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П Р О Т О К О Л 
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София, 27.09.2022 година 

 

Днес, 27.09.2022 г. от 10:02 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, 

Благой Голубарев, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова и главният секретар Росица 

Тоткова (без право на глас).   

   

На заседанието присъстваха П. Младеновски – директор на дирекция 

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

лицензии: електрически мрежи, търговия и пазари“, Б. Паунов – и.д. началник на отдел 

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

топлоснабдяване“, 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 пет гласа „за” (Иван Н. Иванов – за, Александър Йорданов – за, Благой 

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

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

Енергетика. 

 

Заседанието протече при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Доклад с вх. № Е-Дк-1896 от 19.09.2022 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-

1056 от 12.07.2022 г. на „АКСЕ Енерджи Солюшънс“ ЕООД 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 Иванова 

 

2. Доклад с вх. № Е-Дк-1894 от 19.09.2022 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-

1074 от 11.08.2022 г. на „Актив Енерджи Корпорейшън“ ЕООД за издаване на лицензия 

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

балансираща група“. 

Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова,  

Милен Трифонов, Юлиан Стоянов, Вера Михайлова, 

 Петя Георгиева, Радостина Методиева, Светослава Иванова 

 

3. Доклад с вх. № Е-Дк-1893 от 19.09.2022 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-

1063 от 15.03.2022 г. на „Енерджи Кей Енд Джи“ ЕООД за издаване на лицензия за 

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

„координатор на стандартна балансираща група“. 

Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова,  

Милен Трифонов, Юлиан Стоянов, Вера Михайлова, 

 Петя Георгиева, Радостина Методиева, Светослава Иванова 

 

4. Доклад с вх. № Е-Дк-1895 от 19.09.2022 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-

1078 от 22.08.2022 г. на „СИГ Енерджи“ ООД 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 Иванова 

 

5. Доклад с вх. № Е-Дк- 1873 от 15.09.2022 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-

1076 от 16.08.2022 г. за издаване на лицензия за дейността „производство на 

електрическа енергия“ с условие за изграждане на енергиен обект, подадено от „ЕОН 

България“ ЕООД. 

Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова,  

Ивайло Александров, Радослав Наков, Ана Иванова,  

Петя Георгиева, Радостина Методиева и Светослава Маринова 

 

6. Проект на решение относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1055 от 07.07.2022 г. от 

„Енергама“ АД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността 

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

енергийни услуги. 

Работна група: Милен Димитров, Елена Маринова,  

Ремзия Тахир, Снежана Станкова, Грета Дечева, Хриси Йорданова,  

Александра Димитрова, Рада Башлиева, Светослава Маринова 
 
 

По т.1. Комисията разгледа доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1056 от 

12.07.2022 г. на „АКСЕ Енерджи Солюшънс“ ЕООД 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-1056 от 

12.07.2022 г. на „АКСЕ Енерджи Солюшънс“ ЕООД, 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-1111 от 02.08.2022 г. на председателя на КЕВР. 
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При преценката на основателността на заявлението за издаване на лицензия за 

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

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

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

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

изпълнение на нормативните изисквания за осъществяване на лицензионната дейност. 

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

документите по административната преписка, се установи следното: 

 

І. Правни аспекти 

Видно от служебно извършена справка на интернет страницата на Търговския 

регистър към Агенцията по вписванията, правноорганизационната форма на „АКСЕ 

Енерджи Солюшънс“ ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, с ЕИК 

206849927, със седалище и адрес на управление: гр. София 1324, ж.к. „Люлин“, ул. 

„Джавахарлал Неру“ № 28, Търговско-административен комплекс „Силвър“, ет. 2, ап. 64. 

„АКСЕ Енерджи Солюшънс“ ЕООД се представлява от управителя Денис 

Северинов Къръмов. Размерът на капитала на дружеството е 500 (петстотин) лева и е 

изцяло внесен. 

„АКСЕ Енерджи Солюшънс“ ЕООД има следния предмет на дейност: 

Консултантски услуги, вътрешно и външнотърговска дейност, търговия на едро и дребно 

със стоки и услуги. 

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 „АКСЕ Енерджи Солюшънс“ ЕООД е 

Хасибе Смаил Юсеин, гражданин на Република България. 

В допълнение, е извършена служебна проверка в Търговския регистър към 

Агенцията по вписванията, от която се установява, че по партидата на „АКСЕ Енерджи 

Солюшънс“ 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, „АКСЕ Енерджи Солюшънс“ 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. 

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 

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. 

Предвид липсата на изрично посочване в подаденото заявление от „АКСЕ 

Енерджи Солюшънс“ ЕООД, както и в документите към него, за наличие на информация, 

съставляваща търговска тайна, следва да се приеме, че същите не съдържат такава 

информация. 
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Вещни права 

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

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

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

неприложими в настоящата хипотеза, тъй като при осъществяването на дейността 

„търговия с електрическа енергия“ липсва енергиен обект. 

 

II. Срок на исканата лицензия 
Срокът на лицензията, за която кандидатства заявителят, е 10 (десет) години. 

Дружеството е обосновало искания срок с оглед плана на „АКСЕ Енерджи Солюшънс“ 

ЕООД за бъдещо дългосрочно развитие на енергийния пазар. Издаването на лицензия за 

посочения срок ще осигури възможност на дружеството за участие в динамичното 

развитие на либерализирания пазар, както и за качествена реализация на натрупаната 

експертиза и инженерен потенциал. 

 

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 „АКСЕ Енерджи 

Солюшънс“ ЕООД ще използва офис, находящ се в гр. София 1324, район „Люлин“, бул. 

„Джавахарлал Неру“ № 28, търговско-административен комплекс „Силвър Център“, ет. 

2, ап. 64, нает по договор за наем с дружеството „Пи Ен Консулт“ ЕООД от 28.06.2022 

г., копие от който е приложено към заявлението. 

Дружеството посочва, че разполага с изградена комуникационна и 

информационна система, състояща се от следното оборудване: 

 1 бр. лаптоп Lenovo Think Center M70s, четириядрен процесор Comet Lake Intel 

Core i3-10100 3.6/4.3 GHz, 4GB DDR4 1 TB HDD, 1 x USB-C , с операционна система 

Windows 10 Pro; 

 1 бр. лаптоп Acer Aspire 3 A314-22-R1VY с двуядрен процесор AMD Ryzen 2 

3250U 2.6/3.5 GHz, 14” Full HD Anti-Glare Display, RAM 8 GB DDR4, хард диск 256GB 

SSD, с операционна система Windows 10 Pro; 

 1 бр. телевизор Philips 223V7QHAB 21.5” IPS панел, Full HD; 

 1 бр. лазерен принтер Canon i-SENSYS LBP236w. 

Освен изброеното по-горе оборудване, заявителят ще ползва при необходимост и 

следното такова, придобито от дружеството „Енерджи Трейдинг Систем“ ООД чрез 

договор за сътрудничество: 

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

 3 бр. лиценза за Microsoft Office Home and Business 2016 Eurozone; 

 3 бр. лиценза за антивирусна защита Kaspersky Internet Security; 

 Сървър за електронна поща с услуга за професионален хостинг. 

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-

6414#1 от 06.07.2022 г., ЕСО ЕАД декларира, че „АКСЕ Енерджи Солюшънс“ 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. 
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Въз основа на гореизложеното и представените доказателства може да се 

приеме, че „АКСЕ Енерджи Солюшънс“ ЕООД 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“: 

Като новоучредено дружество „АКСЕ Енерджи Солюшънс“ ЕООД към момента 

на подаване на заявлението за издаване на лицензия за дейността „търговия с 

електрическа енергия“ не разполага с развита корпоративна структура. 

Видно от представената организационна структура, дружеството се ръководи от 

управител, на когото са подчинени двама служители, наети по трудово правоотношение 

на длъжността технически сътрудник, които да подпомагат дейността на управителя. 

Евентуално дружеството предвижда да работи с подизпълнители, разполагащи с обучен 

и квалифициран персонал, осъществяващ администрирането на сделките с електрическа 

енергия на свободния пазар. В средносрочен план следва последващо наемане на 

допълнителен персонал, който да послужи за поемане на дейностите, свързани с 

продажбите и снабдяването. 

Представени са копия на автобиографии, дипломи за завършено образование на 

управителя и на служителите, както и копия на трудовите договори на наетите 

служители, заедно със справка за актуалното състояние на действащите договори от 

Национална агенция за приходите към 24.06.2022 г. 

Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството 

доказателства може да се приеме, че „АКСЕ Енерджи Солюшънс“ ЕООД 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): 

„АКСЕ Енерджи Солюшънс“ ЕООД е представило бизнес план за периода 2022 г. 

– 2026 г. за управление и развитие на дейността „търговия с електрическа енергия“, с 

прогнозни годишни финансови отчети съгласно изискванията на чл. 13 от НЛДЕ, който 

се разглежда в отделно административно производство. За целите на настоящото 

производство, представеният бизнес план се разглежда с оглед установяване на 

финансовите възможности на дружеството за изпълнение на лицензионната дейност за 

посочения срок. 

В бизнес плана са заложени увеличаващи се количества електрическа енергия за 

покупко-продажба от 5 880 MWh през 2022 г. до 284 760 MWh през 2026 г. 

Прогнозните цени, по които дружеството ще купува и продава електрическа 

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

 

 

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

Покупна цена ел. енергия евро./MWh 240 255 195 165 150 

Продажна цена ел. енергия евро./MWh 270 280 220 185 170 

Количество търгувана ел. 

енергия общо 
MWh 5 880 131 640 175 320 241 200 284 760 
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За разглеждания период дружеството очаква печалба в размер на 177 хил. евро за 

първата година, която достига 5 695 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  1 588  36 859  38 570  44 622 48 409 

Разходи 1 411 33 568 34 187 39 798 42 714 

Счетоводна печалба 177 3 291 4 383 4 824 5 695 

 

Към бизнес плана „АКСЕ Енерджи Солюшънс“ 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 07.07.2022 г. от „Юробанк 

България“ АД, според което „АКСЕ Енерджи Солюшънс“ ЕООД е клиент на банката с 

открита специална сметка за обезпечаване на бъдещи сделки при упражняване на 

лицензионната дейност „търговия с електрическа енергия“, наличността по която към 

07.07.2022 г. е 150 076 (сто и петдесет хиляди и седемдесет и шест) 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, „АКСЕ 

Енерджи Солюшънс“ ЕООД 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.1.:  

Докладва М. Трифонов. Административното производство е образувано по 

цитираното заявление. След преглед и анализ на представените документи в заявлението 

се е установило, че те отговарят на изискванията на ЗЕ и НЛДЕ. Може да се направи и 

извод, че ако спази заложените в бизнес плана параметри и представените в пазарния 

анализ данни, „АКСЕ Енерджи Солюшънс“ ЕООД ще притежава финансови 

възможности за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“. 

