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П Р О Т О К О Л 
 

№ 254 

 
София, 21.09.2022 година 

 

Днес, 21.09.2022 г. от 10:03 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за 

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

председателя на Комисията доц. Иван Н. Иванов. 

 

 На заседанието присъстваха членовете на Комисията Александър Йорданов, 

Димитър Кочков, Пенка Трендафилова и главният секретар Росица Тоткова (без право 

на глас).   

   

На заседанието присъстваха П. Младеновски – директор на дирекция 

„Електроенергетика и топлоенергетика“, М. Трифонов – началник на отдел „Цени и 

лицензии: електрически мрежи, търговия и пазари“, Е. Маринова – директор на 

дирекция „Правна“, М. Димитров – и.д. директор на дирекция „Природен газ“ 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 четири гласа „за” (Иван Н. Иванов – за, Александър Йорданов – 

за, Димитър Кочков – за, Пенка Трендафилова - за), от които един глас (Александър 

Йорданов) на член на Комисията със стаж в сектор Енергетика. 

 

Заседанието протече при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Проект на решение 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 

 

2. Проект на решение 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 
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3. Проект на решение 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 

 

4. Проект на решение 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,  

Милен Трифонов, Юлиан Стоянов, Вера Михайлова,  

Петя Георгиева, Радостина Методиева, Светослава Маринова 

 

5. Доклад с вх. № Е-ДК-1891 от 16.09.2022 г. и проект на решение относно 

заявления с вх. № Е-ЗЛР-Р-1081 от 25.08.2022 г. и с вх. № Е-ЗЛР-Р-1082 от 25.08.2022 г. 

от „Овергаз Инк.” АД, с искане за издаване на разрешение за извършване на сделки на 

стойност повече от 10 на сто от активите на лицензианта съгласно последния одитиран 

годишен финансов отчет и учредяване на залог, включително особен залог върху 

имущество, с което се осъществява лицензионна дейност. 

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

Людмила Ненова, Грета Дечева, Александра Димитрова, 

 Любослава Джоргова, Теодор Хиков, Рада Башлиева 

 
 

 

По т.1. Комисията, като разгледа 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“, 

както и събраните данни от проведеното на 15.09.2022 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-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. 

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. 

Резултатите от извършения анализ на заявлението и приложенията към него са 

отразени в доклад с вх. № Е-Дк-1851 от 02.09.2022 г., който е приет с решение на КЕВР 
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по Протокол № 240 от 08.09.2022 г., т. 5. В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, 

т. 1 от ЗЕ, на 15.09.2022 г. е проведено открито заседание, на което е присъствал 

представител на заявителя. Същият не е направил възражения по фактите, 

обстоятелствата и изводите, отразени в приетия доклад. 

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

документите по административната преписка, се установи следното: 

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. 

„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%). 
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„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 

са осъждани 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 се установява, че на дружеството 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. 

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. 

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 реализация 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 положителна финансова експозиция в България. 

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“: 
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 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. 

посочва, 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 посочва също, 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 

средства: 

 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; 

 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“. 

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 пазари 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 посочва, 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 
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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“. 

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 

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 в размер на 40 хил. лв. за 

2022 г., която 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 

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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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“. 

Правила за работа с потребители на енергийни услуги  

На основание чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ дружеството е представило проект на Правила 

за работа с клиенти. Според изискванията на чл. 38в, ал. 2 от ЗЕ правилата уреждат 

реда и сроковете за получаване, разглеждане, проверка и отговор на подадените жалби, 

сигнали и предложения, формата на данните за потреблението и процедурата, по която 

доставчиците и потребителите на енергийни услуги получават достъп до тях. 

 

Изказвания по т.1.:  

Докладва П. Младеновски. По цитираното административно производство 

работната група е изготвила доклад, който е приет на закрито заседание на Комисията 

на 02 септември. След проведеното открито заседание на 15 септември няма настъпили 

нови факти и обстоятелства, които да променят изводите от доклада. Предвид това, на 

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

9, ал. 1, т. 10 от Наредба за лицензиране на дейностите в енергетиката, работната група 

предлага на Комисията да вземе следното решение: 

1. Да издаде на „Протергиа Енерджи“ С.А. лицензия за дейността „търговия 

с електрическа енергия“ за срок от 10 години, приложение и неразделна част от това 

решение; 

2. Да одобри на „Протергиа Енерджи“ С.А. правила за работа с потребители 

на енергийни услуги, приложение към това решение и приложение към лицензията по 

т. 1. 

И. Н. Иванов попита П. Младеновски откъде чете, тъй като в проекта на 

решение, който председателят има, текстът е по-различен: 1. Издава на „Протергиа 

Енерджи“ С.А…. 2. Одобрява… 

П. Младеновски отговори, че това е предложението на работната група 

Комисията да вземе това решение. 

Р. Тоткова допълни, че предложението е да издаде, а решението е – издава. 

И. Н. Иванов прие обяснението. Председателят 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. 39, ал. 

1, т. 5 от Закона за енергетиката и чл. 9, ал. 1, т. 10 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за 

лицензиране на дейностите в енергетиката, 
 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

 

1. Издава на „Протергиа Енерджи“ С.А., 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, лицензия № Л-625-15 от 

21.09.2022 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, за срок от 

10 (десет) години, приложение и неразделна част от това решение; 

2. Одобрява на „Протергиа Енерджи“ С.А. правила за работа с потребители на 

енергийни услуги, приложение към това решение и приложение към лицензията по т. 1. 
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В заседанието по точка първа участват председателят на Комисията Иван Н. 

Иванов и членовете на Комисията Александър Йорданов, Димитър Кочков, Пенка 

Трендафилова. 

 

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

Йорданов – за, Димитър Кочков – за, Пенка Трендафилова - за), от които един глас 

(Александър Йорданов) на член на Комисията със стаж в енергетиката. 
 

 

По т.2. Комисията, като разгледа 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“, както и събраните 

данни от проведеното на 15.09.2022 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-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“, 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. 

Резултатите от извършения анализ на заявлението и приложенията към него са 

отразени в доклад с вх. № Е-Дк-1852 от 02.09.2022 г., който е приет с решение на КЕВР 

по Протокол № 240 от 08.09.2022 г., т. 6. В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, 

т. 1 от ЗЕ, на 15.09.2022 г. е проведено открито заседание, на което е присъствал 

представител на заявителя. Същият не е направил възражения по фактите, 

обстоятелствата и изводите, отразени в приетия доклад. 
 

