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П Р О Т О К О Л 

 

№ 212 

 
София, 11.08.2022 година 

 

 Днес, 11.08.2022 г. от 10:23 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за 

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

председателя доц. д-р Иван Н. Иванов (по т. 1 от дневния ред) и от Б. Голубарев – член на 

КЕВР (по т. 2 и т. 3 от дневния ред). 

 

 На заседанието присъстваха членовете на Комисията Александър Йорданов, Благой 

Голубарев, Пенка Трендафилова и главният секретар Росица Тодорова (без право на глас).  

  

 На заседанието присъстваха Р. Райков – за директор на дирекция „Правна“, М. 

Димитров – и.д. директор  на дирекция „Природен газ“,  Р. Наков – за началник на отдел 

„Цени и лицензии: електропроизводство, ВКП на електрическа и топлинна енергия“ и 

експерти на КЕВР. 

 

 Доц. д-р Иван Н. Иванов каза, че в дневния ред на закритото заседание са 

предвидени две точки. На основание чл. 33, ал. 6 от Правилника, Б. Голубарев има 

предложение за промяна на дневния ред и включването на допълнителна точка в него.  

 Б. Голубарев каза, че на основание чл. 33, ал. 6 от Правилника за дейността на 

Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация предлага 

включването на допълнителна т. 3 в дневния ред: 

т. 3: Доклад с вх. № Е-Дк-1801 от 09.08.2022 г. и проект на решение относно 

отстраняване на фактическа грешка в Решение № CH-1 от 01.07. 2022 г. на Комисията 

за енергийно и водно регулиране. 

 Доц. д-р Иван Н. Иванов каза, че има предложение това да бъде т. 1 от дневния ред, 

за да бъде взето решението в пълен състав и с участието на председателя на Комисията, 

тъй като се касае въпрос, който е свързан с международен ангажимент на България по 

отношение на интерконектора Комотини – Стара Загора. След това може да се продължи с 

т. 1 и т. 2 от предварителния дневен ред, които стават т. 2 и т. 3.  

 Доц. д-р Иван Н. Иванов подложи на гласуване включването на допълнителна 

точка в дневния ред на закритото заседание.   

 

Предложението за включването на допълнителна точка в дневния ред на 

закритото заседание в приета с четири гласа „за” (Доц. д-р Иван Н. Иванов, Александър 

Йорданов - за, Благой Голубарев – за и Пенка Трендафилова – за), от които два гласа 

(Александър Йорданов, Благой Голубарев) на членовете на Комисията със стаж в 

енергетиката. 
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Председателят доц. д-р Иван Н. Иванов 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” (доц. д-р Иван Н. Иванов – за, 

Александър Йорданов – за, Благой Голубарев – за, Пенка Трендафилова – за), от които два 

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

сектор Енергетика. 

 

Заседанието протече при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Доклад с вх. № Е-ДК-1801 от 09.08.2022 г. и проект на решение относно 

отстраняване на фактическа грешка в Решение № CH-1 от 01.07. 2022 г. на Комисията за 

енергийно и водно регулиране. 

Работна група: Милен Димитров; Радослав Райков; Любослава Джоргова 

 

2. Доклад с вх. № Е-Дк-1796 от 04.08.2022 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-

1039 от 14.06.2022 г. на „Сенс Трейд“ СРЛ 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 

 

3. Доклад с вх. № Е-Дк-1733 от 01.08.2022 г. относно заявление с вх. № E-ЗЛР-ПД-

1021 от 29.03.2022 г. за продължаване срока на лицензия за „производство на 

електрическа енергия“, подадено от „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД. 

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

Милен Трифонов, Радослав Наков, Диана Николкова,  

Юлиан Стоянов и Светослава Маринова 

 
 

По т.1. Комисията, след като разгледа писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-1014 от 08.08.2022 

г. от „Ай Си Джи Би“ АД с искане за отстраняване на фактическа грешка в Решение 

№ CH-1 от 01.07.2022 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране, установи 

следното: 

 

С писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-1014 от 08.08.2022 г. „Ай Си Джи Би” АД е поискало 

отстраняване на фактическа грешка в Решение № CH-1 от 01.07.2022 г. на Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР).  

Въз основа на предоставената информация и документи от дружеството се 

установи следното: 

С Решение № СН-1 от 01.07.2022 г. КЕВР е приела Окончателно съвместно 

решение за сертифициране на „Ай Си Джи Би“ АД като независим преносен оператор 

(Окончателно съвместно решение) на български и на английски език, което е неразделна 

част от Решение № CH-1 от 01.07.2022 г.  