Дружеството не е посочило специфична информация в заявлението, която счита за 

търговска тайна, поради което то ще може да се публикува в цялост. Преди заседанието 

е установена грешка, която ще бъде коригирана. На стр. 1 в Правни аспекти ЕИК на 

дружеството е сгрешено. 

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 
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обсъди следните решения: 

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

Енерджи Солюшънс“ ЕООД 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 „АКСЕ Енерджи Солюшънс“ ЕООД или други упълномощени от 

тях представители на дружеството. 

А. Йорданов поиска работната група да изчете капиталовата структура и 

структурата на управление във връзка със Закона „Пеевски“, както и да увери Комисията, 

че няма участие на офшорни компании. 

М. Трифонов прочете, че едноличен собственик на капитала на „АКСЕ Енерджи 

Солюшънс“ ЕООД е Хасибе Смаил Юсеин, гражданин на Република България. 

И. Н. Иванов обърна внимание, че в т. 2 е казано като се осигури и възможност 

за дистанционно участие (за откритото заседание). Това показва, че заявителят може да 

приеме присъствено участие или дистанционно участие. 

И. Н. Иванов установи, че няма други изказвания и насрочи откритото заседание 

по т.2 да се проведе на 04.10.2022 г. от 10:00 часа. Председателят подложи на гласуване 

проекта на решение с направеното допълнение. 
 

 

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

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

водно регулиране и на нейната администрация, Комисията  

 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1056 от 12.07.2022 г. на 

„АКСЕ Енерджи Солюшънс“ ЕООД 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 04.10.2022 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 „АКСЕ Енерджи Солюшънс“ ЕООД или други упълномощени от 

тях представители на дружеството, като се осигури възможност и за дистанционно 

участие; 

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

на интернет страницата на КЕВР. 

 

 

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

Иванов и членовете на Комисията Александър Йорданов, Благой Голубарев, Димитър 

Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

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

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

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

в енергетиката. 
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По т.2. Комисията разгледа доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1074 от 

11.08.2022 г. на „Актив Енерджи Корпорейшън“ ЕООД за издаване на лицензия за 

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

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

балансираща група“. 

 

Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1074 от 

11.08.2022 г. на „Актив Енерджи Корпорейшън“ 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-1158 от 31.08.2022 г. на председателя на КЕВР. 

При преценката на основателността на заявлението за издаване на лицензия за 

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

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

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

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

изпълнение на нормативните изисквания за осъществяване на лицензионната дейност.  

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

документите по административната преписка, се установи следното: 

 

І. Правни аспекти 

Видно от служебно извършена справка на интернет страницата на Търговския 

регистър към Агенцията по вписванията и от представено удостоверение за актуално 

състояние, „Актив Енерджи Корпорейшън“ ЕООД e еднолично дружество с ограничена 

отговорност, с ЕИК 206806922, със седалище и адрес на управление: гр. София 1303, 

област София, община Столична, район Възраждане, бул. „Александър Стамболийски“ 

№ 84-86, ет. 5, офис 27. 

„Актив Енерджи Корпорейшън“ ЕООД има следния предмет на дейност: търговия 

с електроенергия, пренос и продажба на електрическа и/или топлинна енергия след 

получаване на съответния лиценз, разработване, управление и участие в енергийни и 

инвестиционни проекти, посредническа, консултантска и инженерингова дейност в 

областта на енергетиката, строителство, инвестиционно проучване, ремонт, проектиране 

и управление на обекти в сферата на енергетиката, енергиен одит, сертифициране и 

енергиен мениджмънт на предприятия, търговско представителство и посредничество, 

комисионни, спедиционни и превозвачески услуги, както и всякаква друга дейност 

незабранена със закон, като в случай, че за осъществяването на съответния вид дейност 

се изисква получаването на лиценз/разрешение, същата ще се извършва след издаването 

му от компетентния за това орган. 

Капиталът на дружеството е в размер на 2 000 (две хиляди) лева и е внесен изцяло. 

Дружеството се представлява от Пламен Несторов Несторов – управител. 

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 дружеството е Пламен Несторов Несторов, 

гражданин на Република България. 

В допълнение, е извършена служебна проверка в Търговския регистър към 

Агенцията по вписванията, от която се установява, че по партидата на „Актив Енерджи 

Корпорейшън“ 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. 

Видно от горното, „Актив Енерджи Корпорейшън“ ЕООД e търговец по смисъла 

на чл. 1, ал. 2, т. 1 от Търговския закон, следователно отговаря на изискванията по чл. 40, 

ал. 1 от ЗЕ. 

Предвид липсата на изрично посочване в подаденото заявление от „Актив 

Енерджи Корпорейшън“ 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 представената от управителя на заявителя декларация 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 

приложена декларация по чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „в“, б. „г“ и б. „д“ от НЛДЕ се установява 

също, че заявителят не е в производство по несъстоятелност, не е обявен в 

несъстоятелност, не е в ликвидация, не му е отнемана лицензия за дейността „търговия 

с електрическа енергия“ и не му е отказвано издаването на лицензия за същата дейност. 

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

Вещни права 

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

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

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

неприложими в настоящата хипотеза, тъй като при осъществяването на дейността 

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

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

липсва енергиен обект. 

 

II. Срок на исканата лицензия 
Срокът на лицензията, за която кандидатства „Актив Енерджи Корпорейшън“ 

ЕООД, е 10 (десет) години. Срокът е обоснован от дружеството с оглед необходимостта 

и с реализацията на бизнес концепцията на заявителя предвид състоянието и 

перспективите за развитие на пазара на електрическа енергия в страната. Поисканият 

срок е с оглед гарантиране на реализацията както на средносрочните, така и на 

дългосрочните планове и намерения на „Актив Енерджи Корпорейшън“ ЕООД и 

гарантиране на стабилност по отношение на паричен поток и оформяне на стимули за 

дългосрочно инвестиране и положителна финансова експозиция в страната. 

 

ІІI. Технически аспекти 

1. Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване 

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

задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и 

„координатор на комбинирана балансираща група“: 

Заявителят посочва, че ще изпълнява лицензионната дейност „търговия с 

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

балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“, в офис, 
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намиращ се на адрес: гр. София, п.к. 1303, район Възраждане, бул. „Александър 

Стамболийски” № 84-86, ет. 5, офис 27, нает с договор за наем, сключен на 09.06.2022 г. 

с дружеството „София Арт Груп“ ЕАД, копие от който е приложено към заявлението. 

Общата площ на офиса е 40 квадратни метра, като помещението е оборудвано с офис 

мебели за 2 работни места, с възможност да бъдат увеличени до 5 работни места. При 

разрастване на дейността дружеството предвижда оборудване на нови работни места. 

„Актив Енерджи Корпорейшън“ ЕООД посочва също, че мрежовото компютърно 

оборудване включва 3 броя работни станции, чрез които ще се обработва и изпраща 

информация за участие в пазара, със следните параметри: 

 3 бр. Лаптоп Lenovo V15 G2 Intel Core i3-1115G4 (3GHz up to 4.1) 6 MB cache, 

8GB 3200MHz (2x4GB), NVME M.2 256 GB; 

 1 бр. мултифункционално устройство XEROX WorkCentre 6515V_DN; 

 3 бр. охладител за лаптоп DeepCool Notebook Cooler N180 FS 17” Black DP-

N123_N180FS; 

 3 бр. периферия Logitech Wireless Combo MK270 920-004508; 

 3 бр. LAN Card/ USB Hub TP-Link UE330 RTL8153; 

 Точка за достъп Ubiquiti UAP-AC-LR, 2.4/5GHz, 450/867Mbit, 22dBm, 3x3 

MIMO, Indoor; 

 Рутер, MikroTik hAP AC3 – RBD53IG-5HacD2HnD SwOS/RouterOS powered 

5port Gigabit Ethernet; 

 Сървър: Intel Core i5-11400 (2.6GHz, 12MB, LGA1200), MB MSI Z 490-A PRO 

63672, RAM 2x8GB Corsair DDR4, SSD 2x Kingston 480GB A400 в RAID, Power Suply – 

Corsair 650W CV, Logitech Wireless Combo MK270 920-004508, Monitor DELL 21.5” 

FullHD SE2222H; 

 Допълнителен токоизточник – UPS POWERWALKER 1500VA Line Interface; 

 Операционна система Microsoft Windows 10 PRO; 

 Антивирусна защита Windows Defender; 

 Версия на текстообработваща програма LibreOffice, Microsoft Office 365; 

 Версия на софтуер за електронна таблица LibreOffice, Microsoft Office 365; 

 Версия на клиента за електронна поща Thunderbird, Microsoft Outlook; 

 Сървър за електронна поща – Microsoft Exchange Online, хоства се на 

европейски сървъри на Microsoft Corporation; 

 Осигурена криптирана защита; 

 Linux Ubuntu 2004 /AP, DB, FS. 

Дружеството е сключило договор за предоставяне на неограничен интернет 

достъп до 1 Gbit/s с „Ултраком“ ЕООД, и като резервен вариант, при евентуално 

отпадане на интернет връзката е сключило друг договор с „Йеттел България“ ЕАД, чрез 

който му се предоставя мобилен интернет с 2 броя модем ZTE MF833U1 LTE CAT4 USB. 

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 „Електроенергиен системен 

оператор“ ЕАД (ЕСО ЕАД). С писмо с изх. № ЦУ-ЕСО-7576#1 от 29.07.2022 г. ЕСО ЕАД 

декларира, че „Актив Енерджи Корпорейшън“ 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 „Актив Енерджи Корпорейшън“ ЕООД притежава технически 
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възможности и материални ресурси за осъществяване на дейността „търговия с 

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

стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща 

група“. 

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

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

задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и 

„координатор на комбинирана балансираща група“: 

Предоставени са данни за управленската и организационна структура на „Актив 

Енерджи Корпорейшън“ ЕООД. 