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 и от представено удостоверение за актуално 

състояние, „Енергама“ АД e акционерно дружество с едностепенна система на 

управление, с ЕИК 206950762, 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 

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. 
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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. 

„Енергама“ АД се управлява от съвет на директорите с членове Константин 

Константинов Попов, Росен Валентинов Иванов и Любен Пламенов Томов. 

Дружеството се представлява от Константин Константинов Попов, в качеството му на 

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. 

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 

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 
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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. 

Въз основа на представените от членовете на съвета на директорите 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. 

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. 

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 

посочва, 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 

осъществяват 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; 
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 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“. 

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 представлява от изпълнителен директор, който 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; 

 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 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; 
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 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“. 

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 

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: 
 

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 
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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. 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, „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“. 

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. 

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. 

Правила за работа с потребители на енергийни услуги 

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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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 са 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.  

(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; 
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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.  

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. 
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(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.  

(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.  
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(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.2.: 

Докладва П. Младеновски. По цитираното административно производство 

работната група е изготвила доклад, който на 02 септември е приет от Комисията. 

Обсъден е със заинтересованата страна на проведеното открито заседание на 15 

септември, след което няма настъпили нови факти и обстоятелства, които да променят 

изводите, изложени в доклада. Предвид това, на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 5 във 

връзка с чл. 39, ал. 1, т. 5 и ал. 5 от Закона за енергетиката, чл. 9, ал. 1, т. 10, ал. 2 и ал. 5 

от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката, работната група предлага 

на Комисията да вземе следното решение: 

1. Да издаде на „Енергама“ АД 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, приложение и неразделна част от това решение; 

2. Да одобри на „Енергама“ АД правила за работа с потребители на 

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

И. Н. Иванов установи, че няма изказвания и 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 от Закона за енергетиката, 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, 
 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

 

1. Издава на „Енергама“ АД, с ЕИК 206950762, със седалище и адрес на 

управление: гр. София 1421, област София, община Столична, район Триадица, ул. 

„Димитър Хаджикоцев“ № 112, офис 3, лицензия № Л-626-15 от 21.09.2022 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 „Енергама“ АД правила за работа с потребители на енергийни 

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

 

 

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

Иванов и членовете на Комисията Александър Йорданов, Димитър Кочков, Пенка 

Трендафилова. 

 

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

Йорданов – за, Димитър Кочков – за, Пенка Трендафилова - за), от които един глас 

(Александър Йорданов) на член на Комисията със стаж в енергетиката. 
 

 

По т.3. Комисията, като разгледа 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“ 
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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 15.09.2022 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-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 

заявлението и приложенията към него е сформирана работна група със Заповед № З-Е-

1108 от 02.08.2022 г. на председателя на КЕВР. 

Резултатите от извършения анализ на заявлението и приложенията към него са 

отразени в доклад с вх. № Е-Дк-1850 от 02.09.2022 г., който е приет с решение на КЕВР 

по Протокол № 240 от 08.09.2022 г., т. 7. В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, 

т. 1 от ЗЕ, на 15.09.2022 г. е проведено открито заседание, на което е присъствал 

представител на заявителя. Същият не е направил възражения по фактите, 

обстоятелствата и изводите, отразени в приетия доклад. 

 

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

документите по административната преписка, се установи следното: 

Видно от служебно извършена 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 за 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 
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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.   

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. 

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. 

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 приложено към заявлението. 
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Дружеството посочва, 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; 

 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 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-4610#1 от 16.05.2022 г. 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 ПТЕЕ. 

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“. 

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“ и „Проучване и развитие на пазари“. 

Видно от представената организационна структура, дружеството се ръководи от 

управител, на когото са подчинени следните отдели и извършваните 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 на 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 
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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; 

 Отдел „Балансиращ пазар“ – изготвяне на индивидуални почасови графици за 

членовете на стандартната и комбинираната балансиращи групи; осъществяване на 

комуникация с 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“. 

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: 
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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. 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“. 

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. 

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 

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

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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представения проект на договор е установено, че същият има съдържание, 

съответстващо на изискванията на чл. 12, ал. 2 от НЛДЕ.  

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.3.: 

Докладва П. Младеновски. По цитираното административно производство 

работната група е изготвила доклад, приет от Комисията на 02 септември. Обсъден е 

със заинтересованата страна на проведеното открито заседание на 15 септември, след 

което няма настъпили нови факти и обстоятелства, които да променят изводите в 

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

5 и ал. 5 от Закона за енергетиката, чл. 9, ал. 1, т. 10, ал. 2 и ал. 5 от Наредбата за 

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

вземе следното решение: 

1. Да издаде на „НЕКА Електрик“ 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, приложение и неразделна част от това 

решение; 

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

на енергийни услуги, приложение към това решение и приложение към лицензията по 

т. 1. 

И. Н. Иванов установи, че няма изказвания и 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 от Закона за енергетиката, 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, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

 

1. Издава на „НЕКА Електрик“ ЕООД, с ЕИК 201617444, със седалище и адрес 

на управление: гр. Варна 9000, р-н Одесос, бул. „Иван Страцимир“ № 2, лицензия № Л-

627-15 от 21.09.2022 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 „НЕКА Електрик“ ЕООД 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, Димитър Кочков, Пенка 

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

Йорданов – за, Димитър Кочков – за, Пенка Трендафилова - за), от които един глас 

(Александър Йорданов) на член на Комисията със стаж в енергетиката. 
 

 

По т.4. Комисията, като разгледа 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“, както и събраните 

данни от проведеното на 15.09.2022 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-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. 

Резултатите от извършения анализ на заявлението и приложенията към него са 

отразени в доклад с вх. № Е-Дк-1853 от 02.09.2022 г., който е приет с решение на КЕВР 

по Протокол № 240 от 08.09.2022 г., т. 8. В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, 

т. 1 от ЗЕ, на 15.09.2022 г. е проведено открито заседание, на което е присъствал 

представител на заявителя. Същият не е направил възражения по фактите, 

обстоятелствата и изводите, отразени в приетия доклад. 

 

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

документите по административната преписка, се установи следното: 

Видно от служебно извършена 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. 

„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.  
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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. 

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. 

Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване на 



 

26 
 

[TLP- AMBER] 

Ниво 2 

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 

приложено към заявлението. 