В т. 4 от глава ΙI „Проект на съвместно решение за сертифициране на КЕВР и РАЕ 

относно сертифицирането на „Ай Си Джи Би” АД като независим преносен оператор”  от 

Окончателното съвместно решение националните регулаторни органи на Р България и Р 

Гърция (НРО) са потвърдили, че са изпълнени изискванията за независимост по член 20, 

параграф 2 и параграф 3, във връзка с член 19, параграфи 2-7 от Директива 2009/73/ЕО на 
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Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно общите правила за 

вътрешния пазар на природен газ и за отмяна на Директива 2003/55/ЕО (Директива 

2009/73/ЕО) и чл. 81е, ал. 2 и ал. 3 във връзка с чл. 81д, ал. 3, ал. 4, ал. 5, ал. 6, изречение 

първо от Закона за енергетиката, а именно: членовете на Надзорния съвет на независимия 

преносен оператор се избират от Общото събрание на акционерите; решението на 

Общото събрание на акционерите поражда действие, ако в срок до три седмици от 

уведомяването НРО не възрази срещу избора на половината минус един от членовете на 

Надзорния съвет на основанието, решенията да пораждат действие, ако в срок три 

седмици от уведомяването НРО не възрази срещу тях; членовете на Надзорния съвет да 

не заемат професионален пост или отговорна длъжност, да нямат икономически интереси 

или делови отношения, пряко или непряко, с която и да е друга част от ВИП или с негови 

акционери, притежаващи контролен пакет от акции; да нямат интереси или да не 

получават финансови облаги, пряко или непряко, от която и да е част от ВИП; да 

получават възнаграждение, което не зависи от дейностите или резултатите на ВИП, 

различни от тези на оператора на преносна мрежа; мнозинството от членовете на 

Надзорния съвет са лица, които в срок три години преди назначаването им не са заемали 

професионален пост или отговорна длъжност, не са имали интереси или делови 

отношения, пряко или непряко, с ВИП или с която и да е част от него, различна от 

оператора на преносната мрежа, или с негови акционери, притежаващи контролен пакет 

от акции.  

Съгласно представения проект на Устав на дружеството Надзорният съвет се 

състои от 6 (шест) членове, избирани и освобождавани от Общото събрание на 

акционерите, в съответствие с процедурата и изискванията на Глава осем „а“ от ЗЕ и 

всички други приложими закони. По отношение на членовете на Надзорния съвет на 

дружеството, „Ай Си Джи Би” АД е уведомило КЕВР и Регулаторния орган за енергия на 

Р Гърция (РАЕ) за номинираните лица за членове на Надзорния съвет с писмо вх. № Е-

ЗЛР-Л-11 от 17.03.2022 г. до КЕВР и вх. № I-323334 от 21.03.2022 до РАЕ и е представило 

данни и доказателства за това, че същите отговарят на изискванията на Директива 

2009/73/ЕО, в т. ч. и номинацията на г-н Джордж Полихрониу. 

С т. I. 1. от Окончателното съвместно решение НРО сертифицират като независим 

преносен оператор за газ „Ай Си Джи Би” АД, съответно одобряват кандидатите за 

членове на Надзорния съвет на дружеството като част от условията за независимост на 

преносния оператор. 

„Ай Си Джи Би“ АД е подало Заявление № 20220729190502 от 29.07.2022 г. в 

Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с което е поискало вписване в 

Търговския регистър на промените в корпоративната му структура, включително вписване 

на одобрените от НРО членове на Надзорния съвет на дружеството в т. ч. и г-н Джордж 

Полихрониу.  

С писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-1014 от 08.08.2022 г. „Ай Си Джи Би“ АД е уведомило 

КЕВР, че с оглед осъществяване на процедурата по вписване в Търговския регистър на 

одобрения от КЕВР член на Надзорния съвет на дружеството е необходимо да се отстрани 

фактическа грешка в Решение № CH-1 от 01.07.2022 г. на КЕВР, като навсякъде в това 

решение вместо името „Джордж“ да се посочи името „Георгиос“ на български език, 

съответно „Georgios” на английски език. С посоченото писмо дружеството е представило 

документ за самоличност на лицето, както и декларация за професионална независимост 

от Георгиос Полихрониу. В допълнение е представена декларация от номинираното за 

член на Надзорния съвет лице, че Георгиос Полихрониу и Джордж Полихрониу са едно и 

също лице, както и че във всички документи, където в текста и подписа присъства името 

„Джордж“ следва да се чете „Георгиос“, като е декларирано, че разликата в изписването 

на първото име се дължи на международния елемент на процедурата по сертифициране и 

изготвянето на документи на три езика и наложилите се в тази връзка преводи от различни 
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преводачи, които са интерпретирали транскрипцията на името по различен начин. „Ай Си 

Джи Би“ АД е отбелязало, че длъжностното лице по вписванията е посочило 

несъответствието на имената в мотивите на Указания № 20220729190502 от 04.08.2022 г. 

и Отказ № 20220729190502-4 от 05.08.2022 г. за вписване на заявените обстоятелства. 

От информацията и приложените документи към писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-1014 от 

08.08.2022 г., се установява, че е налице фактическа грешка в Решение № CH-1 от 

01.07.2022 г. на КЕВР, неразделна част от което е и Окончателното съвместно решение, а 

именно: името на одобрения от НРО член на Надзорния съвет на „Ай Си Джи Би” АД е 

изписано „Джордж“ на български език и „George” на английски език, вместо „Георгиос“ 

на български език, съответно „Georgios” на английски език. Решение № CH-1 от 

01.07.2022 г. е индивидуален административен акт по смисъла на чл. 21, ал. 1 от 

Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Законът за енергетиката (ЗЕ) не съдържа 

правила за поправка на явна фактическа грешка на административен акт, поради което по 

аргумент от чл. 13, ал. 8 от ЗЕ, в случая следва да намери субсидиарно приложение АПК. 