Организационната структура, описание на квалификацията и числеността на 

персонала на „Актив Енерджи Корпорейшън“ ЕООД, който ще упражнява дейността 

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

стандартна и комбинирана балансираща група“, са както следва: 

 Управител; 

 Отдел „Счетоводство и финанси“ – организиране и осъществяване на 

предварителен, текущ и последващ вътрешен финансов контрол по спазването на 

финансовата и платежната дисциплина, оформяне на първични и официални счетоводни 

документи, извършване на инвентаризации и отразяване на резултатите от тях, 

организиране и осъществяване на счетоводната отчетност на счетоводните операции и 

осигуряване на своевременно отразяване в счетоводството на всички стопански 

операции; 

 Отдел „Търговия с електрическа енергия“ – извършва търговия с електрическа 

енергия на свободния пазар, предлага стратегия за търговия и извършва фундаментален 

и технически анализ на пазарите, комуникира ежедневно с производители, търговци, 

системни и пазарни оператори, привлича нови клиенти – участва в процеса по 

разширяване на нови пазари, изготвяне на предложения на крайни клиенти, извършва 

фундаментален и технически анализ на пазарите и предлага стратегия за търговия, 

изготвя оферти на пазара на електрическа енергия, преносен капацитет, пазар на 

двустранни договори, подпомага участието на дружеството в тръжни процедури, 

мониторинг и анализ на пазара на едро на електрическа енергия в Р България и региона; 

 Отдел „Администрация“ – администриране на дейностите, свързани с 

търговията с електрическа енергия и балансиращата група – администриране на 

търговската дейност, администриране на продажбите на електрическа енергия, 

управление на договори, свързани с търговия на електрическа енергия, анализ и 

проследяване на държавна регулация и лицензионен режим относно търговия с ел. 

енергия, докладване на търговски сделки съгласно REMIT, управление на 

взаимоотношения с институции, енергийна ефективност и постигане на индикативни 

цели, поддържане и надграждане на фирмените стандарти и процеси за търговия с 

електрическа енергия и др.; 

 Отдел „Прогнози, баланси и борсова търговия“ – прогнозиране и балансиране 

на клиентски товарови профили, от контрагенти/доставчици и управление на 

балансираща група, контролиране и подпомагане информационното обслужване на 

клиентите на дружеството, проверяване, обработване и въвеждане на данни от 

измерванията; изготвяне на справки и отчети за всички операции по прогнозирането и 

балансирането на електрическа енергия, ежедневна комуникация с производители, 

търговци, системни и пазарни оператори, клиенти, контрагенти и пр. във връзка с 

прогнозирането и регистрирането на графици; изчисляване на небаланси спрямо 

прогнозирано и реално консумирано количество електрическа енергия на клиенти; 

изготвяне на прогнозни графици за потреблението и производството на членовете в 

балансиращата група; 
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 Системен администратор – дейността е част от отдел „Търговска 

администрация“ с основна функция поддържане компютърните и информационните 

системи, поддръжка на компютърните информационни мрежи и съоръжения; 

извършване на ремонтни работи на компютърната техника и мрежата; контрол на 

състоянието на компютърната техника и мрежата и др.; 

 Юрисконсулт/Адвокат – дейността е изнесена и е част от отдел „Търговска 

администрация“, като предоставя правни съвети относно енергийните регулаторни 

режими, включително при формирането на цените на електрическата енергия; участва в 

изработването на проекти на договори, свързани с дейността при спазване на 

българското законодателство, предоставя правни становища, защитава интересите на 

дружеството. 

За постигане на своите цели, дружеството ще разчита на квалифицирани 

специалисти в съответните области. Дейността „търговия с електрическа енергия“, с 

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

„координатор на комбинирана балансираща група“, ще се извършва от 6 служителя, 

както следва: управител, счетоводител, специалист „Търговия с електрическа енергия“, 

специалист „Администрация“, специалист „Прогнози, баланси и борсова търговия“ и 

системен администратор. За юридически услуги е предвидено дейността да бъде 

изнесена, съответно 1 адвокат. 

Представени са копия на автобиографии, дипломи за завършено образование на 

управителя и на част от служителите. 

Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството 

доказателства може да се приеме, че „Актив Енерджи Корпорейшън“ ЕООД 

разполага с човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на 

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

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

балансираща група“. 

 

IV. Икономически аспекти 

Относно наличие на финансови възможности на заявителя за осъществяване 

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

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

комбинирана балансираща група“, както и наличие на финансови гаранции и 

обезпечения за сключване на сделки за търговия с електрическа енергия съгласно 

Правилата за условията и реда за предоставяне на достъп до електропреносната и 

електроразпределителните мрежи (Правилата): 

„Актив Енерджи Корпорейшън“ 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 7 440 MWh през 2022 г. до 876 000 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. 
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За разглеждания период дружеството очаква увеличение на печалбата от 45 хил. 

лв. за 2022 г. до 6 325 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  4 464 63 072 183 960 262 800 332 880 

Разходи 4 419 61 937 180 465 257 807 326 555 

Счетоводна печалба 45 1 135 3 495 4 993 6 325 

 

Към бизнес плана „Актив Енерджи Корпорейшън“ 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. № 816-11 от 09.08.2022 г. от 

„Юробанк България“ АД, според което „Актив Енерджи Корпорейшън“ ЕООД е клиент 

на банката с открита специална сметка по чл. 19 от Правилата, наличността по която към 

09.08.2022 г. е 200 000 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, „Актив 

Енерджи Корпорейшън“ ЕООД ще притежава финансови възможности за 

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

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

на комбинирана балансираща група“. 

 

V. Договор за участие в стандартна балансираща група 
На основание чл. 12, ал. 1 от НЛДЕ и чл. 19, ал. 1 и ал. 2 във връзка с чл. 11, т. 9 

от ПТЕЕ, „Актив Енерджи Корпорейшън“ ЕООД е представило проект на договор за 

участие в стандартна балансираща, 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 стандартната балансираща група, въз основа на които небалансите се 

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

 

VI. Договор за участие в комбинирана балансираща група 

На основание чл. 12, ал. 1 от НЛДЕ и чл. 19, ал. 1 и ал. 2 във връзка с чл. 11, т. 9 

от ПТЕЕ заявителят е представил и проект на договор за участие в комбинирана 

балансираща група, както и общи принципи за разпределяне на небалансите в рамките 

на комбинираната 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.  

Покупна цена на ел. енергия лв./MWh 594,00 471,36 412,02 392,40 372,78 

Продажна цена на ел. енергия лв./MWh 600,00 480,00 420,00 400,00 380,00 

Количество търгувана ел. 

енергия общо 
MWh 7 440 131 400 438 000 657 000 876 000 
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VII. Правила за работа с потребители на енергийни услуги 

На основание чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ „Актив Енерджи Корпорейшън“ 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.2.: 

Докладва М. Трифонов. Административното производство е образувано по 

цитираното заявление. След преглед и анализ на подадените документи към заявлението 

се е установило, че те отговарят на изискванията на ЗЕ и НЛДЕ. Едноличен собственик 

на капитала на дружеството е Пламен Несторов Несторов, гражданин на Република 

България. Дружеството не е упоменало каква част от информацията се счита за търговска 

тайна, поради което Комисията следва да приеме, че ще публикува в цялост. Може да се 

направи и извод, че ако спазят заложените в бизнес плана параметри и представените в 

пазарния анализ данни, „Актив Енерджи Корпорейшън“ ЕООД ще притежава финансови 

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

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

на комбинирана балансираща група“.  

Предвид това 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 „Актив Енерджи Корпорейшън“ ЕООД или други упълномощени 

от тях представители на дружеството. 

А. Йорданов отправи молба към работната група, която не касае проекта на 

решение. Когато компаниите, кандидатстващи за лицензиране, осъществяват дейността 

си със заемни средства и става въпрос за небанково финансиране, да се изискват данни 

за произхода на средствата, защото има задължения и по други закони във връзка с 

изпирането на пари и противодействието на финансирането на тероризма. Става въпрос, 

когато финансирането е небанково. Когато е банково, банките осъществяват тази 

проверка. 

М. Трифонов каза, че ще се съобразят с направената забележка. 

И. Н. Иванов каза, че забележката е основателна – в случай на небанково 

финансиране. 

И. Н. Иванов установи, че няма други изказвания и насрочи откритото заседание 

по т.2 да се проведе на 04.10.2022 г. от 10:00 часа. Първото и второто заседание са в един 

и същи час и ще бъдат разгледани последователно. Председателят подложи на гласуване 

проекта на решение с направеното допълнение. 
 

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

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

водно регулиране и на нейната администрация, Комисията 
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Р Е Ш И: 

 

1. Приема доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1074 от 11.08.2022 г. на 

„Актив Енерджи Корпорейшън“ ЕООД за издаване на лицензия за дейността „търговия 

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

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

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

енергетиката на 04.10.2022 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 „Актив Енерджи Корпорейшън“ ЕООД или други упълномощени 

от тях представители на дружеството, като се осигури възможност и за дистанционно 

участие; 

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

на интернет страницата на КЕВР. 

 

 

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

Иванов и членовете на Комисията Александър Йорданов, Благой Голубарев, Димитър 

Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

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

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

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

в енергетиката. 
 

 

По т.3. Комисията разгледа доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1063 от 

15.03.2022 г. на „Енерджи Кей Енд Джи“ ЕООД за издаване на лицензия за 

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

„координатор на стандартна балансираща група“. 

 

Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1063 от 

02.08.2022 г. на „Енерджи Кей Енд Джи“ ЕООД за издаване на лицензия за дейността 

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

стандартна 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-1125 от 05.08.2022 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 
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Видно от служебно извършена справка на интернет страницата на Търговския 

регистър към Агенцията по вписванията, правноорганизационната форма на „Енерджи 

Кей Енд Джи“ ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, с ЕИК 

204364583, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, ж.к. „Манастирски 

ливади“, ул. „Лъвски рид“ № 8, ет. 4, ап. 22. 

„Енерджи Кей Енд Джи“ ЕООД се представлява от управителя Георги Руменов 

Сомов. Размерът на капитала на дружеството е 100 (сто) лева и е изцяло внесен. 

„Енерджи Кей Енд Джи“ ЕООД има следния предмет на дейност: Проектиране и 

изграждане на електрогенериращи инсталации. Проектиране, изграждане и 

експлоатация на електропреносни мрежи (след лицензиране). Търговия с енергийни 

суровини. Производство и търговия с електрическа енергия (след лицензиране). 

Управление на енергогенериращи мощности (след лицензиране). Вътрешна и външна 

търговия. Строителство. Управление на търговски предприятия, както и извършване на 

всяка друга стопанска или търговска дейност, която не е забранена от законите. 

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 „Енерджи Кей Енд Джи“ ЕООД е Георги 

Руменов Сомов, гражданин на Република България. 

В допълнение, е извършена служебна проверка в Търговския регистър към 

Агенцията по вписванията, от която се установява, че по партидата на „Енерджи Кей Енд 

Джи“ 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, „Енерджи Кей Енд Джи“ 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. 

Въз основа на представената от управителя на дружеството декларация 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 

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. 