Заявителят посочва, 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 посочва, 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 

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“. 

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“: 
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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 преносен 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“. 

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): 

„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 
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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. 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 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“. 

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. 

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 

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

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

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.4.: 

Докладва П. Младеновски. По цитираното административно производство 

работната група е изготвила доклад, приет на закрито заседание на Комисията, обсъден 

със заинтересованите страни на проведеното открито заседание, след което няма 

настъпили нови факти и обстоятелства, които да променят изводите, изложени в 

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

5 и ал. 5 от Закона за енергетиката, чл. 9, ал. 1, т. 10, ал. 2 и ал. 5 от Наредбата за 

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

вземе следното решение: 

1. Да издаде на „Топливо газ“ 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, приложение и неразделна част от това решение; 

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

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

И. Н. Иванов установи, че няма изказвания и 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 от Закона за енергетиката, 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, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

 

1. Издава на „Топливо газ“ ЕООД, с ЕИК 130864186, със седалище и адрес на 

управление: гр. София 1000, р-н Средец, ул. „Солунска“ № 2, лицензия № Л-628-15 от 

21.09.2022 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 „Топливо 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 четвърта участват председателят на Комисията Иван Н. 

Иванов и членовете на Комисията Александър Йорданов, Димитър Кочков, Пенка 

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

Йорданов – за, Димитър Кочков – за, Пенка Трендафилова - за), от които един глас 

(Александър Йорданов) на член на Комисията със стаж в енергетиката. 
 

 

По т.5. Комисията, след като разгледа заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-1081 от 

25.08.2022 г. и заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-1082 от 25.08.2022 г. за издаване на 

разрешение за извършване на сделки, които водят или могат да доведат до 

нарушаване сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на 

енергийното и за издаване на разрешение за учредяване на особени залози, 

подадени от „Овергаз Инк.“ АД, установи следното: 

 

В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) са постъпили 

заявления с вх. № Е-ЗЛР-Р-1081 от 25.08.2022 г. и с вх. № Е-ЗЛР-Р-1082 от 25.08.2022 г. 

от „Овергаз Инк.” АД, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 53, ал. 5 от Закона за 

енергетиката (ЗЕ), чл. 92, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за 

лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ, Наредбата), с искане за издаване на 

разрешение за извършване на сделки на стойност повече от 10 на сто от активите на 

лицензианта съгласно последния одитиран годишен финансов отчет и учредяване на 

залог, включително особен залог върху имущество, с което се осъществява 

лицензионна дейност, а именно: Анекс № 1 към Договор № (…) от (…) г. за стандартен 

кредит за оборотни средства, Анекс № 1 към Договор № (…) от (…) г. за особен залог 

върху движими вещи – стоково-материални ценности (СМЦ) и незавършено 

производство и Анекс № 1 към Договор № (…) от (…) г. за особен залог върху вземане, 

сключени между (…) и „Овергаз Инк.“ АД.  

Към заявленията са приложени следните документи: Договор № (…) от (…) г. за 

стандартен кредит за оборотни средства, сключен между (…) и „Овергаз Инк.“ АД; 

Проект на Анекс № 1 към Договор № (…) от (…) г. за стандартен кредит за оборотни 

средства, сключен между (…) и „Овергаз Инк.“ АД; Общи условия, при които (…) 

предоставя кредити на лица, осъществяващи стопанска дейност; Договор № (…) от (…) 

г. за особен залог върху движими вещи – СМЦ и незавършено производство, сключен 

между (…) и „Овергаз Инк.“ АД; Проект на Анекс № 1 към Договор № (…) от (…) г. за 

особен залог върху движими вещи – СМЦ и незавършено производство, сключен 

между (…) и „Овергаз Инк.“ АД; Договор № (…) от (…) г. за особен залог върху 

вземане, сключен между (…)и „Овергаз Инк.“ АД; Проект на Анекс № 1 към Договор 

№ (…) от (…) г. за особен залог върху вземане, сключен между (…) АД и „Овергаз 

Инк.“ АД; финансова обосновка и план за погасяване задълженията по договорите; 

документи за платена такса; декларации за истинността на заявените обстоятелства по 

чл. 3, ал. 3 от НЛДЕ. 

Със Заповед № З-Е-1161 от 02.09.2022 г. на председателя на КЕВР е сформирана 

работна група със задача да извърши проучване и анализ на данните и документите, 

съдържащи се в заявленията и приложенията към тях. 

С писмо с изх. № E-ЗЛР-Р-1081 от 02.09.2022 г. е изискано от „Овергаз Инк.“ АД 

да представи допълнителни данни и документи, а именно: решение на Съвета на 

директорите на „Овергаз Инк.“ АД за одобрение на сключването на исканите сделки; 

справка за сключения от „Овергаз Инк.” АД на 14.01.2021 г. действащ договор за 

кредит и съответно оставащата част от подлежащите на погасяване суми, с посочване 

на крайния срок за погасяването им, както и да посочи дали представените информация 

и документи, част от административната преписка, съдържат търговска тайна и ако 

съдържат такава – да посочи съответната информация и/или документи, като обоснове 

по какъв начин разкриването ѝ би могло да навреди сериозно на дружеството или на 
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негов служител. С писмо с вх. № Е-ЗЛР-Р-1081 от 09.09.2022 г. дружеството е 

предоставило изисканите данни и документи.  

 

Въз основа на предоставените информация и документи от заявителя и 

извършеното проучване по преписката се установи следното:  

„Овергаз Инк.“ АД е акционерно дружество, вписано в Търговския регистър и 

регистър на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 040845618, със седалище и 

адрес на управление: гр. София, р-н Лозенец, ул. „Филип Кутев“ № 1, п.к. 1407, с 

предмет на дейност: маркетинг, инженеринг, производство, посредничество и търговия 

включително с горива и енергийни ресурси, инвестиции в общинските и градските 

инфраструктури, в това число за газификация, топлофикация, електроснабдяване, 

водоснабдяване и други, лизинг, както и други дейности, които трябва да бъдат водени 

по търговски начин. 