Съгласно чл. 62, ал. 2 от АПК очевидни фактически грешки, допуснати в 

административния акт, се поправят от органа, който го е издал. За поправката на очевидни 

фактически грешки се съобщава на заинтересованите лица. Решението за поправянето 

подлежи на обжалване по предвидения в този кодекс ред. 

Съгласно правната теория и съдебната практика, вследствие на поправка на 

очевидна фактическа грешка, първоначалният административен акт – Решение № CH-1 от 

01.07.2022 г. на КЕВР и административният акт за поправяне на грешката, образуват едно 

цяло – поправеният административен акт. 

 

 Изказвания по т.1.: 

Докладва М. Димитров. С писмо от 08.08.2022 г. „Ай Си Джи Би” АД е поискало 

отстраняване на фактическа грешка в Решение № CH-1 от 01.07.2022 г. на Комисията. С 

това решение КЕВР е приела Окончателно съвместно решение за сертифициране на „Ай 

Си Джи Би“ АД като независим преносен оператор. В тази връзка „Ай Си Джи Би“ АД е 

уведомило КЕВР, че с оглед осъществяване на процедурата по вписване в Търговския 

регистър на одобрения от КЕВР член на Надзорния съвет на дружеството е необходимо да 

се отстрани фактическа грешка в решението, като навсякъде в това решение вместо името 

„Джордж“ да се посочи името „Георгиос“ на български език, съответно „Georgios” на 

английски език. Дружеството е представило документ за самоличност на лицето, както и 

декларация за професионална независимост от Георгиос Полихрониу. В допълнение е 

представена декларация от въпросното лице, че Георгиос Полихрониу и Джордж 

Полихрониу са едно и също лице, както и че във всички документи, където в текста и 

подписа присъства името „Джордж“ следва да се чете „Георгиос“, като е декларирано, че 

разликата в изписването на първото име се дължи на международния елемент на 

процедурата по сертифициране и изготвянето на документи на три езика и наложилите се 

в тази връзка преводи от различни преводачи. След проверка на представените документи 

е установено, че е налице фактическа грешка в името. Законът за енергетиката не съдържа 

правила за поправка на явна фактическа грешка. Чл. 62, ал. 2 от АПК предвижда, че 

очевидни фактически грешки, допуснати в административния акт, се поправят от органа, 

който го е издал. Съгласно правната теория и съдебната практика, вследствие на поправка 

на очевидна фактическа грешка, първоначалният административен акт – Решение № CH-1 

от 01.07.2022 г. на Комисията и административният акт за поправяне на грешката, 

образуват едно цяло – поправеният административен акт. Предвид всичко гореизложено и 

на основание чл. 62, ал. 1 и ал. 2 , работната група предлага на Комисията да обсъди 

следните решения: 

1. Да приеме настоящия доклад; 

2. Да приеме решение, с което да поправи допусната очевидна фактическа грешка в 



[TLP- AMBER] 

Ниво 2 
 

 5 

свое Решение № CH-1 от 01.07.2022 г. 

М. Димитров прочете и диспозитива на проекта на решение: 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 62, ал. 2 от 

Административнопроцесуалния кодекс 

 

КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

РЕШИ: 
 

 Поправя допусната очевидна фактическа грешка в свое Решение № CH-1 от 

01.07.2022 г., като навсякъде в това решение името „Джордж“ на български език и 

„George” на английски език следва да се чете „Георгиос“ на български език, съответно 

„Georgios” на английски език.   

Доц. д-р Иван Н. Иванов каза, че Комисията вече е имала друго подобно решение, 

свързано с документи относно интерконектора Комотини/Стара Загора.  

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

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 62, ал. 2 от 

Административнопроцесуалния кодекс 

 

КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

РЕШИ: 

 

 Поправя допусната очевидна фактическа грешка в свое Решение № CH-1 от 

01.07.2022 г., като навсякъде в това решение името „Джордж“ на български език и 

„George” на английски език следва да се чете „Георгиос“ на български език, съответно 

„Georgios” на английски език.   

 

В заседанието по точка първа участват председателят доц. д-р Иван Н. Иванов и 

членовете на Комисията Александър Йорданов, Благой Голубарев, Пенка Трендафилова. 

 

Решението е взето с четири гласа „за” (доц. д-р Иван Н. Иванов - за, Александър 

Йорданов - за, Благой Голубарев – за и Пенка Трендафилова – за), от които два гласа 

(Александър Йорданов, Благой Голубарев) на членовете на Комисията със стаж в 

енергетиката. 
 

Доц. д-р Иван Н. Иванов каза, че предоставя воденето на закритото заседание на Б. 

Голубарев. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов излезе от зала 4.  
 

