01.09.2021 г., копие от който е 

представен със заявлението. 

Дружеството посочва, че разполага с изградена комуникационна и 

информационна система, състояща се от следното оборудване: 

− 1 бр. сървър DELL Power Edge T430, Intel Xeon E5-2620 v4, 2,10GHz, 32GB 

DDR4, 4 x 2TB SATA HDD, 2 x Lan1000, с операционна система MS Windows 2016 64-

bit; 

− 1 бр. многофункционално устройство Konica Minolta KMC258A, което 

включва принтер, скенер и копирно устройство; 

− 1 бр. нает сървър за електронна поща към Майкрософт пакет M365 Business 

Standard. 

„Актаел“ ЕООД разполага с 6 бр. работни компютърни станции със следните 

параметри: 

− Стационарен компютър Intel E3 3.30 GHz, 8GB RAM, SSD хард диск HDD 

512GB; 

− Лаптоп Lenovo Intel i3, 2.00 GHz, 8GB RAM, хард диск HDD 240 GB, SSD; 

− Лаптоп Lenovo Intel i3, 2.40 GHz, 8GB RAM, хард диск HDD 240GB, SSD; 

− 3 бр. Лаптоп HP Intel i5 1.60 GHz, 8GB RAM, хард диск HDD 240GB SSD. 

Всички работни станции са със следния инсталиран софтуер: 

− Операционна система MS Windows 10 Pro 64 bit; 

− Антивирусна защита ESET NOD 32 endpoint; 

− Версия на WORD – M365 Business Standard; 
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− Версия на EXCEL – M365 Business Standard; 

− Версия на клиент за електронна поща Outlook M365 Business Standard. 

Дружеството има сключен договор с „БГСервиз“ ООД за информационно 

обслужване, което включва всички услуги по поддръжка на компютърната техника, 

както и договор за предоставяне на телекомуникационни услуги с „Телехаус“ АД, като 

копия от тези договори са приложени към заявлението. 

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. С писмо с изх. № ЦУ-ЕСО-

7071#1 от 08.03.2022 г., „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД декларира, че 

„Актаел“ 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 ПТЕЕ. 

Въз основа на гореизложеното и представените доказателства може да се 

приеме, че „Актаел“ 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“. 

Относно наличието на човешки ресурси и опит за осъществяване на дейността 

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

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

Предоставени са данни за управленската и организационна структура на 

„Актаел“ ЕООД. Организацията на работата в дружеството е разпределена и 

структурирана по следния начин: 

− Мениджърски отдел, който организира и контролира дейността на 

дружеството, с оглед неговата ефективност; 

− Търговски отдел, който привлича нови клиенти, осъществява комуникация 

между крайния клиент и администрацията на дружеството, осигурява цялостно 

изпълнение на политиката по качество на компанията, в параметри, отговарящи на 

изискванията на клиента и носещи максимални ползи на дружеството; 

− Административен отдел, който организира документооборота, изготвя 

справки и договори, подпомага търговския отдел и др.; 

− Правното, финансово-счетоводното и информационното обслужване на 

дружеството е уредено чрез наемане на външни изпълнители. 

За постигане на своите цели, дружеството разчита на квалифицирани 

специалисти в съответните области. Представена е справка от Национална агенция за 

приходите за актуално състояние на действащите трудови договори на заявителя към 

04.02.2022 г. 

Заявителят посочва, че предвижда извършването на периодичен анализ и оценка 

на персонала с цел подобряване използването на човешките ресурси, като в резултат 

очаква правилен подбор и висока квалификация на служителите си. 

Представени са копия на автобиографии и дипломи за завършено образование на 

управителя, както и на някои служители. 

Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството 

доказателства може да се приеме, че „Актаел“ 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“. 
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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): 

„Актаел“ ЕООД 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 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 206 327 MWh през 2022 г. до 260 587 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 за първата година в размер 

на 604 хил. лв., която достига до 23 902 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. лева 
Прогноза  

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

Приходи  71 600 92 825 111 386 132 222 157 591 

Разходи 70 929 91 129 108 496 127 801 131 033 

Печалба 604 1 526 2 600 3 978 23 902 

 

Към бизнес плана „Актаел“ 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 16.03.2022 г. от „Търговска банка 

Д“ АД, според което „Актаел“ ЕООД 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 16.03.2022 г. е 

2 351 982,20 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, „Актаел“ ЕООД ще 

притежава финансови възможности за извършване на дейността „търговия с 

Показател Мярка 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 

Средна покупна цена лв./MWh 233,77 252,47 272,66 280,83 286,44 

Средна продажна цена  лв./MWh 248,77 267,47 287,66 295,83 301,44 

Количество търгувана ел. 

енергия общо 
MWh 206 327 226 959 245 116 252 108 260 587 
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електрическа енергия“, включваща права и задължения на „координатор на 

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

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 потребители на енергийни услуги“. 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, и са в 

съответствие с изискванията на чл. 38в, ал. 2 от ЗЕ. 

Договор за участие в стандартна балансираща група  

Съгласно чл. 12, ал. 1 от НЛДЕ, когато със заявлението за издаване на лицензия 

за дейността „търговия с електрическа енергия“ е поискано и определяне на 

координатор на балансираща група, към заявлението се прилагат доказателства, че 

лицето отговаря на изискванията за координатор на балансираща група, както и проект 

на договор за участие в балансираща група за поемане на отговорност за балансиране 

на обекти на търговски участници, различни от обектите на заявителя, когато такъв 

договор се изисква по правилата по чл. 91, ал. 2 от ЗЕ. 

В тази връзка, 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 „Актаел“ ЕООД е представило проект на договор за 

участие в стандартна балансираща група, „Общи принципи за разпределяне на общия 

небаланс между отделните участници на стандартната балансираща група“ и 

„Методика за изчисление и разпределяне на небалансите в стандартната балансираща 

група“. Представеният проект отговаря на условията на чл. 12, ал. 2 от НЛДЕ. 

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 на производител от 

възобновяеми източници 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 и 

проекти на „Общи принципи за разпределяне на общия небаланс между отделните 

участници в комбинирана балансираща група“, както и „Методика за изчисление и 

разпределяне на небалансите в комбинирана балансираща група“. 

 

Изказвания по т.2.: 

Докладва П. Младеновски. Цитираното административно производство е 

образувано по заявление от 01.03.2022 г. на „Актаел“ ЕООД. Резултатите от 

извършения анализ на заявлението и приложенията към него са отразени в Доклад от 

28.03.2022 г., приет с решение на КЕВР. Докладът е обсъден на открито заседание със 

заявителите, след което няма констатирани нови факти и обстоятелства, които да 

променят изложените в доклада изводи. 

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

и ал. 5 и чл. 38в, ал. 3 от Закона за енергетиката, работната група предлага на 

Комисията да вземе следното решение: 

1. Да издаде на „Актаел“ ЕООД лицензия за извършване на дейността 

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

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

за срок от 10 години; 

2. Да одобри на „Актаел“ ЕООД правила за работа с потребители на 

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

С. Тодоров каза, че в конкретния случай Комисията е разгледала бизнес план на 

дружеството. Председателят попита в него има ли индикация за вече осигурени 

клиенти за извършване на тази търговска дейност и услугите „координатор на 

балансиращи групи“. 



 

14 
 

[TLP- AMBER] 

Ниво 2 

М. Трифонов обясни, че в бизнес плана са посочени прогнозни количества за 

първата година, съответно с цени, приходи и разходи, които ще направят. Това е 

разгледано от работната група, а не като брой клиенти. 

Председателят подложи на гласуване проекта на решение. 

 

 

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

39, ал. 1, т. 5 и ал. 5 и чл. 38в, ал. 3 от Закона за енергетиката, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

 

1. Издава на „Актаел“ ЕООД, с ЕИК 201700160, със седалище и адрес на 

управление: гр. София 1202, ул. „Пордим“ № 2, лицензия № Л-604-15 от 14.04.2022 г. 

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

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

комбинирана балансираща група“, за срок от 10 (десет) години, приложение и 

неразделна част от това решение; 

2. Одобрява на „Актаел“ 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 Станислав Тодоров и 

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

Пенка Трендафилова. 