Дружеството се управлява от Съвет на директорите в състав: Сашо Георгиев 

Дончев, Светослав Рашев Иванов, Явор Веселинов Маноилов. „Овергаз Инк.“ АД се 

представлява от Светослав Рашев Иванов – изпълнителен директор. Капиталът на 

дружеството е в размер на 50 000 000 (петдесет милиона) лева, разпределен на 100 000 

(сто хиляди) обикновени поименни акции, всяка с номинална стойност 500 (петстотин) 

лева. В изпълнение на решение на Общото събрание на акционерите на „Овергаз Инк.“ 

АД от 28 април 2020 г., дружеството е изкупило обратно акции от своя капитал. В 

резултат от горното, капиталът на заявителя е собственост на „Овергаз Холдинг“ АД 

(50%) и на „Овергаз Инк.“ АД (50%) като към 31 юли 2021 г. „Овергаз Холдинг“ АД е 

единствен акционер с право на глас в Общото събрание на акционерите на 

дружеството. 

„Овергаз Инк.“ АД е титуляр на лицензия № Л-546-15 от 16.09.2021 г. за 

дейността „търговия с природен газ“. 

 

Със заявление с вх. Е-ЗЛР-Р-1081 от 25.08.2022 г. „Овергаз Инк.“ АД е поискало 

издаване на разрешение за сключване на Анекс № 1 към Договор № (…) от (…) г. за 

стандартен кредит за оборотни средства, сключен между (…) и „Овергаз Инк.“ АД, 

който предвижда разрешеният размер на кредита по договора да бъде увеличен с (…) 

лв. Със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-1082 от 25.08.2022 г. дружеството е поискало 

издаване на разрешение за сключване на Анекс № 1 към Договор № (…) от (…) г. за 

особен залог върху движими вещи – СМЦ и незавършено производство, сключен 

между (…) и „Овергаз Инк.“ АД, и Анекс № 1 към Договор № (…) от (…) г. за особен 

залог върху вземане, сключен между (…) и „Овергаз Инк.“ АД, които предвиждат 

увеличение на главниците по сключените договори в съответствие с увеличението на 

разрешения размер на кредита, предмет на Договор № (…) от (…) г. за стандартен 

кредит за оборотни средства.  

„Овергаз Инк.“ АД е обосновало сделките, за сключването на които е поискало 

разрешение от КЕВР, със следните аргументи:  

Дружеството е сключило Договор за доставка на природен газ № (…)от (…) г. с 

(…). В тази връзка, в качеството си на предприятие за природен газ, което доставя 

природен газ на краен снабдител с неравномерно потребление, „Овергаз Инк.“ АД има 

задължението да осигурява количества природен газ за компенсиране на 

неравномерността в потреблението на (…) - т. 5.2.4. от Плана за действие при 

извънредни ситуации за гарантиране на сигурността на доставките на природен газ на Р 

България (Плана). Съгласно т. 5.2.5 от Плана предприятията за природен газ са длъжни 

да съхраняват в началото на зимния сезон в подземно газово хранилище (ПГХ) „Чирен“ 

количества природен газ за компенсиране на сезонната неравномерност, които следва 

да бъдат в рамките на 10% до 20% от годишните заявки за доставка на природен газ за 

техните неравномерни потребители. В тази връзка, „Овергаз Инк.“ АД е сключило 
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Договор № (…) от (…) г. с „Булгартрансгаз“ ЕАД за достъп и съхранение и Договор № 

(…) от (…) г. с „Булгаргаз“ ЕАД за покупка на природен газ по Програмата за 

освобождаване на природен газ. Договорените количествата природен газ по 

сключения с „Булгаргаз“ ЕАД договор са в размер на (…) MWh. „Овергаз Инк.“ АД е 

посочило, че за периода м. юли – м. август 2022 г. са усвоени (…) лв. по договорите за 

кредит, с които са закупени и нагнетени в ПГХ „Чирен“ количества природен газ в 

размер на (…) MWh. Заявителят отбелязва, че двукратният ръст в цените на природния 

газ на пазарите в Европа и Р България за м. септември 2022 г. спрямо цените за м. юли 

2022 г. е породил необходимостта от допълнителен финансов ресурс за закупуване на 

количества природен газ през м. септември 2022 г.  

С решение по протокол № 22/2022 от 08.09.2022 г. Съветът на директорите на 

„Овергаз Инк.“ АД одобрява сключването на следните сделки: 

1. Анекс № 1 към Договор № (…) от (…) г. за стандартен кредит за оборотни 

средства, сключен между (…) и „Овергаз Инк.“ АД, при следните параметри: 

увеличение на разрешения размер на кредита предмет на договора за стандартен кредит 

за оборотни средства с (…) лв.; максимално договорен размер на кредита – (…)лв.; 

погасителен план - (…),(…) месечна вноска е в размер на (…) лв. и е дължима на (…) г., 

(…) – в размер на (…) лв. и е дължима на (…)г., (…) – в размер на (…) лв. и е дължима 

на (…) г.; обезпечение - размерът и видът на обезпечението по Договор № (…) от (…) г. 

за стандартен кредит за оборотни средства не се променят, но се обезпечава и 

увеличеният размер на кредита; 

2. Анекс № 1 към Договор № (…) от (…) г. за особен залог върху движими вещи 

– СМЦ и незавършено производство, сключен между (…) и „Овергаз Инк.“ АД, във 

връзка с увеличението на разрешения размер на кредита, предмет на Договор № (…) от 

(…) г. за стандартен кредит за оборотни средства; 

3. Анекс № 1 към Договор № (…) от (…) г. за особен залог върху вземане, 

сключен между (…) и „Овергаз Инк.“ АД, във връзка с увеличението на разрешения 

размер на кредита, предмет на Договор № (…) от (…) г. за стандартен кредит за 

оборотни средства. 

 

Заявителят е представил проекти (три броя) на анекси към договори, както 

следва: 

I. Проект на Анекс № 1 към Договор № (…)от (…) г. за стандартен кредит за 

оборотни средства, сключен между (…) и „Овергаз Инк.“ АД 

1. Предмет – увеличение на разрешения размер на кредита, предмет на договора 

за кредит, с (…) лева; 

2. Размер на кредита – до (…) лева. 

3. Погасяване: Кредитът се погасява на (…) месечни вноски като първите (…) са 

в размер на (…) лв., дължими съответно на (…) г. и на (…)г., а последна погасителна 

вноска е в размер на (…) лв. и е дължима на (…)г. 