По т.2. Комисията разгледа доклад с вх. № Е-Дк-1796 от 04.08.2022 г. относно 

заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1039 от 14.06.2022 г. на „Сенс Трейд“ СРЛ за издаване на 

лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“. 

 

Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1039 от 

14.06.2022 г. на „Сенс Трейд“ СРЛ, ч.ю.л. държава – Република Румъния, 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 
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на обстоятелствата в заявлението и приложенията към него е сформирана работна група 

със заповед № З-Е-1110 от 02.08.2022 г. на председателя на КЕВР. 

При преценката на основателността на заявлението за издаване на лицензия за 

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

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

държава-членка на Европейския съюз, както и налице ли са необходимите технически и 

финансови възможности, материални и човешки ресурси, и организационна структура за 

изпълнение на нормативните изисквания за осъществяване на лицензионната дейност. 

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

документите по административната преписка, се установи следното: 

І. Правни аспекти 

Видно от представените решение № 134636 от 30.09.2021 г., удостоверение за 

регистрация от 01.10.2021 г. и удостоверения за актуално състояние от 01.10.2021 г. и от 

26.01.2022 г, издадени от служба „Търговски регистър“ към Съда на гр. Букурещ, 

Румъния, правноорганизационната форма на „Сенс Трейд“ СРЛ е дружество с ограничена 

отговорност, учредено и съществуващо съгласно законодателството на Република 

Румъния, с единен идентификационен код  № 44995934, с пореден номер в Търговския 

регистър № J40/17000/2021, със седалище и адрес на управление: Република Румъния, гр. 

Букурещ, сектор 3, ул. „Бурницей“ № 24, офис А76, ет. 1. 

„Сенс Трейд“ СРЛ се представлява от управителя Джем Ширин, гражданин на 

Република Турция. Размерът на капитала на дружеството е 100 RON (румънски леи) и е 

изцяло внесен. 

Едноличен собственик на капитала на заявителя е „Енерджи Трейдинг Систем“ 

ООД, държава: България, с ЕИК № 204145899. Съдружници в „Енерджи Трейдинг 

Систем“ ООД са Денис Северинов Къръмов, гражданин на Република България, с размер 

на дяловото участие: 56 000 лв., „Ничхе инвест“ ЕООД, с ЕИК 205673216, държава: 

България, с размер на дяловото участие: 64400 лв., и „ОМ глобъл трейд енд инвестмънт“ 

ЕООД, ЕИК 206837437, държава: България, с размер на дяловото участие: 159 600 лв. 

Едноличен собственик на капитала на „Ничхе инвест“ ЕООД е Шевкет Алкън Яман, 

гражданин на Република Турция. Едноличен собственик на капитала на „ОМ глобъл трейд 

енд инвестмънт“ ЕООД е Джем Ширин, гражданин на Белгия. 

„Сенс Трейд“ СРЛ има основен предмет на дейност търговия с електрическа 

енергия. 

Предвид горното, „Сенс Трейд“ СРЛ 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 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. Съгласно приложена декларация 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. Следователно не е 

налице противоречие с разпоредбите на чл. 40, ал. 4, т. 1, 2 и 3 от ЗЕ. 

Вещни права 

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

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

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

неприложими в настоящата хипотеза, тъй като при осъществяването на дейността 

„търговия с електрическа енергия“ липсва енергиен обект. 

II. Срок на исканата лицензия 
Срокът на лицензията, за която кандидатства заявителят, е 10 (десет) години. 
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Дружеството е обосновало искания срок с оглед плана на „Сенс Трейд“ СРЛ за бъдещо 

дългосрочно развитие на енергийния пазар. Издаването на лицензия за посочения срок ще 

осигури възможност на дружеството за участие в динамичното развитие на пазара в 

страната. Предвид динамиката на развитие на нормативната уредба и развитието на 

пазара, дружеството се нуждае от подходящ срок за реакция, като са налице и достатъчно 

перспективи за удължаване на лицензията след изтичането ѝ. 

ІІI. Технически аспекти 

1. Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване 

на дейността „търговия с електрическа енергия“: 

За осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“, „Сенс Трейд“ 

СРЛ ще използва офис, находящ се в Румъния, гр. Букурещ, сектор 3, ул. „Бурницей“ № 

24, 1-ви етаж, офис А76, съгласно представен договор за наем с „Форум Пропъртис“ СРЛ. 

Заявителят декларира, че обособеното офисно пространство за извършване на дейността 

по „търговия с електрическа енергия“ е обзаведено с мебели и офис оборудване, като са 

обособени самостоятелни работни места за служителите. 