 

Решението е взето с пет гласа „за” (С. Тодоров - за, Александър Йорданов - за, 

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

гласа (Александър Йорданов и Благой Голубарев) на членовете на Комисията със стаж 

в енергетиката. 

 

 

По т.3. Комисията започна разглеждането на проект на решение относно 

заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-158 от 02.12.2021 г. от „Витол Газ енд Пауър“ Б.В. 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.  

 

Изказвания по т.3.:  

Докладва А. Иванова. Извършеният анализ на подаденото заявление е отразен в 

доклад от 23.03.2022 г., който е приет от Комисията с решение по Протокол № 77 от 

28.03.2022 г., т. 2. На 06.04.2022 г. е проведено открито заседание, на  което 

упълномощен представител на дружеството е изразил съгласие с изготвения доклад. 

Единствено е повдигнал въпрос по отношение на предложението лицензията да бъде 

издадена за десетгодишен срок, като е отправил искане да бъде взето предвид 

предложението в заявлението за по-дълъг срок на лицензията. Работната група счита, 

че е обосновано лицензията да бъде издадена за срок от десет години, предвид  

динамичното развитие на пазара на природен газ в България и в региона и 

невъзможността да бъде направена реалистична преценка за дейността на дружеството 

за по-дълъг период. 

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

1. Издава на „Витол Газ енд Пауър“ Б.В. лицензия за осъществяване на 

дейността „търговия с природен газ” за срок от 10 години, приложение и неразделна 

част от това решение; 

2. Одобрява на „Витол Газ енд Пауър“ Б.В. Правила за работа с потребители на 

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

С. Тодоров постави от името на Комисията въпрос по отношение на проекта на 

решение относно лицензията за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” 

на „Витол Газ енд Пауър“ Б.В.: Какво е показало проучването на работната група 

относно собствеността и позитивната забрана в Закона за ограничаване на дейността на 

дружества, регистрирани в зони и държави с преференциален данъчен режим, по 

отношение лицензирането по ЗЕ? 

А. Иванова отговори, че в хода на проучване на преписката е установено, че 

заявителят е регистриран по законите на Нидерландия, а негов едноличен собственик е 

Витол Б.В. Проучването е направено дотук. 

С. Тодоров помоли от името на Комисията работната група да изпрати 

задължителни указания и запитване към „Витол Газ енд Пауър“ Б.В. относно 

изясняване на корпоративната структура до крайния собственик или до крайното лице, 

което упражнява контрол върху дейността на „Витол Газ енд Пауър“ Б.В. с цел 

задоволяване изискванията на посочения закон. Препоръката на С. Тодоров е 

дружеството да предостави тази информация, като се уточни процентът на 

собствеността на всички собственици до крайния собственик и това дали или не 

упражняват контрол съгласно приложимите корпоративни документи.  

Председателят подложи на гласуване предложението за връщане на проекта на 

решение за допълване със задължителни указания към работната група и срок за 

изясняване на обстоятелствата до 28.04.2022 г.  

 

Предвид гореизложеното и на основание чл.35, ал.6, т.2 от Правилника за 

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

Комисията 

 

РЕШИ: 

 

Връща на работната група проекта на решение относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-

Л-158 от 02.12.2021 г. от „Витол Газ енд Пауър“ Б.В. 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 за допълнително проучване, като изясни 

всички дружества, които упражняват фактически или юридически контрол, както и 

собствениците на всички дружества до действителния собственик на това дружество, 

съгласно Закона за икономическите и финансови отношения с дружества, 

регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим, свързаните с тях 

лица и техните действителни собственици, и след това да докладва на Комисията. 

Срок за изпълнение до 28.04.2022 г. 

 

В заседанието по точка трета участват председателят Станислав Тодоров и 

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

Пенка Трендафилова. 

 

Решението е взето с пет гласа „за” (С. Тодоров - за, Александър Йорданов - за, 

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

гласа (Александър Йорданов и Благой Голубарев) на членовете на Комисията със стаж 

в енергетиката. 
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По т.4. Комисията започна разглеждането на проект на решение относно  

заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-2 от 18.01.2022 г. от „Първо плинарско друщво“ ООД 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. 