4. Допълнителни условия за усвояване: кредитополучателят се задължава да 

предостави на банката заверено копие на разрешение, издадено от КЕВР за сключване 

на този анекс и за измененията в договора, предвидени с него, както и за сключване на 

анекси към договорите за обезпеченията по точка 8.2. от договора за изменение на 

условията им, свързани с увеличението; сключване на анекси към договорите за 

обезпеченията по т. 8.2. от договора във връзка с увеличението и представяне на 

доказателства за вписването им в Централния регистър на особените залози (ЦРОЗ), 

както и на удостоверение от ЦРОЗ, от което е видно, че върху обектите на 

обезпеченията по т. 8.2. от договора няма вписани тежести и права в полза на трети 

лица, освен банката; кредитополучателят следва да представи на кредитора 

доказателства, че разрешението е влязло в сила в срок до 16 дни от датата на 

издаването му; вземанията на банката за главницата на кредита, лихвите, таксите, 
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комисионите и разноските, произтичащи от договора за кредит, продължават да бъдат 

обезпечавани с учредените в полза на банката обезпечения, включително с учрдения 

залог по реда на ЗДФО върху всички вземания, настоящи и бъдещи, на 

кредитополучателя и на третите задължени лица – обезпечители, по всички сметки в 

национална и чуждестранна валута, на които са титуляр при банката, включително 

след промените, извършени в тези вземания и/или условията по договора за кредит, 

както са договорени с настоящия анекс. Кредиторът има право да събира всичките си 

непогасени, изискуеми вземания, основани на договора за кредит, в т.ч. и след 

промените по тях, направени с поредни анекси, чрез реализация на съответните 

обезпечения, по силата на постигнатото съгласие за целта с факта на сключване на 

този анекс; кредитополучателят, съответно залогодателят/ипотекарният длъжник се 

задължават да подновяват и/или осигуряват подновяването за своя сметка на 

вписванията на учредените от тях обезпечения в съответните регистри и служби, като 

са длъжни в срок не по-късно от (…) месеца преди изтичане на срока на действие на 

вписване да представят и/или осигурят предоставянето на кредитора на доказателства 

за подновяването му. 

 

II. Проект на Анекс № 1 към Договор № (…) от (…) г. за особен залог върху 

движими вещи – СМЦ и незавършено производство, сключен между (…) и 

„Овергаз Инк.“ АД  

Проектът на Анекс № 1 към Договор № (…) от (…) г. за особен залог върху 

движими вещи – СМЦ и незавършено производство, сключен между (…) и „Овергаз 

Инк.“ АД предвижда изменение в т. 1.2.1 от договора като размерът на главницата се 

увеличава от (…) лв. на (…) лв., в съответствие с увеличения размер на кредита, 

предмет на Договор № (…) от (…) г. за стандартен кредит за оборотни средства. Не се 

предвижда промяна на размера и вида на обезпечението, учреденото с Договор № (…) 

от (…)г. за особен залог върху движими вещи – СМЦ и незавършено производство. 

Предвижда се задължение на „Овергаз Инк.“ АД за допълнително вписване в 

ЦРОЗ на уговорените с този анекс промени в Договор № (…) от (…) г. за особен залог 

върху движими вещи – СМЦ и незавършено производство, както и за предоставяне на 

удостоверение, издадено от ЦРОЗ, от което е видно, че върху активите, които са 

предмет на сключения договор за залог, няма вписани тежести и права в полза на други 

лица, освен залогоприемателя.  

 

III. Проект на Анекс № 1 към Договор № (…) от (…) г. за особен залог върху 

вземане, сключен между (…)и „Овергаз Инк.“ АД  

Проект на Анекс № 1 към Договор № (…) от (…) г. за особен залог върху 

вземане, сключен между (…) и „Овергаз Инк.“ АД предвижда изменение в т. 1.2.1 от 

договора като размерът на главницата се увеличава от (…) лв. на (…) в съответствие с 

увеличения размер на кредита, предмет на Договор № (…) от (…) г. за стандартен 

кредит за оборотни средства. Не се предвижда промяна на размера и вида на 

обезпечението, учредено с Договор № (…) от (…) г. за особен залог върху вземане. 

Предвижда се задължение на „Овергаз Инк.“ АД за допълнително вписване в 

ЦРОЗ на уговорените с този анекс промени в Договор № (…) от (…) г. за особен залог 

върху движими вещи – СМЦ и незавършено производство, както и за предоставяне на 

удостоверение, издадено от ЦРОЗ, от което е видно, че върху активите, които са 

предмет на сключения договор за залог, няма вписани тежести и права в полза на други 

лица, освен залогоприемателя.  

 

Във връзка с представените проекти на анекси дружеството е предвидило 

график за усвояване и погасяване при максимално усвоен размер на оборотното 

финансиране както следва: 
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Таблица № 1 
Период III тримесечие на 2022 г. IV тримесечие на 2022 г. I. тримесечие на 2023 г. 

Усвояване 
(хил. лв.) 

(…) - - 

Плащания по главница 
(хил. лв.) 

- (…) (…) 

Плащания по лихви 
(хил. лв.) 

(…) (…) (…) 

Плащания на банкови 

такси 
(хил. лв.) 

(…) - - 

Общо плащания (…) (…) (…) 

 

Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗЕ, КЕВР разрешава извършването на 

разпореждане с имущество, с което се упражнява лицензионна дейност в случаите, 

предвидени в ЗЕ, както и на други сделки, които водят или могат да доведат до 

нарушаване сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното 

предприятие. Според чл. 92, ал. 1, т. 1 и т. 3 от НЛДЕ, КЕВР дава разрешение за 

извършване на: учредяване на залог, включително особен залог, върху имущество, с 

което се осъществява лицензионна дейност, както и на сделки на стойност повече от 10 

на сто от активите на лицензианта съгласно последния одитиран годишен финансов 

отчет.  