Съгласно договор за предоставяне на услуги и ресурси във връзка с извършването 

на дейността търговия с електрическа енергия, дружеството „Енерджи Трейдинг Систем“ 

ООД е предоставило за ползване на заявителя следните информационни и 

комуникационни средства: 

 2 бр. компютърни конфигурации – процесор AMD CPU Kaveri A6-Series X@ 

7400 K, 3.9 GHz; 

 2 бр. монитори ACER G227HQ; 

 1 бр. лаптоп Notebook Inspiron 5759, Intel Core i5 – 6200U, 2.30GHz, 3 MB cache; 

 3 бр. външен харддиск Back up Plus 4TB; 

 1 бр. принтер и скенер Xerox Work center 3025B; 

 3 бр. операционни системи Microsoft Windows 10 Pro 64bit; 

 1 бр. телевизор LG 43 LH 510 V; 

 3 бр. офис пакет Microsoft Office Home and business 2016 EuroZone; 

 3 бр. лицензи антивирусна защита Kaspersky Internet Security 2016; 

 1 бр. сървър за електронна поща с услуга професионален хостинг. 

Освен това, съгласно горепосочения договор, „Енерджи Трейдинг Систем“ ООД 

предоставя на „Сенс Трейд“ СРЛ да ползва и услугите по договорите с доставчици на 

интернет, телекомуникационни услуги и други. 

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-

5407≠1 от 08.06.2022 г. ЕСО ЕАД декларира, че „Сенс Трейд“ СРЛ 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 „Сенс Трейд“ СРЛ притежава технически възможности и материални 

ресурси за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“. 

2. Относно наличието на човешки ресурси и опит за осъществяване на 

дейността „търговия с електрическа енергия“: 

Структурата на дружеството е представена в два варианта – съществуваща и 

бъдеща. Причината за това е, че „Сенс Трейд“ СРЛ е новосъздадено дружество, което 
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тепърва започва да развива дейността „търговия с електрическа енергия“. Към момента в 

дружеството съгласно дружествения договор работи управител, който ще обслужва 

бъдещата лицензионна дейност. След получаване на лицензия за търговия с електрическа 

енергия, дейността ще се концентрира предимно във външната търговия. 

Като новосъздадено дружество „Сенс Трейд“ СРЛ ще разчита в бъдещата си 

дейност на дружества с опит и изградени за целта структури, в частност на едноличния 

собственик на капитала „Енерджи Трейдинг Систем“ ООД, притежаващо лицензия за 

търговия с електрическа енергия в Република България. Непосредствените задачи, с които 

ще бъдат заети служителите на дружеството на този етап, са координиране и 

осъществяване на всички регистрации, необходими за дейността след получаването на 

лицензия – в това число в ЕСО ЕАД, НЕК ЕАД, Агенция „Митници“, БНЕБ ЕАД, съседни 

борси и оператори. При увеличение на броя контрагенти и обеми, при осъществяване на 

същинската търговия се планира длъжността „координатор“ да бъде трансформирана в 

„Търговски директор“, като в характеристиката на длъжността ще бъдат включени: 

управление на дейността, свързана с вътрешните и външните контрагенти; отговорност за 

търговските отношения с всички контрагенти; администриране на дейността на 

дружеството. За тази цел, търговският директор ще бъде подпомаган от анализатори на 

външен и вътрешен пазар. Предвид специфичния характер на дейността „търговия с 

електрическа енергия“, в чиято основа е само един продукт и е стриктно подчинена на 

одобрени от КЕВР правила, както и поради факта, че „Сенс Трейд“ СРЛ ще концентрира 

дейността си само във външнотърговски сделки, най-подходящо за дружеството е всички 

дейности, свързани с администрирането на процеса, да са изнесени. 

Търговският директор ще бъде подпомаган в дейността си от „Секретар“, с 

функции администриране, координиране и контрол на решенията. 

Лицето на длъжност „Анализатор вътрешен пазар“ ще отговаря за контрагентите в 

Република България – независими производители (АЕЦ, ТЕЦ, ВЕЦ, ВЕИ), БНЕБ ЕАД, 

НЕК ЕАД и други търговци. 

Лицето на длъжност „Анализатор външен пазар“ ще носи отговорност за 

външнотърговските сделки и свързаните с това дейности – осигуряване на трансгранични 

капацитети, осъществяване на транзитен пренос, покупко-продажба на съседни борси на 

електрическа енергия, други търговци и др. 

„Специалист графици“ ще извършва обобщаване, подготовка и контрол на 

товаровите графици, а в случай на необходимост ще извършва дейност по контрол и 

корекция на евентуални небаланси, техническа координация между доставчици, търговци 

и контрагенти. Валидирането на товаровите графици се предвижда като изнесена дейност 

за дружеството. 

Представени са, също така, и автобиография и копия на дипломи за завършено 

образование на управителя на дружеството. 

Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството 

доказателства може да се приеме, че „Сенс Трейд“ СРЛ разполага с човешки ресурси 

и организационна структура за осъществяване на дейността „търговия с 

електрическа енергия“. 

IV. Икономически аспекти 

Относно наличие на финансови възможности на заявителя за осъществяване 

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

гаранции и обезпечения за сключване на сделки за търговия с електрическа енергия 

съгласно Правилата за условията и реда за предоставяне на достъп до 

електропреносната и електроразпределителните мрежи (Правилата): 

„Сенс Трейд“ СРЛ 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 
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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 73 440 MWh през 2022 г. до 350 400 MWh през 2026 г. 