 

Изказвания по т.4.:  

Докладва А. Иванова. Резултатите от анализа на подаденото заявление са 

отразени в доклад от 23.03.2022 г., приет от Комисията с решение по Протокол № 77 от 

28.03.2022 г., т. 3. На 06.04.2022 г. е проведено открито заседание, на което 

упълномощен представител на дружеството е заявил, че е съгласен с изготвения 

доклад. По отношение на собствеността в хода на проучването е установено, че 

дружеството е регистрирано в Р Хърватия. Едноличен собственик на капитала е 

„Енергия Натуралис“ ООД. 

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 за лицензиране на дейностите в енергетиката, работната група предлага 

Комисията да реши: 

1. Издава на „Първо плинарско друщво“ ООД лицензия за осъществяване на 

дейността „търговия с природен газ” за срок от 10 години, приложение и неразделна 

част от това решение. 

2. Одобрява на „Първо плинарско друщво“ ООД Правила за работа с 

потребители на енергийни услуги, приложение към това решение и приложение към 

лицензията по т. 1. 

С. Тодоров попита изследвана ли е собствеността на това дружество по 

отношение изискванията на Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

свързаните с тях лица и техните действителни собственици. 

А. Иванова отговори, че при докладването е казала, че е установено, че 

дружеството е регистрирано в Р Хърватия и едноличен собственик на това дружество е 

„Енергия Натуралис“ ООД. Проверката е приключила дотук. 

С. Тодоров изиска работната група да изясни всички дружества, които 

упражняват фактически или юридически контрол, както и собствениците на всички 

дружества до крайния собственик на това дружество, след което да докладва на 

Комисията.  

Председателят предложи да не се приема предложеният проект на решение до 

изясняване на тези обстоятелства и подложи на гласуване направеното предложение. 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл.35, ал.6, т.2 от Правилника за 

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

Комисията 

 

РЕШИ: 

 

Връща на работната група проект на решение относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-

Л-2 от 18.01.2022 г. от „Първо плинарско друщво“ ООД 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 за допълнително проучване, като 

изясни всички дружества, които упражняват фактически или юридически контрол, 

както и собствениците на всички дружества до действителния собственик на това 

дружество, съгласно Закона за икономическите и финансови отношения с 

дружества, регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим, 

свързаните с тях лица и техните действителни собственици, и след това да докладва 
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на Комисията. 

Срок за изпълнение до 28.04.2022 г. 

 

В заседанието по точка четвърта участват председателят Станислав Тодоров и 

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

Пенка Трендафилова. 

 

Решението е взето с пет гласа „за” (С. Тодоров - за, Александър Йорданов - за, 

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

гласа (Александър Йорданов и Благой Голубарев) на членовете на Комисията със стаж 

в енергетиката. 

 

 

По т.5. Комисията разгледа доклад и проект на заповед относно предложение за 

утвърждаване на представителни разходи за периода от 01.04.2022 г. до 31.12.2022 

г. 

 

Съгласно чл. 34 от Постановление № 31/17.03.2022 г на Министерски съвет за 

изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2022 г., разходите за 

представителни цели на държавните органи се определят от ръководителя или от 

колективния орган на управление. 

Стойността на утвърдената сума за представителни разходи в КЕВР за 2021 г. е в 

размер на 85 000 лв., като от тях са изразходвани общо 19 400 лв. Намаляването на 

размера на извършените разходи за представителни цели през 2021 г. е резултат от 

въведената извънредна епидемична обстановка в страната, което наложи провеждането 

на заседания, срещи и други мероприятия он лайн. 

Със заповед № З-ОФ-4/01.02.2022 г. за периода от 01.01.2022 г. до 31.03.2022 г. 

са утвърдени разходи в размер на 4 300 лв. 

  Представителните разходи се разходват за: осигуряване на материали за 

кабинетите на председателя, членовете на Комисията и главния секретар; 

представителни разходи за работни срещи, на които КЕВР е домакин; срещи на 

международни организации, в които членува КЕВР и други мероприятия с 

международен характер; работни срещи и участия в конференции и семинари и други 

на председателя и членовете на КЕВР в страната и в чужбина; закупуване на рекламни 

материали; честване на годишнина от основаване на Комисията; средства за 

провеждане на коледно тържество и други с подобен характер. 