В конкретния случай, с Решение № 399 от 06.07.2022 г. КЕВР е разрешила на 

„Овергаз Инк.“ АД да сключи с (…) сделки, сред които и: Договор за стандартен 

кредит за оборотни средства в размер до (…)., Договор за особен залог върху движими 

вещи – СМЦ и незавършено производство, за учредяване на първи по ред залог върху 

природен газ в подземно газохранилище „Чирен“, Договор за особен залог върху 

вземане за учредяване на първи по ред залог върху вземане на „Овергаз Инк.“ АД, 

произтичащо от Договор № (…) от (…) г. между „Овергаз Инк.“ АД и (…). В тази 

връзка, „Овергаз Инк.“ АД е сключило с (…) Договор № (…) от (…)г. за стандартен 

кредит за оборотни средства, Договор № (…) от (…) г. за особен залог върху движими 

вещи – СМЦ и незавършено производство, и Договор № (…) от (…) г. за особен залог 

върху вземане. Поисканите за разрешаване от КЕВР сделки, а именно: Анекс № 1 към 

Договор № (…) от (…)г. за стандартен кредит за оборотни средства се изменя, Анекс № 

1 към Договор № (…) от (…)г. за особен залог върху движими вещи – СМЦ и 

незавършено производство, и Анекс № 1 към Договор № (…) от (…) г. за особен залог 

върху вземане изменят условията на разрешените с Решение № 399 от 06.07.2022 г. на 

КЕВР сделки, поради което попадат в обхвата на чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 53, ал. 5 от ЗЕ, 

както и на чл. 92, ал. 1, т. 1 и т. 3 от НЛДЕ, съответно подлежат на разрешаване от 

КЕВР. В тази връзка, КЕВР следва да извърши преценка дали сключването на тези 

сделки водят или могат да доведат до нарушаване сигурността на снабдяването, 

вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие, или до нарушаване на 

съществени условия за осъществяване на лицензионната дейност, включително 

принципите по чл. 23 от ЗЕ. Тази преценка се обосновава на резултатите от извършен 

анализ на финансовото състояние на дружеството на база одитирания годишен 

финансов отчет за 2021 г., като резултатите от този анализ са, както следва: 

 „Овергаз Инк.” АД отчита загуба в размер на 1190 хил. лв. за 2021 г. Общите 

приходи от дейността на дружеството са 69 182 хил. лв. за 2021 г. Общите разходи са 

69 593 хил. лв. за 2021 г. Общата сума на активите на дружеството за 2021 г. e 197 703 

хил. лв. Нетекущите активи за 2021 г. са 127 960 хил. лв. Текущите активи са 69 743 

хил. лв. за 2021 г. Основният капитал е в размер на 50 000 хил. лв. Собственият капитал 

за 2021 г. е в размер на 107 513 хил. лв. Нетекущите пасиви са 8570 хил. лв. за 2021 г. 

Текущите пасиви за 2021 г. са 81 620 хил. лв.  
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От представените парични потоци за 2021 г. е видно, че паричните наличности 

са с положителни стойности. Паричните постъпления са от клиенти и други дебитори, 

от депозити на свързани предприятия, получени дивиденти, постъпления от обратно 

изкупени дялове в асоциирани предприятия и от получени заеми. Плащания са 

извършвани към доставчици и други кредитори, трудови възнаграждения и осигуровки, 

за покупка на дълготрайни активи, за обратно изкупуване на акции, по заеми и лихви.  

Показателите, характеризиращи финансовото състояние на дружеството въз 

основа на отчетните данни са както следва: 

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал 

(Собствен капитал/Дълготрайни активи) е със стойност 0,84 за 2021 г. Това означава, 

че дружеството може да е имало затруднения при инвестиране със свободен собствен 

капитал в нови дълготрайни активи. Коефициентът на обща ликвидност 

(Краткотрайни активи/Краткотрайни пасиви) е 0,85 за 2021 г., което означава, че 

дружеството може да не е имало достатъчно свободни оборотни средства за погасяване 

на текущите си задължения. Коефициентът на финансова автономност (Собствен 

капитал/(Дълготрайни пасиви + Краткотрайни пасиви)), който показва степента на 

независимост от ползване на привлечени средства е 1,19 за 2021 г., което показва, че 

дружеството не е имало затруднения при покриване със собствени средства на 

задължения си. Предвид стойностите на горепосочените показатели, изчислени на база 

обща балансова структура, финансово-икономическо състояние на „Овергаз Инк.” АД 

за 2021 г. може да се определи като добро.  

С писмо с вх. № Е-ЗЛР-Р-1081 от 09.09.2022 г. дружеството е представило 

справка по сключения от „Овергаз Инк.” АД действащ договор за кредит и съответно 

оставащата част от подлежащите на погасяване суми, с посочване на крайния срок за 

погасяването им, както следва: „Овергаз Инк.” АД има действащ договор с „УниКредит 

Булбанк“ АД, сключен на 14.01.2021 г. в размер на (…) млн. евро за срок от седем 

години. Кредитът е напълно усвоен. Остатъкът за погасяване е в размер на (…) евро 

или (…) лв. Плащанията по кредита са на шестмесечни вноски по главница и лихва.С 

него общият размер на кредитите на дружеството, включително и разглежданото 

увеличение на размера на главницата по заема за оборотни средства до (…) лв. и (…) , 

представлява 47,18% от активите на „Овергаз Инк.“ АД, съгласно одитирания годишен 

финансов отчет на дружеството за 2021 г. 

Заявителят е представил план за приходи и разходи, както и прогнозни парични 

потоци за периода на кредита, служещи за преценка на възможностите на „Овергаз 

Инк.” АД да генерира парични средства за покриване на разходите по договорите за 

кредит. От анализа на прогнозните отчети, е видно следното: 

За периода, включващ трето и четвърто тримесечие на 2022 г. и първо 

тримесечие на 2023 г., общият размер на прогнозираните приходи е (…) хил. лв., а 

приходите от продажба на природен газ са в размер на (…) хил. лв. Очакваните 

приходи по тримесечия са следните: III тримесечие на 2022 г. са (…) хил. лв., като от 

продажба на природен газ в размер на (…) хил. лв., IV тримесечие на 2022 г. са (…) 

хил. лв., като от продажба на природен газ са (…) хил. лв. и I тримесечие на 2023 г. са 

(…) хил. лв., като от продажба на природен газ са (…) хил. лв. 

Общият размер на прогнозираните разходи за периода е в размер на (…) хил. лв. 

Очакваните разходи за дейността по тримесечия са следните: III тримесечие на 2022 г. 

(…) хил. лв.; IV тримесечие на 2022 г. (…) хил. лв. и I тримесечие на 2023 г. (…) хил. 

лв. Дружеството прогнозира обща нетна печалба за периода в размер на (…) хил. лв., 

като по тримесечия е, както следва: III тримесечие на 2022 г. в размер на (…) хил. лв.; 

IV тримесечие на 2022 г. размер на (…) хил. лв. и за I тримесечие на 2023 г. в размер на 

(…) хил. лв. 