Прогнозните цени, по които дружеството ще купува и продава електрическа 

енергия на вътрешния пазар през периода на бизнес плана, са: 

 

За разглеждания период дружеството очаква печалба, като за първата година е в 

размер на 2 005 хил. евро, като достига до 3 162 хил. евро през 2026 г. 

Сравнителна таблица на прогнозните приходи и разходи за периода 2022 г. – 2026 

г. е представена по-долу: 

Показатели в  хил. евро 
Прогноза  

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

Приходи  19 829 45 978 38 102 44 453 43 795 

Разходи 17 824 40 800 33 152 40 196 40 633 

Счетоводна печалба 2 005 5 178 4 950 4 257 3 162 

 

Към бизнес плана „Сенс Трейд“ СРЛ 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. № 74 от 20.05.2022 г. от 

„Юробанк България“ АД, според което „Сенс Трейд“ СРЛ е клиент на банката с открита 

специална сметка за обезпечаване на бъдещи сделки при упражняване на лицензионната 

дейност „търговия с електрическа енергия“, наличността по която към 20.05.2022 г. е 

79 930,30 евро. 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, „Сенс Трейд“ 

СРЛ ще притежава финансови възможности за извършване на дейността „търговия 

с електрическа енергия“. 

V. Правила за работа с потребители на енергийни услуги  

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

работа с клиенти. Според изискванията на чл. 38в, ал. 2 от ЗЕ Правилата уреждат реда и 

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

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

и потребителите на енергийни услуги получават достъп до тях. 

 

Изказвания по т.2.: 

 Докладва М. Трифонов. Административното производство е образувано по 

заявление от „Сенс Трейд“ СРЛ. След преглед и анализ на представените документи в 

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

Средна покупна цена евро/MWh 240 185 125 130 115 

Средна продажна цена  евро/MWh 270 210 145 145 125 

Количество търгувана ел. 

енергия общо 
MWh 73 440 219 000 262 800 306 600 350 400 
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заявлението е установено, че от правна, техническа и икономическа страна те отговарят на 

изискванията на Закона за енергетиката, както и на Наредба № 3 за лицензиране на 

дейностите в енергетиката. Основният извод относно представения от дружеството бизнес 

план е, че ако се спазят заложените в него параметри и представените в пазарния анализ 

данни, „Сенс Трейд“ СРЛ ще притежава финансови възможности за извършване на 

дейността „търговия с електрическа енергия“. Дружеството е представило и Правила за 

работа с потребители на енергийни услуги. Предвид гореизложеното и на основание чл. 

13, ал. 5, т. 1 от Закона за енергетиката и чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността на 

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

предлага Комисията да обсъди следните решения: 

 1. Да приеме доклада на работната група относно подаденото от „Сенс Трейд“ 

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

 2. Да определи дата, час и място на провеждане на открито заседание за 

разглеждане на приетия по т. 1 доклад, които да бъдат публикувани на интернет 

страницата на Комисията, като се осигури и възможност за дистанционно участие; 

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

търговска регистрация „Сенс Трейд“ СРЛ или други упълномощени от тях 

представители на дружеството. 

 А. Йорданов запита защо е занемарена добрата практика да се изследва 

капиталовата структура на заявителите във връзка със закона за икономическите 

отношения с юридически лица, регистрирани или с участие във зони с преференциален 

данъчен режим. Има ли претендиране от страна на заявителя да бъде заличена 

информация, която е защитена по закон, при публикуване на протокола и доклада?  

 М. Трифонов каза, че на стр. 2 от доклада е изследвана собствеността на 

дружеството и в края се стига до физическо лице. По отношение на данните: не всяко 

дружество претендира търговска тайна на тези данни, но Комисията вече има утвърдена 

добра практика, при която за такава се считат прогнозните приходи на дружеството и 

цени, на които планира да продава. Те се заличават автоматично при публикуването.  

 А. Йорданов каза, че това не може да се прави автоматично, без заявителят да 

претендира, че това е съответна търговска тайна. Това е субективно право и то възниква 

едва когато той предприеме съответните действия. Като административен орган, 

Комисията не може на своя глава да решава това. Заявителят може и да иска да бъдат 

огласени тези данни. В тази връзка е имало и заповед на председателя, че в тези 

производства докладите се разглеждат едва когато съдържат раздел, касаещ данните за 

заличаване преди публикуване, със съответните предложения. В заповедта пише, че 

данните се заличават с решение на Комисията. А. Йорданов каза, че докладът може да се 

върне и да се доработи съгласно заповедта. Ако няма претендиране на търговска тайна от 

страна на заявителя, тогава трябва да се посочи изрично, че нищо не следва да се заличава.  

 Б. Голубарев каза, че след като няма изразено мнение за заличаване може да се 

публикува всичко.  

 А. Йорданов каза, че приема казаното от Б. Голубарев. Това е и законовото 

положение.  

 Б. Голубарев каза, че няма смисъл от връщане на доклада.  

 От страна на членовете на Комисията нямаше други изказвания и коментари по 

доклада.  

 Б. Голубарев каза, че подлага на гласуване направеното предложение, като 

информацията се публикува изцяло.  