Предвид липсата на изрично посочване в подаденото заявление от „Енерджи Кей 

Енд Джи“ ЕООД, както и в документите към него за наличие на информация, 

съставляваща търговска тайна, следва да се приеме, че същите не съдържат такава 

информация. 

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“, липсва енергиен обект. 
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II. Срок на исканата лицензия 
Срокът на лицензията, за която кандидатства заявителят, е 10 (десет) години. 

Исканият срок е обоснован от опита на дружеството в продажбата на електрическа 

енергия. Поисканият срок от 10 години е и в съответствие с практиката на КЕВР при 

предоставяне на лицензиите за търговия. 

 

ІІI. Технически аспекти 

1. Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване 

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

задължения на „координатор на стандартна балансираща група“: 

„Енерджи Кей Енд Джи“ ЕООД ще изпълнява дейността „търговия с електрическа 

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

група“, в офис, находящ се в гр. София, ж.к. „Манастирски ливади“, ул. „Лъвски рид“ № 

8,  ет. 4, ап. 22, нает за целта чрез договор за заем за послужване с „Ей Си И Енерджи“ 

ООД, копие от който е приложено в заявлението на дружеството. Освен офисът, за 

временно ползване се предоставят и прилежащо офисно обзавеждане и оборудване, офис 

техника и оборудване и комуникационно обслужване. 

Заявителят посочва, че информационното обслужване на дейността „търговия с 

електрическа енергия“ включва следните ресурси: 

 1 бр. сървър – 1U Server C8250FD31N10077, INTEL XEON G-1220, 8GB DDR3, 

2x1TB HDD; 

 2 бр. работни станции – настолен компютър с процесор Intel G3260/3.3GHz, 4 

GB RAM DDR-3, HDD 1 TB; 

 1 бр. настолен компютър с процесор Intel i-3 4170/3.7GHz, 4 GB RAM DDR-3, 

2 x HDD 1 TB; 

 Операционна система Windows 10 64 bit; 

 Версия на WORD 2016 Microsoft Office 2016; 

 Версия на Excel 2016 Microsoft Office 2016; 

 Версия на клиент за електронна поща MS Outlook 2016; 

 Принтер, скенер, факс, копир – многофункционално устройство Brother DCP-

L2520DW; 

 нает сървър за електронна поща към пакет хостинг услуги „Персонален 

хостинг“ на Superhosting.bg /POP3/SMTP Mail Server /. 

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-

6489≠1от 07.07.2022 г. ЕСО ЕАД декларира, че „Енерджи Кей Енд Джи“ 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 „Енерджи Кей Енд Джи“ 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“. 
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2. Относно наличието на човешки ресурси и опит за осъществяване на 

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

задължения на „координатор на стандартна балансираща група“: 

Предоставени са данни за управленската и организационна структура на 

„Енерджи Кей Енд Джи“ ЕООД. 

Дружеството се ръководи от управител, а общият брой на наетия персонал към 

момента на подаване на заявлението възлиза на 2 души, като се предвижда те да 

достигнат 7 души. 

Организацията на работа в дружеството ще бъде разпределена и структурирана 

по следния начин: 

 Отдел „Прогнози и графици“ – персоналът в този отдел ще организира и 

поддържа връзките и обмяната на информация с електроенергийния системен оператор, 

извършва прогнози на пазара на електрическа енергия, анализира товара на крайни 

клиенти. В задълженията на персонала ще бъде включено изграждане и поддържане на 

база данни, изготвяне на справки, съхранение и архивиране на информацията; 

 Отдел „Търговия с електрическа енергия“ – основните задължения ще са 

свързани с извършването на преговори и подготовка на договорите с клиенти, 

консултиране на клиентите относно техническите характеристики, количеството и 

цената на търгуваната електрическата енергия и др.; 

 Правното, финансово-счетоводното и информационното обслужване на 

дружеството ще бъде уредено чрез наемане на външни изпълнители. 

За постигане на своите цели дружеството ще разчита на квалифицирани 

специалисти в съответните области, като от 2 наети служители ще наеме допълнителен 

персонал и ще увеличи състава до 7 броя. 

Експертите отговарят на следните квалификации: 

 Висше техническо и/или икономическо образование, минимален трудов стаж 3 

години (най-малко 2 години в системата на енергетиката), с квалификация в областта на 

търговията; 

 Да притежават знания в областта на търговията и производството на 

електроенергия; 

 Да познават задълбочено нормативната основа на търговията с електроенергия 

и тази на регионалния пазар на електроенергия; 

 Компетентно да изпълняват целия процес по договаряне и реализиране на 

сделките с електрическа енергия; 

 Да проявяват инициативност, оперативност и настойчивост; 

 Да притежават умения за работа самостоятелно или в екип; 

 Да владеят английски език и да имат умения за работа с компютър и да 

използват приложния софтуер. 

Представени са автобиографии и копия на дипломи за завършено образование на 

управителя на дружеството и служителите, както и справка за актуалното състояние на 

действащите трудови договори от Национална агенция за приходите за наети служители 

към 19.07.2022 г. 

Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството 

доказателства може да се приеме, че „Енерджи Кей Енд Джи“ 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“. 

 

IV. Икономически аспекти 

Относно наличие на финансови възможности на заявителя за осъществяване 

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

„Енерджи Кей Енд Джи“ ЕООД е представило бизнес план за периода 2023 г. – 

2027 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 8 784 MWh през 2023 г. до 43 920 MWh през 2027 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 378 хил. лв. за 

първата година, която достига до 3 613 хил. лв. през 2027 г. 

Сравнителна таблица на прогнозните приходи и разходи за периода 2023 г. – 2027 

г. е представена по-долу: 

 

Показатели в  хил. лева 
Прогноза  

2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 

Приходи  5 754 12 336 21 587 22 667 23 865 

Разходи 5 376 10 513 18 246 19 194 20 252 

Счетоводна Печалба 378 1 823 3 341 3 473 3 613 

 

Към бизнес плана „Енерджи Кей Енд Джи“ 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 25.07.2022 г. от „Търговска Банка 

Д“ АД, според което „Енерджи Кей Енд Джи“ ЕООД е клиент на банката с открита 

специална сметка за обезпечаване на бъдещи сделки при упражняване на лицензионната 

дейност „търговия с електрическа енергия“, наличността по която към 25.07.2022 г. е 240 

000 (двеста и четиридесет 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, „Енерджи Кей 

Енд Джи“ ЕООД ще притежава финансови възможности за извършване на 

Показател Мярка 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 

Покупна цена ел. енергия лв./MWh 586,75 391,17 410,72 431,26 452,82 

Продажна цена ел. енергия лв./MWh 655,00 469,40 492,86 517,51 543,38 

Количество търгувана ел. 

енергия общо 
MWh 8 784 26 280 43 800 43 800 43 920 
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дейността „търговия с електрическа енергия“, включваща права и задължения на 

„координатор на стандартна балансираща група“. 

 

V. Правила за работа с потребители на енергийни услуги  

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

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

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

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

доставчиците и потребителите на енергийни услуги получават достъп до тях. 

 

VI. Договор за участие в стандартна балансираща група 

На основание чл. 12, ал. 1 от НЛДЕ и чл. 19, ал. 1 и ал. 2 във връзка с чл. 11, т. 9 

от ПТЕЕ, „Енерджи Кей Енд Джи“ ЕООД е представило проект на договор участие в 

стандартна балансираща група, който е със съдържание, предвидено в чл. 12, ал. 2 от 

НЛДЕ. Представени са също така методика и общи принципи за разпределяне на 

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

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

 

Изказвания по т.3.: 

Докладва М. Трифонов. Административното производство е образувано по 

цитираното заявление. След преглед и анализ на приложените документи към 

заявлението се е установило, че то отговаря на изискванията на ЗЕ и НЛДЕ. Едноличен 

собственик на капитала на „Енерджи Кей Енд Джи“ ЕООД е Георги Руменов Сомов, 

гражданин на Република България. Дружеството не е посочило каква част от 

информация следва да бъде считана като търговска тайна. 

Може да се направи и извод, че ако спази заложените в бизнес плана параметри и 

представените в пазарния анализ данни, „Енерджи Кей Енд Джи“ ЕООД ще притежава 

финансови възможности за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, 

с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“.  

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 „Енерджи Кей 

Енд Джи“ ЕООД заявление за издаване на лицензия за дейността „търговия с 

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

балансираща група“; 

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 „Енерджи Кей Енд Джи“ ЕООД или други упълномощени  от 

тях представители на дружеството. 

И. Н. Иванов установи, че няма изказвания и насрочи откритото заседание по т.2 

да се проведе на 04.10.2022 г. от 10:05 часа в зала 4. Председателят подложи на гласуване 

проекта на решение с направеното допълнение. 
 

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

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

водно регулиране и на нейната администрация, Комисията  
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Р Е Ш И: 

 

1. Приема доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1063 от 15.03.2022 г. на 

„Енерджи Кей Енд Джи“ ЕООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с 

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

балансираща група“; 

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

енергетиката на 04.10.2022 г. от 10:05 ч. за разглеждане на доклада по т. 1;  

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

търговска регистрация „Енерджи Кей Енд Джи“ ЕООД или други упълномощени от тях 

представители на дружеството, като се осигури възможност и за дистанционно участие; 

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

на интернет страницата на КЕВР. 

 
 

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

Иванов и членовете на Комисията Александър Йорданов, Благой Голубарев, Димитър 

Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

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

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

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

в енергетиката. 
 

 

По т.4. Комисията разгледа доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1078 от 

22.08.2022 г. на „СИГ Енерджи“ ООД за издаване на лицензия за дейността 

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

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

балансираща група“. 

 

Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1078 от 

22.08.2022 г. на „СИГ Енерджи“ ООД 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-1159 от 31.08.2022 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 
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Видно от служебно извършена справка на интернет страницата на Търговския 

регистър към Агенцията по вписванията и от представено удостоверение за актуално 

състояние, „СИГ Енерджи“ ООД e дружество с ограничена отговорност, с ЕИК 

206788246, със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград-2700, ул. „Рилски езера“ 

№ 11. 

„СИГ Енерджи“ ООД има следния предмет на дейност: търговия с електрическа 

енергия. произведена от всякакъв вид енергийни източници, след придобиване на 

необходимите лицензии и разрешения; координиране на балансиращи групи на пазара 

на електрическа енергия; проектиране, изграждане и експлоатация на електроцентрали, 

вкл. такива от възобновяеми енергийни източници, след придобиване на необходимите 

лицензии и разрешения, производство на електрическа енергия, както и всяка друга 

дейност, която не е забранена със закон, като дейността ще се осъществява в страната и 

чужбина. 