„Овергаз Инк.” АД е представило прогнозни парични потоци, посочени по 

периоди в таблицата, както следва: 
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                                                                                                                                                      Таблица № 2 

Параметри 
III трим. 2022 

г. (хил. лв.) 

IV трим. 2022 г. 

(хил. лв.) 

I трим. 2023 г. 

(хил. лв.) 

Нетен паричен поток от оперативна дейност 
(…) (…) (…) 

Нетен паричен поток от инвестиционна дейност 
(…) (…) (…) 

Нетен паричен поток от финансова дейност 
(…) (…) (…) 

Нетно увеличение (намаление) на паричните 

средства и еквиваленти през периода 

(…) (…) (…) 

Парични средства и еквиваленти в началото 

на периода 

(…) (…) (…) 

Парични средства и еквиваленти в края на 

периода 

(…) (…) (…) 

 

От представените прогнозни парични потоци КЕВР счита, че при така заложените 

параметри и допускания, прогнозираните парични наличности са с положителни 

стойности в края на всеки от периодите и показват, че „Овергаз Инк.” АД ще притежава 

възможности да генерира достатъчно парични средства и ще разполага с необходимия 

паричен ресурс за покриване на плащанията по увеличения размер на главницата след 

сключването на Анекс № 1 към Договор № 00019/730 от 30.06.2022 г. за стандартен 

кредит за оборотни средства, както и да изпълнява лицензионните си задължения.  

 

Изказвания по т.5.: 

Докладва М. Димитров. В Комисията са постъпили заявления от „Овергаз Инк.” 

АД с искане за издаване на разрешение за извършване на сделки на стойност повече от 

10/100 от активите на дружеството съгласно последния одитиран годишен финансов 

отчет и учредяване на залог, включително особен залог върху имущество, с което се 

осъществява лицензионна дейност. „Овергаз Инк.” АД е поискало разрешение за 

сключване на анекси към договори за кредит и залог, които вече са разрешени от 

Комисията през м. юли – два договора за кредити и два договора за залог. Със 

сегашните заявления дружеството иска разрешение за Анекс № 1 към договор за 

кредит, анекс към договор за залог и втори анекс към другия договор за залог. С 

Решението от юли 2022 г. КЕВР е разрешила на „Овергаз Инк.“ АД да сключи два 

заема – единият е на стойност (…) лв. и втори заем е в размер на (…) лв. с (…). Общо 

тези два заема са на стойност (…) лв. Дружеството е представило информация за 

предишен заем отново с (…) от 2021 г., който е на стойност (…). евро, като към 

момента остатъкът от главницата е (…)евро или около (…) лв. С настоящото заявление 

дружеството иска увеличаване на размера на главницата по първия договор за заем, 

разрешен от Комисията м. юли., с (…) млн. лв. Това прави заем на стройност (…)лв. 

Общо заемите на дружеството към момента са на стойност (…) лв., което е 

(…)% от активите на дружеството съгласно последния одитиран годишен финансов 

отчет. „Овергаз Инк.” АД посочва следните мотиви за искане увеличаване размера на 

главницата с (…) млн. лв. Посочва, че е сключило договор за доставка с „Булгаргаз“ 

ЕАД за покупка на природен газ по Програмата за освобождаване. Тези количества са 

необходими за неговия клиент - (…). По силата на действие на Плана за действие при 

извънредни ситуации тези количества следва да се нагнетят в ПГХ Чирен и да се 

добиват през зимните месец. По този договор с (…), който е на стойност (…), 

дружеството е нагнетило (…) в ПГХ „Чирен“. 

Посочва се, че заемът е необходим предвид многократното увеличение на цената 

на природния газ, което обуславя необходимостта от допълнителни средства за 

закупуване на договорения вече газ с (…) по Програмата за освобождаване. Тези 

сделки попадат в обхвата на чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗЕ, както и на чл. 92, ал. 1, т. 1 и т. 3 

от НЛДЕ,  
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От представените прогнозни парични потоци е видно, че при така заложените 

параметри и допускания, прогнозираните парични наличности са с положителни 

стойности в края на всеки от периодите и показват, че „Овергаз Инк.” АД ще 

притежава възможности да генерира достатъчно парични средства и ще разполага с 

необходимия паричен ресурс за покриване на плащанията по увеличения размер на 

главницата след сключването на Анекс към Договора за стандартен кредит за оборотни 

средства, както и да изпълнява лицензионните си задължения. 

По отношение на търговската тайна „Овергаз Инк.“ АД е посочило, че 

представените документи съдържат чувствителна търговска информация, която 

включва данни и информация за трети юридически лица, както и информация, 

договорености и споразумения между търговски дружества, които не следва да бъдат 

разгласявани. Представените от „Овергаз Инк.“ АД документи и данни представляват 

факти и информация, свързани със стопанска дейност на дружеството, 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. При публикуването на протокола от закрито заседание на 

КЕВР, на което се разглежда изготвения доклад, информацията, която представлява 

търговска тайна, следва да бъде заличена съгласно решението на КЕВР.  

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, предложение 2 и чл. 

53, ал. 5 от Закона за енергетиката, чл. 92, ал. 1, т. 1 и т. 3 и ал. 4 от Наредба № 3 за 

лицензиране на дейностите в енергетиката, чл. 43, ал. 1 от Правилника за дейността на 

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

група предлага Комисията за енергийно и водно регулиране да обсъди и вземе следните 

решения: 

1. Да приеме настоящия доклад; 

2. Да даде разрешение на „Овергаз Инк.“ АД да сключи исканите сделки. 

В приложения проект на решение работната група предлага следното: 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, предложение 2 и чл. 

53, ал. 5 от Закона за енергетиката, чл. 92, ал. 1, т. 1 и т. 3 и ал. 4 от Наредба № 3 за 

лицензиране на дейностите в енергетиката, 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

Р Е Ш И: 

Разрешава на „Овергаз Инк.“ АД да сключи: 

1. Анекс № 1 към Договор от (…). за стандартен кредит за оборотни средства с 

(…), съгласно проект, представен по заявление от 25.08.2022 г.; 

2. Анекс № 1 към Договор от (…) г. за особен залог върху движими вещи и 

незавършено производство, между (…) – залогоприемател, и „Овергаз Инк.“ АД – 

залогодател, за учредяване на първи по ред залог върху природен газ в подземно 

газохранилище „Чирен“, съгласно проект, представен по заявление от 25.08.2022 г.;  

3. Анекс № 1 към Договор № (…) от (…) г. за особен залог върху вземане между 

(…) – залогоприемател, и „Овергаз Инк.“ АД – залогодател, за учредяване на първи по 

ред залог върху вземане на „Овергаз Инк.“ АД, произтичащо от Договор от (…)г. 