Във връзка с гореизложеното предлагам размерът на разходите за 

представителни цели за периода от 01.04.2022 г. до 31.12.2022 г. да бъде в размер на 

85 000 лв., а разходването да се определи в заповед на Председателя на КЕВР по 

следните позиции: 

• кабинети на председател, членове на Комисията и главен секретар; 

• протоколни разходи (подаръци, сувенири, цветя и др.); 

• заседания и разширени работни срещи, в т.ч. с български и чужди 

представители, на председател, членове на Комисията и главен секретар в 

страната и в чужбина; 

• посрещане на гости; 

• рекламни материали, в т. ч. с надпис и лого на КЕВР; 

• конференции, семинари, симпозиуми. 

• честване на годишнина от основаване на Комисията, средства за провеждане на 

коледно тържество и други с подобен характер  

 

Изказвания по т.5.:  
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Докладва Е. Сматракалева. Съгласно чл. 34 от Постановление № 31/17.03.2022 г. 

на Министерски съвет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 

2022 г., разходите за представителни цели на държавните органи се определят от 

ръководителя и от колективния орган на управление. За 2021 г. са одобрени разходи в 

размер на 85 000 лв. със заповед № З-ОФ-9/28.01.2021 г. Изразходвани са 19 400 лв. 

поради епидемичната обстановка в страната, която е наложила провеждането на 

заседания, срещи и други мероприятия он лайн. 

Със заповед № З-ОФ-4/01.02.2022 г. за периода от 01.01.2022 г. до 31.03.2022 г. са 

утвърдени разходи в размер на 4 300 лв. Представителните разходи се разходват за: 

осигуряване на материали за кабинетите на председателя, членовете на Комисията и 

главния секретар; представителни разходи за работни срещи, на които КЕВР е домакин; 

срещи на международни организации, в които членува КЕВР, и други мероприятия с 

международен характер; работни срещи и участия в конференции и семинари и други на 

председателя и членовете на КЕВР в страната и в чужбина; закупуване на рекламни 

материали; честване на годишнина от основаване на Комисията; средства за провеждане 

на коледно тържество и други с подобен характер. 

Във връзка с гореизложеното се предлага размерът на разходите за 

представителни цели за периода от 01.04.2022 г. до 31.12.2022 г. да бъде в размер на 85 

000 лв., които да се определи в заповед на Председателя на КЕВР по изброените 

позиции: кабинети на председател, членове на Комисията и главен секретар; протоколни 

разходи (подаръци, сувенири, цветя и др.); заседания и разширени работни срещи, в т.ч. с 

български и чужди представители, на председател, членове на Комисията и главен 

секретар в страната и в чужбина; посрещане на гости; рекламни материали; 

конференции, семинари, симпозиуми; честване на годишнина от основаване на 

Комисията, средства за провеждане на коледно тържество и други с подобен характер. 

Предвид горното и на основание чл. 34 от Постановление № 31/17.03.2022 г., 

работната група предлага Комисията да вземе следните решения: 

1. Утвърждава сума за представителни разходи за периода от 01.04.2022 г. до 

31.12.2022 г. в размер на 85 000 лв. 

2. Председателят на КЕВР да издаде заповед, с която да утвърдените 

представителни разходи. 

От страна на членовете на Комисията нямаше други въпроси и коментари. 

Председателят подложи на гласуване проекта на заповед. 

 

Предвид горното и на основание чл. 34 от Постановление № 31/17.03.2022 г  на 

Министерски съвет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 

2022 г., Комисията  

 

Р Е Ш И: 

 

1. Утвърждава сума за представителни разходи за периода от 01.04.2022 г. до 

31.12.2022 г. в размер на 85 000 лв. 

2. Председателят на КЕВР да издаде заповед, в която да се посочи размерът на 

утвърдената сума за представителни разходи за периода от 01.04.2022 г. до 31.12.2022 

г. в размер на 85 000 лв. и целите на нейното разходване.  

 

 

В заседанието по точка пета участват председателят Станислав Тодоров и 

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

Пенка Трендафилова. 