Капиталът на дружеството е в размер 50 000 (петдесет хиляди) лева и е внесен 

изцяло. 

Дружеството се представлява от управителите Симеон Далев, Валентин Иванов, 

Александър Юруков и Генади Илиев – заедно или поотделно. 

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.  

Капиталът на дружеството е собственост на съдружниците Симеон Иванов Далев, 

Валентин Крумов Иванов, Александър Любенов Юруков и Генади Петев Илиев, 

граждани на Република България. 

В допълнение, е извършена служебна проверка в Търговския регистър към 

Агенцията по вписванията, от която се установява, че по партидата на „СИГ Енерджи“ 

ООД 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, „СИГ Енерджи“ ООД 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. 

Предвид липсата на изрично посочване в подаденото заявление от „СИГ 

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

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

липсва енергиен обект. 

 

II. Срок на исканата лицензия 
Срокът на лицензията, за която кандидатства заявителят, е 10 (десет) години. 

Дружеството го обосновава с оглед притежанието на необходимите правни, технически 

и икономически възможности да стартира успешно лицензионната дейност „търговия с 

електрическа енергия“. Посочва още, че фирмената политика е свързана с прилагане на 

високи стандарти по отношение на организацията, развитието и управлението на 

иновативни бизнес решения. Заявеният десетгодишен срок на лицензията е в 

съответствие със заложените бизнес цели за успешно развитие на дружеството и с оглед 

възможността „СИГ Енерджи“ ООД да се утвърди на пазара на електроенергия като 

надежден доставчик на енергийни услуги, както и да възстанови първоначалната 

инвестиция. 

 

ІІI. Технически аспекти 

1. Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване 

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

задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и 

„координатор на комбинирана балансираща група“: 

„СИГ Енерджи“ ООД ще изпълнява дейността „търговия с електрическа енергия“ 

в офис, находящ се в гр. Благоевград, ул. „Рилски езера“ № 11, съгласно сключен договор 

за заем за послужване с дружеството „СиГ Солар“ ООД. 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. 

Съгласно договор за заем за послужване, сключен със „СиГ Солар“ ООД, на 

заявителя е предоставено безвъзмездно за временно ползване следното оборудване за 

изпълнение на дейностите на дружеството по търговия с електрическа енергия: 

 4 бр. компютърни конфигурации HP, с процесор Intel Core i7-11800H 80ядрен, 

4,60GHz, 16 GB DDR 4 RAM, 1 TB hard disk SSD NVMe, 16.1” 1920x1080 Full HD 

монитори, видео карта NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB GDDR6, WiFi 802.11ax, Bluetooth 

5.0, Cam, 4 cell battery; 

 1 Мултифункционално лазерно устройство HP MFP M776dn. 

„СИГ Енерджи“ ООД е възложило на дружеството „Авизо Ват“ ООД чрез договор 

изпълнението на цялостно счетоводно обслужване и данъчно обслужване. 

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-

6431≠1от 06.07.2022 г. ЕСО ЕАД декларира, че „СИГ Енерджи“ ООД 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 „СИГ Енерджи“ ООД притежава технически възможности и 

материални ресурси за осъществяване на дейността „търговия с електрическа 
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енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна 

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

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

дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и 

задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и 

„координатор на комбинирана балансираща група“: 

Предоставени са данни за управленската и организационна структура на „СИГ 

Енерджи“ ООД. 

Видно от представените документи, организационната структура на заявителя е 

съобразена с трите основни направления, които са от ключово значение за развитие на 

успешна лицензионна дейност, а именно: „Търговия с електрическа енергия“, 

„Управление и администриране на сделки на балансиращ пазар“ и „Проучване и 

развитие на пазари“, включващи следните дейности: 

 Отдел „Търговия с електрическа енергия“ – планиране на покупките и 

продажбите на електрическа енергия от дружеството спрямо нуждите на клиентите, 

реализиране на покупки и/или продажби на електрическа енергия на платформите на 

борсов пазар и/или от други контрагенти, изготвяне на оферти към потенциални нови 

клиенти, ценообразуване на предлаганите от дружеството стоки и услуги, анализ на 

цените на електрическа енергия на местния и регионални пазари, комуникация с 

операторите на борсови пазари за търговия с електрическа енергия, регулярна 

комуникация с клиенти и други контрагенти на дружеството, изготвяне на необходимите 

документи и осъществяване на процеса по регистрация на нови клиенти, изготвяне на 

доклади, справки, анализи свързани с търговската дейност на дружеството; 

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

членовете на стандартната и комбинираната балансиращи групи, осъществяване на 

комуникация с оператора на балансиращия пазар (ЕСО ЕАД) и съответните 

електроразпределителни дружества (ЕРП), изготвяне на ежемесечен сетълмент и 

справки за отчетените разходи в стандартната и комбинираната балансиращи групи, 

осъществяване на комуникация с клиенти и други контрагенти на дружеството, 

регулярна комуникация и обмен на информация с другите отдели в дружеството; 

 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 и т.н. 

Дружеството предвижда да разполага с три оперативни отдела, пряко ръководени 

от управителите на дружеството, а организацията и управлението на административните 

и финансови дейности са възложени на външна компания. При стартиране на 

лицензионната дейност, заявителят предвижда управителите на дружеството да 

ръководят пряко съответните дейности, свързани със сключване на договори за 

покупка/продажба на електрическа енергия, балансиращ пазар и др. 

След получаването на лицензия за търговия с електрическа енергия „СИГ 

Енерджи“ ООД планира наемането на квалифицирани служители, които да обезпечат 

ефективното изпълнение на лицензионната дейност. Привличането на високо 

квалифицирани специалисти ще се извършва поетапно, в съответствие с увеличение 

портфолиото от клиенти, респективно обема на работа на дружеството. Всички 
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служители, които ще имат пряко отношение по организация на дейностите, свързани с 

покупка и продажба на електрическа енергия на борсовия пазар, ще преминат през 

специализиран курс на обучение, организиран от „БНЕБ“ ЕАД. 

Представени са автобиографии, копия на дипломи за завършено образование и 

договорите за управление на управителите на дружеството, както и данни за техния опит 

в дейността „търговия с електрическа енергия“. 

Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството 

доказателства може да се приеме, че „СИГ Енерджи“ ООД разполага с човешки 

ресурси и организационна структура за осъществяване на дейността „търговия с 

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

стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща 

група“. 

 

IV. Икономически аспекти 

Относно наличие на финансови възможности на заявителя за осъществяване 

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

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

комбинирана балансираща група“, както и наличие на финансови гаранции и 

обезпечения за сключване на сделки за търговия с електрическа енергия съгласно 

Правилата за условията и реда за предоставяне на достъп до електропреносната и 

електроразпределителните мрежи (Правилата): 

„СИГ Енерджи“ ООД 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 9 000 MWh през 2022 г. до 160 000 MWh през 2026 г. 

Прогнозните цени, по които дружеството ще купува и продава електрическа 

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

 

 

За разглеждания период дружеството очаква увеличение на печалбата от 21 хил. 

лв. за 2022 г. до 200 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  4 458 24 967 46 423 64 228 96 342 

Разходи 4 437 24 940 46 308 64 108 96 142 

Финансов резултат 21 27 115 120 200 

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

Средна покупна цена лв./MWh 479,38 504,15 530,16 557,46 586,14 

Средна продажна цена  лв./MWh 495,38 520,15 546,16 573,46 602,14 

Количество търгувана ел. 

енергия общо 
MWh 9 000 48 000 85 000 112 000 160 000 
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Към бизнес плана „СИГ Енерджи“ ООД е представило SWOT анализ, в който 

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

вероятните заплахи за дейността си. 

Дружеството е представило удостоверение с рег. № 3505-20-00201 от 02.08.2022 

г. от „Банка ДСК“ АД, според което „СИГ Енерджи“ ООД е клиент на банката с открита 

специална сметка по чл. 19 от Правилата, наличността по която към 02.08.2022 г. е 

199 771,40 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, „СИГ 

Енерджи“ ООД ще притежава финансови възможности за извършване на дейността 

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

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

балансираща група“. 

 

V. Договор за участие в стандартна балансираща група 
На основание чл. 12, ал. 1 от НЛДЕ и чл. 19, ал. 1 и ал. 2 във връзка с чл. 11, т. 9 

от ПТЕЕ, „СИГ Енерджи“ ООД е представило проект на договор за участие в стандартна 

балансираща група и поемане на отговорност за балансиране, който е със съдържание, 

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

разпределяне на небалансите в рамките на стандартна и/или комбинирана балансиращата 

група, въз основа на които небалансите се разпределят на всеки член от групата в 

съответствие с изискванията на ПТЕЕ. 

 

VI. Договор за участие в комбинирана балансираща група 

На основание чл. 12, ал. 1 от НЛДЕ и чл. 19, ал. 1 и ал. 2 във връзка с чл. 11, т. 9 

от ПТЕЕ заявителят е представил и проект на договор за участие в комбинирана 

балансираща група и поемане на отговорност за балансиране. След преглед на 

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

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

 

VII. Правила за работа с потребители на енергийни услуги  

На основание чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ 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.4.: 

Докладва М. Трифонов. След преглед и анализ на предоставените документи към 

заявлението се е установило, че те отговарят на изискванията на ЗЕ и НЛДЕ. Капиталът 

на дружеството е собственост на съдружниците Симеон Иванов Далев, Валентин Крумов 

Иванов, Александър Любенов Юруков и Генади Петев Илиев, граждани на Република 

България. Дружеството не е посочило каква част от информация е търговска тайна. 

Може да се направи и извод, че ако спази заложените в бизнес плана параметри и 

представените в пазарния анализ данни, „СИГ Енерджи“ ООД ще притежава финансови 
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възможности за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени 

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

на комбинирана балансираща група“.  

Предвид гореизложеното 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 „СИГ Енерджи“ ООД или други упълномощени от тях 

представители на дружеството. 

И. Н. Иванов установи, че няма изказвания и насрочи откритото заседание по т.2 

да се проведе на 04.10.2022 г. от 10:05 часа в зала 4. Председателят подложи на гласуване 

проекта на решение с направеното допълнение. 
 

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

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

водно регулиране и на нейната администрация, Комисията  

 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1063 от 15.03.2022 г. на 

„СИГ Енерджи“ ООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа 

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

група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“; 

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

енергетиката на 04.10.2022 г. от 10:05 ч. за разглеждане на доклада по т. 1;  

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

търговска регистрация „СИГ Енерджи“ ООД 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 четвърта участват председателят на Комисията Иван Н. 

Иванов и членовете на Комисията Александър Йорданов, Благой Голубарев, Димитър 

Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

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

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

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

в енергетиката. 
 