 

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

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

и на нейната администрация, 
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КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

 
1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-1796 от 04.08.2022 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-

Л-1039 от 14.06.2022 г. на „Сенс Трейд“ СРЛ за издаване на лицензия за дейността „търговия 

с електрическа енергия“.; 

2. Насрочва открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от Закона за енергетиката на 

17.08.2022 г. от 10:00 ч. за разглеждане на доклада по т. 1;  

3. За участие в откритото заседание да бъдат поканени лицата, представляващи по 

търговска регистрация „Сенс Трейд“ СРЛ или други упълномощени от тях представители на 

дружеството, като се осигури възможност и за дистанционно участие; 

4. Приетият доклад, датата и часът на откритото заседание да бъдат оповестени на 

интернет страницата на КЕВР. 

 

В заседанието по точка втора членовете на Комисията Александър Йорданов, 

Благой Голубарев, Пенка Трендафилова. 

 

Решението е взето с три гласа „за” (Александър Йорданов - за, Благой Голубарев – 

за и Пенка Трендафилова – за), от които два гласа (Александър Йорданов, Благой 

Голубарев) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката. 

 

По т.3. Комисията започна разглеждането на  доклад с вх. № Е-Дк-1733 от 

01.08.2022 г. относно заявление с вх. № E-ЗЛР-ПД-1021 от 29.03.2022 г. за 

продължаване срока на лицензия за „производство на електрическа енергия“, 

подадено от „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД. 

 

Изказвания по т.3.:  

Докладва Р. Наков. Административното производство е образувано по заявление от 

„КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД, с което заявителят е поискал да бъде продължен 

срока на лицензия за дейността „производство на електрическа енергия“ с нов срок от 15 

години, което заявление е подадено на основание чл. 56, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката 

и във връзка с чл. 67, ал. 1 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в 

енергетиката. 

Въз основа на представената информация от заявителя са направени съответните 

анализи и е установено, че по отношение на правните аспекти заявителят отговаря на 

изискванията на Закона за енергетиката и на Наредбата за лицензиране на дейностите в 

енергетиката. Представени са доказателства за вещни права върху енергийния обект.  

А. Йорданов обърна внимание, че това не е нов заявител и не е необходимо да се 

повтарят всички тези формални обстоятелства, които са изложени в доклада. Очевидно е, 

че заявителят отговаря на изискванията, след като вече има лицензия.  

Р. Наков продължи с докладването. Дружеството е поискало срокът на лицензията 

да бъде продължен с 15 години. В доклада подробно са изложени техническите аспекти – 

описание на централата и всички основни и спомагателни съоръжения. За преценка на 

изпълнението на изискванията по действащата лицензия, в Таблица № 1 са представени 

постигнатите технико-икономически показатели през последните 12 години. По 

отношение на спазване на екологичното законодателство също са представени документи 

и справки, от които е направен извод, че показателите съответстват на нормите. 

Представена е организационна структура за доказване на наличието на човешки ресурси и 

списък на служителите, които изпълняват лицензионната дейност. Представено е и 
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подробно описание на изнесените дейности, от които е видно, че оператор, който 

експлоатира централата е „КонтурГлобал Оперейшънс България“ АД. Представени са 

множество ревизионни актове за проведени технически прегледи на съоръженията, на 

котлите и на всички съоръжения под надзор. От представената информация и документи 

може да бъде направен извод, че заявителят притежава необходимите технически, 

материални и човешки ресурси и организационна структура, което показва, че ще 

продължи да отговаря на условията за осъществяване на дейността по лицензията. В тази 

връзка, срокът на лицензията от 06.02.2002 г. може да бъде продължен с нови 15 години, 

при спазване в определените срокове на всички изисквания на действащата нормативна 

уредба по отношение на експлоатацията и поддръжката на централата, както и за 

опазването на околната среда. 

В т. IV. от доклада са изложени финансово-икономическите аспекти. Направен е 

подробен анализ на финансовите показатели, прогнозните парични потоци, структурата на 

капитала с активите и пасивите. Направен е извод, че при така заложените финансови 

параметри за периода на представения от дружеството бизнес план за периода 2023 г. - 

2027 г. „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД ще притежава финансови възможности за 

осъществяване на лицензионната дейност. Предвид гореизложеното и на основание чл. 13, 

ал. 5, т. 1 от Закона за енергетиката и чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността на 

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

предлага Комисията да обсъди следните решения: 

1. Да приеме настоящия доклад; 

2. Да определи дата, час и място на провеждане на открито заседание за 

разглеждане на приетия по т. 1 доклад, които да бъдат публикувани на интернет 

страницата на Комисията, като се осигури и възможност за дистанционно участие; 

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

търговска регистрация „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД или други упълномощени от 

тях представители на дружеството. 

А. Йорданов каза, че независимо, че заявителят е съществуващ, при производство 

за продължаване на срока на лицензия или издаване на нова такава следва да се приложи и 

проучване на капиталова структура. Това отсъства от настоящия доклад. Това изискване 

произтича от закон и следва да се прилага. Не е коментиран въпросът със защитената по 

закон информация и следва да се разбира, че данни от заявлението за издаване на 

лицензия, доклада и протокола не следва да се заличават.  