между „Овергаз Инк.“ АД и „(…), съгласно проект, представен по заявление от 

25.08.2022 г.; 

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

решение. 
 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, предложение 2 и чл. 

53, ал. 5 от Закона за енергетиката, чл. 92, ал. 1, т. 1 и т. 3 и ал. 4 от Наредба № 3 от 

21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, 
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КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

Разрешава на „Овергаз Инк.“ АД да сключи: 

1. Анекс № 1 към Договор № (…) от (…) г. за стандартен кредит за оборотни 

средства с (…), съгласно проект, представен по заявление с вх. Е-ЗЛР-Р-1082 от 

25.08.2022 г.; 
2. Анекс № 1 към Договор № (…) от (…) г. за особен залог върху движими вещи 

– СМЦ и незавършено производство, между (…)– залогоприемател, и „Овергаз Инк.“ 

АД – залогодател, за учредяване на първи по ред залог върху природен газ в подземно 

газохранилище „Чирен“, съгласно проект, представен по заявление с вх. Е-ЗЛР-Р-1081 

от 25.08.2022 г.;  

3. Анекс № 1 към Договор № (…) от (…) г. за особен залог върху вземане между 

(…) – залогоприемател, и „Овергаз Инк.“ АД – залогодател, за учредяване на първи по 

ред залог върху вземане на „Овергаз Инк.“ АД, произтичащо от Договор (…) от (…) г. 

между „Овергаз Инк.“ АД и (…), съгласно проект, представен по заявление с вх. Е-

ЗЛР-Р-1081 от 25.08.2022 г.; 
 

В заседанието по точка пета участват председателят на Комисията Иван Н. 

Иванов и членовете на Комисията Александър Йорданов, Димитър Кочков, Пенка 

Трендафилова. 

 

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

Йорданов – за, Димитър Кочков – за, Пенка Трендафилова - за), от които един глас 

(Александър Йорданов) на член на Комисията със стаж в енергетиката. 
 

 

 

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО: 

 

По т.1. както следва: 

1. Издава на „Протергиа Енерджи“ С.А., 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, лицензия № Л-625-15 от 

21.09.2022 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, за срок от 

10 (десет) години, приложение и неразделна част от това решение; 

2. Одобрява на „Протергиа Енерджи“ С.А. правила за работа с потребители на 

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

По т.2. както следва: 

1. Издава на „Енергама“ АД, с ЕИК 206950762, със седалище и адрес на 

управление: гр. София 1421, област София, община Столична, район Триадица, ул. 

„Димитър Хаджикоцев“ № 112, офис 3, лицензия № Л-626-15 от 21.09.2022 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 „Енергама“ АД правила за работа с потребители на енергийни 

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

 

По т.3. както следва: 
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1. Издава на „НЕКА Електрик“ ЕООД, с ЕИК 201617444, със седалище и адрес 

на управление: гр. Варна 9000, р-н Одесос, бул. „Иван Страцимир“ № 2, лицензия № Л-

627-15 от 21.09.2022 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 „НЕКА Електрик“ ЕООД 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. Издава на „Топливо газ“ ЕООД, с ЕИК 130864186, със седалище и адрес на 

управление: гр. София 1000, р-н Средец, ул. „Солунска“ № 2, лицензия № Л-628-15 от 

21.09.2022 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 „Топливо газ“ ЕООД правила за работа с потребители на 

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

По т.5. както следва: 

Разрешава на „Овергаз Инк.“ АД да сключи: 

1. Анекс № 1 към Договор № (…) от (…) г. за стандартен кредит за оборотни 

средства с (…), съгласно проект, представен по заявление с вх. Е-ЗЛР-Р-1082 от 

25.08.2022 г.; 
2. Анекс № 1 към Договор № (…) от (…) г. за особен залог върху движими вещи 

– СМЦ и незавършено производство, между (…) – залогоприемател, и „Овергаз Инк.“ 

АД – залогодател, за учредяване на първи по ред залог върху природен газ в подземно 

газохранилище „Чирен“, съгласно проект, представен по заявление с вх. Е-ЗЛР-Р-1081 

от 25.08.2022 г.;  

3. Анекс № 1 към Договор № (…) от (…) г. за особен залог върху вземане между 

(…) – залогоприемател, и „Овергаз Инк.“ АД – залогодател, за учредяване на първи по 

ред залог върху вземане на „Овергаз Инк.“ АД, произтичащо от Договор № (…) от (…) 

г. между „Овергаз Инк.“ АД и (…), съгласно проект, представен по заявление с вх. Е-

ЗЛР-Р-1081 от 25.08.2022 г.; 
 

 

Приложения: 

1. Решение на КЕВР № Л-625 от 21.09.2022 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“; 

2. Решение на КЕВР № Л-626 от 21.09.2022 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“; 

3. Решение на КЕВР № Л-627 от 21.09.2022 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“; 

4. Решение на КЕВР № Л-628 от 21.09.2022 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“; 
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5. Доклад с вх. № Е-ДК-1891 от 16.09.2022 г. и Решение на КЕВР № Р-408 от 

21.09.2022 г. - заявления с вх. № Е-ЗЛР-Р-1081 от 25.08.2022 г. и с вх. № Е-ЗЛР-Р-1082 

от 25.08.2022 г. от „Овергаз Инк.” АД, с искане за издаване на разрешение за 

извършване на сделки на стойност повече от 10 на сто от активите на лицензианта 

съгласно последния одитиран годишен финансов отчет и учредяване на залог, 

включително особен залог върху имущество, с което се осъществява лицензионна 

дейност. 

 

 
 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:   ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

 

       

.................................................                         ДОЦ. ИВАН Н. ИВАНОВ 

 А. Йорданов 

 

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

 Д. Кочков     ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

 

.................................................      РОСИЦА ТОТКОВА 

 П. Трендафилова      

         

 

 

 

      
Протоколирал: 

 А. Фикова - главен експерт 

 