 

По т.5. Комисията разгледа доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1076 от 

16.08.2022 г. за издаване на лицензия за дейността „производство на електрическа 

енергия“ с условие за изграждане на енергиен обект, подадено от „ЕОН България“ 

ЕООД. 
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Административното производство е образувано по подадено в Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1076 от 

16.08.2022 г. от „ЕОН България“ ЕООД за издаване на лицензия за дейността 

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

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

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

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

към него е сформирана работна група със Заповед № З-E-1143 от 18.08.2022 г. на 

председателя на КЕВР. С писмо с изх. № Е-ЗЛР-Л-1076 от 24.08.2022 г. от дружеството 

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

№ Е-ЗЛР-Л-1076 от 02.09.2022 г. 

 

Въз основа на предоставената информация и документи от заявителя и 

извършеното проучване по преписката са установени следните факти и са 

направени следните изводи: 

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

дейността „производство на електрическа енергия“. Не се изисква издаване на лицензия 

за производство на електрическа енергия от лице, притежаващо централа с обща 

инсталирана електрическа мощност до 5 МW – чл. 39, ал. 4, т. 1 от ЗЕ. Според чл. 39, ал. 

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

изграден енергийният обект за осъществяване на тази дейност, лицензията съдържа 

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

тази връзка, дейността „производство на електрическа енергия“ ще се осъществява след 

изграждане и въвеждане в експлоатация на енергийния обект – фотоволтаична 

електрическа централа (ФЕЦ) „Воденичане“ с инсталирана променливотокова (АС ) 

мощност 15,0 МW (постояннотокова (DC) мощност 15,529 МWр).  

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

Търговския закон (ТЗ), което притежава технически и финансови възможности, 

материални и човешки ресурси и организационна структура за изпълнение на 

нормативните изисквания за осъществяване на дейността по лицензията; има вещни 

права върху енергийния обект, чрез който ще се осъществява дейността, ако той е 

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

дейността по лицензията, отговаря на нормативните изисквания за безопасна 

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

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

лицензионната дейност – чл. 40, ал. 2 от ЗЕ. Не се издава лицензия на лице: спрямо което 

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

което е в ликвидация; на което е отнета лицензията или е отказано издаването на 

лицензия за същата дейност и не е изтекъл определения срок, в който не може да 

кандидатства за издаване на нова лицензия за същата дейност – чл. 40, ал. 4 от ЗЕ. 

 I. „ЕОН България“ ЕООД е подало заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1076 от 

16.08.2022 г. за издаване на лицензия за дейността „производство на електрическа 

енергия“ с условие за изграждане на енергиен обект – ФЕЦ „Воденичане“ с 

инсталирана променливотокова мощност 15,0 МW (постояннотокова мощност 

15,529 МWр). 

1. От представеното удостоверение за актуално състояние и от извършената 

служебна справка в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска 

цел (ТРЮЛНЦ) към Агенцията по вписванията е видно, че „ЕОН България“ ЕООД е 

търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от Търговския закон. „ЕОН България“ ЕООД е 

еднолично дружество с ограничена отговорност с ЕИК 205978207, със седалище и адрес 

apis://desktop/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20apis:/dbIndex=2&ltxtsrc=205978207
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на управление: Република България, област София, община Столична, гр. София-1618, 

р-н Витоша, бул. „България“ № 106, вх. Г, ет. 4, ап. 7. 

„ЕОН България“ ЕООД има следния предмет на дейност: изграждане на 

алтернативни източници на енергия /ветроенергийни, слънчеви и хидроенергийни 

централи/; производство и продажба на електрическа енергия; покупки и продажби на 

електрическа енергия по свободно договорени цени; внос, износ на електрическа енергия 

и енергийни ресурси; строителна и ремонтна дейност в областта на 

електропроизводството и електропреноса; разработване и изпълнение на проекти в 

областта на енергетиката; инвестиционна дейност; внедряване и популяризиране на 

енергийната ефективност при производство и пренос на енергия, както и всякакви други 

дейности, незабранени от закон, след получаването на лиценз, в случаите когато се 

изисква. 

Дружеството се управлява и представлява от Йонко Николов Николов в 

качеството му на управител и Мария Ивова Димитрова в качеството ѝ на прокурист на 

дружеството.  

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.  

Капиталът на „ЕОН България“ ЕООД е в размер на 5 000 лв. (пет хиляди лева) и 

е изцяло внесен. Едноличен собственик на капитала на заявителя е Стефан Борисов 

Стефанов, гражданин на Република България. 

След извършена допълнителна служебна справка в Търговския регистър се 

установи, че по партидата на „ЕОН България“ 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. 

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

декларации от управителя и прокуриста на дружеството се установява, че същите не са 

лишени от правото да упражняват търговска дейност и не са осъждани с влязла в сила 

присъда за престъпление против собствеността или против стопанството. След служебно 

извършена справка и въз основа на декларация на основание чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „в“, б. 

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

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

лицензия за дейността „производство с електрическа енергия“ и не му е отказвано 

издаването на лицензия за същата дейност. Следователно не е налице противоречие с 

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

 

2. Срок на исканата лицензия 

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

съответствие с изискванията на НЛДЕ. Според разпоредбата на чл. 9, ал. 3 от НЛДЕ 

Комисията определя срока на съответната лицензия в зависимост от времевия ресурс на 

активите, с които се осъществява лицензионната дейност, и от финансовото състояние 

на заявителя.  

„ЕОН България“ ЕООД е поискало срокът на лицензията да бъде 20 (двадесет) 

години, като в тази връзка е посочило аргументи, че технологичните характеристики на 

съоръженията на ФЕЦ „Воденичане“, при правилна поддръжка позволяват експлоатация 

с продължителност минимум 20-25 г. 
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3. Технически параметри на енергийния обект, чрез който ще се осъществява 

дейността „производство на електрическа енергия“ 
ФЕЦ „Воденичане“ с инсталирана променливотокова (АС ) мощност 15,0 МW 

(постояннотокова (DC) мощност 15,529 МWр) се предвижда да бъде изградена в 

недвижим имот с идентификатор ПИ № 11661.220.173 в землището на с. Воденичане, 

общ. Стралджа, област Ямбол, по кадастралната карта и кадастралните регистри, 

одобрени със Заповед РД-18-1605/14.09.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК. 

Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо 

поземления имот е от 13.11.2020 г. Площта на имота е 168 236 m2 с трайно 

предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за 

електроенергийно производство. В полза на „ЕОН България“ЕООД е учредено 

безсрочно право на строеж върху посочения имот. Застрояването се предвижда в рамките 

на ограничителните линии на имота. 

 

Фотоволтаичният парк „Воденичане“ ще преобразува слънчевата радиация в 

електрическа енергия посредством фотоволтаични панели, генериращи постоянно 

напрежение. Подадено към инверторите, то се преобразува в променливо напрежение с 

честота сходна на тази в мрежата. Мощността от инверторите се събира в събирателни 

табла ниско напрежение 800 V в БКТП-тата, в които променливото напрежение се 

преобразува на 20кV. По друг проект се изнася електроенергията по кабели 20kV към 

нова подстанция. 

 

Енергийния обект представлява фотоволтаична електрическа централа 

състояща се от: 

- 1106 броя – опорни конструкции – маси, върху които се монтират 

фотоволтаични панели. Всяка маса има по 5 броя вертикални колони, които се набиват 

със специализирани машини за набиване на мантинели. Масата позволява монтиране на 

2 реда панели. На всеки ред се монтират по 13 панела или общо на една маса се монтират 

26 броя панели. Наклонът на масите в 25˚ 

- 28 756 броя фотоволтаични модули с единична мощност на модулите  

540/535 Wp; 

- 60 броя инвертори, които се монтират на северната страна на масите в близост 

до алеите. 

- 3 броя Бетонни комплектни трансформаторни постове (БКТП); 

- 2 броя Кабелни линии 20kV на територията на ФЕЦ. КЛ № 1 от БКТП 1 до БКТП 

3 и КЛ № 2 от БКТП 2 до БКТП 3. В БКТП № 3 има поставено оборудване КРУ 20kV, с 

опростени функции на Възлова станция, от които ще тръгнат 2 бр. кабели към нова 

подстанция за ФЕЦ. 

- Постоянно токови (DC) кабели ниско напрежение 1500 V от  фотоволтаични 

панели – до инвертори. В по голямата си част DC кабелите се изтеглят по столиците на 

масите; 

- Променливо токови (АC) кабели ниско напрежение 800 V от инвертори до 

БКТП-та; 

- 13 броя мълниеприемници с изпреварващо действие; 

- 50 броя стълбове за периметрово осветление; 

- Ажурна ограда – съгласно част СК. 

 

Присъединяването на фотоволтаичния парк „Воденичане“ към 

електропреносната мрежа 110 kV на ЕСО ЕАД ще се извърши съгласно условията, 

посочени в предварителния договор за присъединяване на обект на производител  

№ ПРД-ПР-110-601 от 27.01.2022 г., като е предвидено това да се осъществи чрез 
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„съоръжения за присъединяване“, така както са описани в т. 3.2 от предварителния 

договор: нова Подстанция 20/110 kV в ПИ 69660.501.4501, гр. Стралджа. Мястото на 

присъединяване в резервно изводно поле 110 kV от ОРУ 110 kV на п/ст Стралджа. За 

присъединяването се предвижда и изграждане на кабелна линия 110 kV от Подстанцията 

на Проекта до п/ст Стралджа и други съоръжения за присъединяване, описани подробно 

в Предварителния договор и заложени в проектната документация. 

 

„ЕОН България“ ЕООД е представило данни за слънчевия потенциал в района на 

централата. Планираното производство на електроенергия е съобразено с общите данни 

за слънчева радиация и статистическите годишни данни за вариациите на слънчевото 

греене в района на с. Воденичане, общ. Стралджа. Средногодишната производителност 

базирана на данни от европейската фотоволтаична географска информационна система 

PVGIS възлиза на 1 672 kWh/m2. Максималното годишно производство възлиза на 20,293 

MWh. 

 

4. График на изграждане на енергийния обект, чрез който ще се осъществява 

дейността „производство на електрическа енергия“ 

Дружеството е представило подробен график на строителството на ФЕЦ 

„Воденичане“ и присъединителните съоръжения за обекта, със съответните планирани 

дейности, както следва: 

- Планът за реализация на проекта включва следните основни стъпки и периоди 

- Разрешително за строеж за Фотоволтаичен парк – влязло в сила на 01.08.2022 

- Разрешително за строеж на съоръжения за присъединяване към 

електропреносната мрежа – до 30.11.2022 

- Подготовка и мобилизация на обекта – до 30.09.2022 г. 