Р. Наков каза, че приема направените забележки. Докладът ще се допълни и ще се 

направи допълнително проучване относно структурата на капитала. По отношение на 

заличаването на информация: доколкото има информация от упълномощеното лице на 

заявителя, част от данните са търговска тайна и дружеството ще иска част от данните да 

бъдат заличени. В тази връзка ще трябва да се представи писмо с искане за заличаване. 

Ако докладът бъде публикуван на сайта на Комисията в този му вид, дружеството ще иска 

да бъде премахнат от сайта до заличаване на данните.  

А. Йорданов каза, че процедурата по продължаване срока на лицензията не трябва 

да започва, без този въпрос да е разгледан и данните за заличаване да са посочени в 

доклада и решението на Комисията. А. Йорданов каза, че ако работната група се нуждае 

от допълнително време, предлага този доклад да бъде върнат, за да се допълни с този 

раздел и с проект на решение, който касае заличаването на данни в документите преди 

публикуване.  

Б. Голубарев запита от какъв срок се нуждае работната група.  

Р. Наков отговори, че работната група ще се справи максимално бързо.  

Б. Голубарев каза, че следващата седмица е достатъчна, за да се свърши това нещо. 

На работната група се дава едноседмичен срок за отстраняване на забелязаните нередности.  

А. Йорданов каза, че работната група ще има време да изследва и капиталовата 
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структура и докладът да бъде допълнен.   

 От страна на членовете на Комисията нямаше други изказвания и коментари по 

доклада.  

 

Предвид гореизложеното, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

 1. Връща на работната група доклад с вх. № Е-Дк-1733 от 01.08.2022 г. относно 

заявление с вх. № E-ЗЛР-ПД-1021 от 29.03.2022 г. за продължаване срока на лицензия за 

„производство на електрическа енергия“, подадено от „КонтурГлобал Марица Изток 3“ 

АД. 

 2. Дава на работната група едноседмичен срок за допълване на доклада с проучване 

на структурата на капитала на „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД и преценка на 

информацията, съдържаща търговска тайна, посочена в заявлението на дружеството. 

 

В заседанието по точка трета участват членовете на Комисията Александър 

Йорданов, Благой Голубарев, Пенка Трендафилова. 

 

Решението е взето с три гласа „за” (Александър Йорданов - за, Благой Голубарев – 

за и Пенка Трендафилова – за), от които два гласа (Александър Йорданов, Благой 

Голубарев) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката. 

 

 

 

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО: 

 

По т.1. както следва: 

Поправя допусната очевидна фактическа грешка в свое Решение № CH-1 от 

01.07.2022 г., като навсякъде в това решение името „Джордж“ на български език и 

„George” на английски език следва да се чете „Георгиос“ на български език, съответно 

„Georgios” на английски език.   

 

По т.2. както следва: 
1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-1796 от 04.08.2022 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-

Л-1039 от 14.06.2022 г. на „Сенс Трейд“ СРЛ за издаване на лицензия за дейността „търговия 

с електрическа енергия“.; 
2. Насрочва открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от Закона за енергетиката 

на 17.08.2022 г. от 10:00 ч. за разглеждане на доклада по т. 1;  
3. За участие в откритото заседание да бъдат поканени лицата, представляващи по 

търговска регистрация „Сенс Трейд“ СРЛ или други упълномощени от тях представители на 

дружеството, като се осигури възможност и за дистанционно участие; 
4. Приетият доклад, датата и часът на откритото заседание да бъдат оповестени на 

интернет страницата на КЕВР. 
 

По т.3. както следва: 

 

 1. Връща на работната група доклад с вх. № Е-Дк-1733 от 01.08.2022 г. относно 

заявление с вх. № E-ЗЛР-ПД-1021 от 29.03.2022 г. за продължаване срока на лицензия за 
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„производство на електрическа енергия“, подадено от „КонтурГлобал Марица Изток 3“ 

АД. 

 2. Дава на работната група едноседмичен срок за допълване на доклада с проучване 

на структурата на капитала на „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД и информация за 

търговската тайна, посочена в заявлението на дружеството. 

 

 

Приложения: 

1. Доклад с вх. № Е-ДК-1801 от 09.08.2022 г. и Решение на КЕВР № СН-2 от 

11.08.2022 г. относно отстраняване на фактическа грешка в Решение № CH-1 от 01.07. 

2022 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране. 

2. Доклад с вх. № Е-Дк-1796 от 04.08.2022 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-

1039 от 14.06.2022 г. на „Сенс Трейд“ СРЛ за издаване на лицензия за дейността 

„търговия с електрическа енергия“. 
 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

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

  А. Йорданов 

 

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

  Б. Голубарев 

                 РОСИЦА ТОТКОВА 

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

 П. Трендафилова 

 

      

        
Протоколирал: 

 

 Н. Косев - главен експерт 

 

 