 

Решението е взето с пет гласа „за” (С. Тодоров - за, Александър Йорданов - за, 

Благой Голубарев – за, Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова – за), от които два 
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гласа (Александър Йорданов и Благой Голубарев) на членовете на Комисията със стаж 

в енергетиката. 

 
 

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО: 
 

По т.1. както следва: 

Издава на „Инвесто Партнърс“ АД с ЕИК 205448511, със седалище и адрес на 

управление: гр. София 1000, област София, община Столична, район „Средец“,  

бул. „Цар Освободител“ № 14, лицензия № Л-603-01 от 14.04.2022 г. за дейността 

„производство на електрическа енергия“ за срок от 25 (двадесет и пет) години, който 

срок започва да тече от датата на решението на Комисията за енергийно и водно 

регулиране за разрешаване започване осъществяването на лицензионната дейност, като 

определя условията за изграждане на енергийния обект: „Фотоволтаична електрическа 

централа с инсталирана постояннотокова мощност 33,0 МWp (променливотокова 

мощност – 28,5 MWе)“, срок за изграждане на енергийния обект, срок за започване на 

лицензионната дейност и условията за осъществяване на лицензионната дейност, така 

както е посочено в лицензията – приложение и неразделна част от това решение. 

 

По т.2. както следва: 

1. Издава на „Актаел“ ЕООД, с ЕИК 201700160, със седалище и адрес на 

управление: гр. София 1202, ул. „Пордим“ № 2, лицензия № Л-604-15 от 14.04.2022 г. 

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

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

комбинирана балансираща група“, за срок от 10 (десет) години, приложение и 

неразделна част от това решение; 

2. Одобрява на „Актаел“ ЕООД правила за работа с потребители на енергийни 

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

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – София град в 14 

(четиринадесет) дневен срок. 

 

По т.3. както следва: 

Връща на работната група проекта на решение относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-

Л-158 от 02.12.2021 г. от „Витол Газ енд Пауър“ Б.В. 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 за допълнително проучване, като изясни 

всички дружества, които упражняват фактически или юридически контрол, както и 

собствениците на всички дружества до действителния собственик на това дружество, 

съгласно Закона за икономическите и финансови отношения с дружества, регистрирани 

в юрисдикция с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 

действителни собственици, и след това да докладва на Комисията. 

Срок за изпълнение до 28.04.2022 г. 

 

По т.4. както следва: 

Връща на работната група проект на решение относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-

Л-2 от 18.01.2022 г. от „Първо плинарско друщво“ ООД 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 за допълнително проучване, като 

изясни всички дружества, които упражняват фактически или юридически контрол, 

както и собствениците на всички дружества до действителния собственик на това 

дружество, съгласно Закона за икономическите и финансови отношения с дружества, 

регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и 

техните действителни собственици, и след това да докладва на Комисията. 
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Срок за изпълнение до 28.04.2022 г. 

 

По т.5. както следва: 

1. Утвърждава сума за представителни разходи за периода от 01.04.2022 г. до 

31.12.2022 г. в размер на 85 000 лв. 

2. Председателят на КЕВР да издаде заповед, в която да се посочи размерът на 

утвърдената сума за представителни разходи за периода от 01.04.2022 г. до 31.12.2022 

г. в размер на 85 000 лв. и целите на нейното разходване. 
 

 

Приложения: 

1. Решение на КЕВР № Л-603 от 14.04.2022 г. - издаване на лицензия за 

дейността „производство на електрическа енергия“ с условие за изграждане на 

енергиен обект на „Инвесто Партнърс“ АД; 
2. Решение на КЕВР № Л-604 от 14.04.2022 г. - 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 „Актаел“ ЕООД; 

3. Доклад с  вх. № О-Дк-171/11.04.2022 г. и проект на заповед - представителни 

разходи на КЕВР за периода 01.04.2022 г. до 31.12.2022 г. 

 
 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

.................................................                 СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ 

 А. Йорданов 

 

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

 Б. Голубарев 

 

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

 Д. Кочков 

 

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

 П. Трендафилова 

         РОСИЦА ТОТКОВА 

 
 

Протоколирал: 

 

 А. Фикова - главен експерт 