- Монтаж на конструкции – до 30.11.2022 г. 

- Монтаж и окабеляване на панели и инвертори – до 31.01.2023 г. 

- Полагане на кабели до БКТП – до 28.02.2023 г. 

- Монтаж на БКТП и трансформатори – до 31.03.2023 г. 

- Полагане на външна кабелна връзка до Подстанция – до 30.04.2023 г. 

- Изграждане на Подстанция – до 30.06.2023 г. 

- Оборудване на п/ст Стралджа – до 31.07.2023 г. 

- Полагане кабел 110 kV – до 31.08.2023 г. 

- Тестове и въвеждане в експлоатация на ФЕЦ, 72 часови проби – до  

30.11.2023 г. 

- Тестове и въвеждане в експлоатация на подстанция и присъединителни 

съоръжения, 72 часови проби – до 30.11.2023 г. 

 

5. Документи във връзка с изграждането на енергийния обект 

Във връзка с изграждането на ФЕЦ „Воденичане“ и присъединителните 

съоръжения на обекта „ЕОН България“ ЕООД е представило: Разрешение за строеж  

№ 63 от 11.07.2022 г., влязло в сила на 01.08.2022 г., издадено от Главния архитект на 

община Стралджа, област Ямбол за строеж: „Фотоволтаична електрическа централа с 

максимална отдавана в мрежата електрическа мощност 15 MW и инсталирана пикова 

мощност 15,529 MWp, с три броя БКТП 0,8/20 kV, кабели средно напрежение 20 kV, 

кабели за променливо ниско напрежение (АС) 0,8 kV, кабели за постоянно напрежение 

(DC) 1,5 kV, периметрово осветление по ограда и ажурна ограда с височина до 2,20 m. в 

УПИ № 173, М.220, с ИД. № 11661.220.173 по КК Земл. с. Воденичане, общ. Стралджа“. 

Разрешението за строеж е издадено въз основа на Доклад за съответствие от „Фиди 

Консулт“ ООД и съгласувани проекти на 11.07.2022 г. от арх. Е. Чобанов – главен 

архитект на община Стралджа. „ЕОН България“ ЕООД е представило инвестиционен 
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проект с всички видове части и фази на проекта: част „Електрическа“, част „Геодезия“, 

част „Архитектурна“, част „Конструктивна“ и част „Инженерногеоложка и хидроложка 

оценка“. 

 

6. Източници на финансиране на изграждането на енергийния обект: 

Дружеството е посочило, че общият размер на инвестиционните разходи за 

изграждане на фотоволтаичната централа е ХХХ евро (ХХХ лв.), като източниците на 

финансиране са ХХХ % собствени парични средства. Като доказателство за финансовото 

обезпечаване изпълнението на проекта, дружеството е представило два броя протоколни 

решения, подписани от едноличния собственик на капитала на  

„ЕОН България“ ЕООД, с които във връзка с изграждане на енергийния обект се заявява 

готовност за отпускане на парични средства, както следва: 

- от 27.01.2021 г. за извършване на допълнителна парична вноска в размер на  

ХХХ лв., като плащанията ще бъдат внасяни на части по банковата сметка на 

дружеството в срок до 31.12.2022 г. и  

- от 06.04.2022 г., за извършване на допълнителна парична вноска в размер на  

ХХХ евро, като плащанията ще бъдат внасяни на части по банковата сметка на 

дружеството в срок до 31.12.2023 г.  

 

7. Финансови възможности за осъществяване на дейността „производство на 

електрическа енергия“, включително за изграждането на енергийния обект 

 

Финансови резултати от дейността на „ЕОН България“ ЕООД 

„ЕОН България“ ЕООД в съответствие с изискванията на чл. 11, ал. 2, т. 4 от 

НЛДЕ е представило годишни финансови отчети, дружеството е новоучредено през 2020 

г. и в тази връзка се разглежда финансовото му състояние за 2020 г. и за 2021 г., от които 

е видно, че от осъществяване на дейността дружеството реализира загуба, както следва: 

за 2020 г. в размер на ХХХ хил. лв., която се увеличава в размер на ХХХ хил. лв. през 

2021 г..  

Финансовият резултат е в следствие на по-големия ръст на разходите пред този 

на приходите, поради реализиране на много ниски по размер приходи от дейността на 

дружеството или липсата на такива през съответната година, тъй като същото не е 

осъществявало дейност „производство на електрическа енергия“, която ще е и основния 

приходоизточник на дружеството. 

Дружеството е представило инвестиционен анализ и прогнозен финансов 

модел за периода 2023 г. – 2042 г. 

Във връзка с осъществяване на инвестиционния проект и съгласно представения 

финансов модел, е видно, че общият размер на инвестиционните разходи за изграждане 

на фотоволтаичната централа е ХХХ евро, като източниците на финансиране са ХХХ % 

собствени парични средства. Като доказателство за финансовото обезпечаване 

изпълнението на проекта, дружеството е представило два броя протоколни решения, така 

както е описано подробно в т. 6 по-горе.  

 

С оглед гореизложеното може да бъде направен извод, че „ЕОН България“ 

ЕООД притежава финансови възможности да изгради ФЕЦ „Воденичане“. 

 

Паричните потоци за периода 2023 г. – 2042 г отразяват прогнозите на 

дружеството за срока на исканата лицензия, като са изчислени при следните 

допускания и параметри: 

- годишното производство на електрическа енергия след въвеждане в 

експлоатация на фотоволтаичната електроцентрала до 30.11.2023 г. е в размер на ХХХ 
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MWh, поради факта, че съгласно чл. 18, ал. 3, т. 7 от НЛДЕ годината на издаване на 

лицензията следва да е посочена като нулева, годишното производство на електрическа 

енергия е ХХХ MWh, при средногодишната деградация от ХХХ %.  

- за периода 2023 г. – 2042 г. е заложена средна цена на електрическата енергия на 

свободен пазар в среден размер от ХХХ лв./MWh (ХХХ евро/MWh), за сравнение средно 

претеглената цена за пазарен сегмент „Ден напред“ за периода от 01.01.2021 г. до 

момента е ХХХ евро/MWh.  

- структурата и обемът на разходите за периода 2023 – 2027 г. са в съответствие с 

изискванията на чл. 19 от НЛДЕ, като са предвидени разходи за експлоатация и 

поддръжка, разходи за външни услуги, административно и финансово обслужване и 

други. Разходите за амортизации на активите са определени при прилагане на линеен 

метод с полезен живот на работа на съоръженията 25 г. Основните параметри на 

инвестиционния проекта са представени в таблица № 1. 

 

  Таблица № 1 

№ ВИД Стойности: 

1. Инсталирана мощност 15 МW 

2. Стойност на инвестицията ХХХ евро 

3. 

Стойност на инвестицията за 1 W 

инсталирана мощност  
ХХХ евро 

 

При така осигуреното финансиране на проекта и при горепосочените параметри са 

прогнозирани приходите от продажба на електрическа енергия, които в периода намаляват 

от ХХХ хил. евро на ХХХ хил. евро през 2042 г., в следствие на намалените количества 

произведена електрическа енергия при отчитане средногодишна деградация от ХХХ %, 

докато общите разходи от дейността нарастват от ХХХ хил. евро за 2023 г. на ХХХ хил. 

евро през 2042 г., в резултат на което очакванията на дружеството са да реализира 

положителен финансов резултат във всички години. В тази връзка и видно от финансовия 

модел нетните парични потоци за периода 2023 г. – 2042 г. са положителни стойности, което 

е индикатор, че дружеството ще има финансови възможности да обслужва задълженията си 

при възстановяване на предоставените от едноличния собственик на капитала парични 

средства. 

Дружеството е направило оценка на инвестиционния проект на база прогнозни 

парични потоци (дисконтирани с ХХХ %), при което основните показатели, определящи 

ефективността на инвестиционния проект, са както следва:  

− Нетна настояща стойност (NPV) – ХХХ хил. евро.;  

− Вътрешна норма на възвръщаемост (IRR) – ХХХ %;  

− Срок на откупуване на инвестицията – ХХХ.  

Посочените стойности на тези показатели определят проекта, като ефективен, тъй 

като изчислената нетна настояща стойност (NPV) е положителна величина в размер на 

ХХХ хил. евро, а вътрешната норма на възвръщаемост (IRR= ХХХ %) е по-висока от 

дисконтовия фактор (i= ХХХ %), като изкупуването на инвестицията се очаква да бъде 

за срок от ХХХ. 

 

Предвид гореизложеното може да се направи извод, че „ЕОН България“ 

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

електропреносната мрежа. Извършеният анализ показва, че след въвеждане на 

обекта в експлоатация и при изпълнение на заложените във финансовия модел 

параметри за периода 2023 г. – 2042 г., заявителят ще акумулира положителни 

нетни парични потоци, които ще осигурят финансови възможности за извършване 
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на всички плащания, свързани с нормалното осъществяване на дейността 

„производство на електрическа енергия“. 

 

II. В допълнение към изложеното по-горе, „ЕОН България“ ЕООД е 

представило информация и документи за следното: 

1. Относно техническите възможности и материалните ресурси за 

осъществяване на дейността 

„ЕОН България“ ЕООД е посочило, че за изграждането на ФЕЦ „Воденичане“ има 

сключен Договор за изграждане на ФВ централа и доставка на оборудване от 08.03.2021 

г. с „ХХХ“ АД, който е представен като приложение към преписката. Също така е 

представен Договор за техническо и административно управление и охрана на 

Фотоволтаичен проект „Воденичане“, сключен със същата фирма. 

 

2. Относно наличието на вещни права: 

„ЕОН България“ ЕООД е посочило, че в полза на дружеството е учредено 

безсрочно право на строеж върху имот с идентификатор ПИ № 11661.220.173 в 

землището на с. Воденичане, общ. Стралджа, област Ямбол. Представен е нотариален 

акт № 68, том IV, рег. № 6820, дело № 539 от 2020 г. за учредяване право на строеж, 

вписан от Служба по вписванията, гр. Ямбол, с вх. рег. № 7270 от 16.12.2020 г., акт № 

152, том 24, дело № 4284 и Нотариален акт за поправка на нотариален акт за учредяване 

право на строеж № 51, том V, рег. № 7099, дело № 654 от 2021 г., вписан от Служба по 

вписванията, гр. Ямбол, с вх. рег. № 8671 от 23.12.2021 г., акт № 2, том 30, дело № 5520. 

 

3. Относно нормативните изисквания за опазване на околната среда: 

„ЕОН България“ ЕООД е представило Решение № СЗ-11-ЕО/2020 г. за 

преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка на директора на 

Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Стара Загора, с което е 

решено да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и 

целите на опазване в защитени зони за „Подробен устройствен план – План за 

застрояване (ПУП-ПЗ) на имот с идентификатор № 11661.220.173 в землището на с. 

Воденичане, общ. Стралджа за изграждане на „Фотоволтаична електрическа централа с 

инсталирана мощност до 15 MW“, който няма вероятност да окаже значително 

отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания 

на видове, предмет на опазване в защитени зони. 

 

С оглед спазване на изискването на чл. 18, ал. 1 и ал. 3 от Закона за енергетиката 

и необходимост от публикуване на доклада на КЕВР по настоящото производство „ЕОН 

България“ ЕООД е представило уведомително писмо, в което е посочило, 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. 

 

Изказвания по т.5.: 

Докладва Р. Наков. Административното производство е образувано по подадено 

от „ЕОН България“ ЕООД заявление за издаване на лицензия за дейността „производство 

на електрическа енергия“ с условие за изграждане на енергиен обект, на основание чл. 

39, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за енергетика, във връзка с чл. 9, ал. 1, т. 1 и чл. 18, ал. 1 

от НЛДЕ. Дружеството е търговец по смисъла на Търговския закон. „ЕОН България“ 

ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност. Едноличен собственик на 

капитала е Стефан Борисов Стефанов, гражданин на Република България. По партидата 
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на „ЕОН България“ 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. Въз основа на представените декларации от заявителя се 

установява, че не са налице противоречия с разпоредбите на чл. 40, ал. 4, т. 1, т. 2 и т. 3 

от ЗЕ. „ЕОН България“ ЕООД е поискало срокът на лицензията да бъде 20 години за ФЕЦ 

„Воденичане“. Технически параметри на енергийния обект, чрез който ще се 

осъществява дейността „производство на електрическа енергия“, са описани подробно. 

Предвижда се да се изгради ФЕЦ „Воденичане“ с инсталирана променливотокова 

мощност 15,0 МW и постояннотокова мощност 15,529 МWр. Тя ще бъде изградена в 

недвижим имот в землището на с. Воденичане, общ. Стралджа, област Ямбол. 

Енергийният обект ще се състои от 28 756 броя фотоволтаични модули с единична 

мощност на модулите 540/535 Wp, 60 броя инвертори, 3 броя Бетонни комплектни 

трансформаторни постове и съответните присъединителни съоръжения към 

електропреносната мрежа на ЕСО ЕАД. Присъединяването на фотоволтаичния парк ще 

се извърши съгласно условията, посочени в предварителния договор за присъединяване 

на обект на производител. 

Дружеството е представило подробен график на изграждане на енергийния обект. 

Тестовете и въвеждане в експлоатация на подстанцията и присъединителните 

съоръжения, 72 часови проби, се предвижда да бъде извършено до 30.11.2023 г. 

Във връзка с изграждането на енергийния обект са представени Разрешение за 

строеж, издадено от Главния архитект на община Стралджа, за Фотоволтаична 

електрическа централа и присъединителните съоръжения, както и инвестиционен проект 

с всички видове части и фази на проекта. 

В тази връзка може да се направи извод, че „ЕОН България“ ЕООД ще притежава 

материални и човешки ресурси да изгради енергийния обект и да го въведе в 

експлоатация. 

А. Иванова докладва по отношение на източниците на финансиране и 

финансовите възможности на дружеството. Дружеството е новоучредено през 2020 г. и 

в тази връзка „ЕОН България“ ЕООД е представило годишни финансови отчети за  

2020 г. и за 2021 г., от които е видно, че от осъществяване на дейността дружеството 

реализира загуба за тези две години, поради факта че ще има основна дейност 

„производство на електрическа енергия“, за което няма издадена лицензия, поради което 

няма реализирани приходи от тази дейност, която ще бъде основният източник на 

приходи за дружеството. 

По отношение на финансовата част във връзка с изграждане на ФЕЦ от 15 МW 

дружеството е представило финансов анализ и прогнозни парични потоци за срока на 

исканата лицензия от 20 г. Видно от същите нетните парични потоци в края на всяка една 

година са положителни стойности. Като доказателство за финансирането на проекта 

дружеството е представило два броя протоколни решения от едноличния собственик на 

капитала. Едното е за ХХХ млн. лв., другото е за ХХХ млн. евро. Дружеството заявява, 

че средствата ще бъдат 100% собствени средства. Може да се направи извод, че 

дружеството е осигурило финансирането на проекта, като ще може да обслужва както 

текущите си задължения, така и обслужването на заема към едноличния собственик на 

капитала. По отношение на анализа и оценката на представения финансов модел и анализ 

по отношение на изпълнението на проекта, за доказване на неговата ефективност и 

икономическа целесъобразност, на база представените параметри във финансовия модел, 

дружеството определя проекта като финансово ефективен. Срокът на откупуване ще 

бъде за ХХХ. 

С оглед спазване на изискването на чл. 18, ал. 1 и ал. 3 от Закона за енергетиката 

и необходимост от публикуване на доклада на КЕВР по настоящото производство „ЕОН 
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България“ ЕООД е представило уведомително писмо, в което е посочило, че в 

представените от дружеството документи, част от административната преписка, се 

съдържа информация, съставляваща търговска тайна, поради което при публикуването 

на сайта тя ще бъде закрита. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 5, т. 1, чл. 21, ал. 1, т. 1 във 

връзка с чл. 39, ал. 1, т. 1, предложение първо от Закона за енергетиката, чл. 9, ал. 1, т. 1 

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

енергетиката 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 „ЕОН България“ ЕООД или други упълномощени от тях 

представители на дружеството; 

4. Да вземе решение за заличаване на информацията в приетия по т. 1 доклад, 

представляваща търговска тайна, преди неговото публикуване на интернет страницата 

на Комисията. 

А. Йорданов каза, че тъй тук става въпрос точно за небанково финансиране, което 

към настоящия момент не е изследвано, се колебае дали докладът да не се върне за 

допълване с анализ на произхода на средствата. Комисията има задължение и по други 

закони, освен по Закона Пеевски. А. Йорданов попита колко време е необходимо на 

работната група да изиска от едноличния собственик на капитала да покаже произхода 

на средствата, с които финансира дружеството. 

П. Младеновски попита как точно се очаква работната група да изследва 

произхода на средства. Комисията не е ДАНС. Едноличният собственик на капитала е 

декларирал, че инвестиционните разходи ще бъдат ХХХ млн. лв. Декларирал е, че тези 

средства ще бъдат осигурени от него. За да осигури подобни средства във фирмата, те, 

естествено, че подлежат на някаква проверка, най-малко от органите на НАП за произход 

на средства. 

А. Йорданов каза, че най-малкото работната група може да поиска да декларира 

произхода на средствата. 

П. Младеновски отговори, че е декларирал, че са собствени средства. П. 

Младеновски изрази мнение, че подобно искане за деклариране е напълно безсмислено. 

Има открито заседание, на което може да се поиска подобна информация от участниците 

в откритото заседание. П. Младеновски отново каза, че работната група няма такива 

правомощия, не са органи на НАП или ДАНС, за да разследват произхода на средствата. 

А. Йорданов отговори, че Комисията има задължения по определени закони, 

които е цитирал, и не е вярно, че няма правомощия. Като лице, което издава лицензия, 

Комисията е абсолютно в състояние поне да декларират произхода. 

П. Младеновски отговори, че подобна информация може да бъде поискана от 

собствениците на откритото заседание. Няма смисъл от излишни административни 

пречки, които по една или друга причина се създават за попълване на различни 

декларации. 

А. Йорданов каза, че не са излишни, а са учредени със закон. 

П. Трендафилова каза, че ако се наложи да се поиска да се декларира, в случая 

най-вероятно е от търговската дейност на дружеството. 

И. Н. Иванов каза, че единствената възможност, която Комисията има, е именно 

декларация какъв е произходът на средствата, което собственикът може писмено да 
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представи. И. Н. Иванов също е на мнение, че няма смисъл докладът да се връща, тъй 

като това е първата фаза от процедурата. По време на откритото заседание, но нищо не 

пречи и преди това, писмено да се заяви, че по време на откритото заседание 

собственикът трябва да оповести произхода на средствата 

А. Йорданов каза, че може да го направи и извън откритото заседание, тъй като 

това най-вероятно ще е защитена по закона информация. По-скоро в рамките на 

преписката до провеждане на откритото заседание колегите трябва да поискат такава 

информация. 

И. Н. Иванов каза, че изследване на произхода, освен тази декларация, трябва да 

го направят специализираните органи. Комисията няма тази възможност. 

А. Йорданов каза, че въпреки всичко, Комисията като административен орган има 

задължения по Закона за мерките срещу изпирането на пари и поне формално следва да 

изпълни това си задължение. 

И. Н. Иванов каза, че е съгласен и вече е казал това да стане по време на откритото 

заседание. Може писмено те да отговорят. Работната група да поиска писмен отговор 

преди провеждане на откритото заседание. Така Комисията ще разполага с обяснението 

на собственика за произхода на средствата, с които ще финансира обекта, за да се 

избегнат разисквания по време на откритото заседание, които трябва да бъдат по 

определен начин защитени. 

П. Младеновски обясни, че откритото заседание е именно, за да се изяснят 

недоизяснени факти и обстоятелства, за които Комисията може да запита заявителя. 

Дори тогава може да се изиска от заявителя представяне на подобна декларация. Тук не 

се говори, че на откритото заседание трябва да изнася тази информация. Такава 

информация би могла да бъде изискана във всеки един момент от административното 

производство. При финалното решение ще бъде докладвано какво се е получило. 

А. Йорданов каза, че има време до откритото заседание и не вижда пречка да се 

поиска тази информация. 

И. Н. Иванов отбеляза, че е съгласен декларирането на собствени средства ХХХ 

млн. лв. 100% собствени парични средства е необходима декларация. Органите могат да 

изследват в дълбочина, но за Комисията като регулатор е добре такава декларация да 

бъде представена от собственика. 

А. Йорданов каза, че още повече, че той носи пълна отговорност за декларираните 

пред административния орган данни. 

И. Н. Иванов допълни, че след това може да бъде срещу него, ако е направил 

лъжлива декларация. Председателят заключи, че след разискването е постигнато 

съгласие процедурата да продължи и да се поиска от заявителя да декларира произхода 

на средствата, като му се даде тридневен срок, за да може отговорът, с който ще се 

запознаят членовете на Комисията, да се получи преди откритото заседание. 

И. Н. Иванов установи, че няма други изказвания и насрочи откритото заседание 

по т.2 да се проведе на 04.10.2022 г. от 10:10 часа в зала 4. Председателят подложи на 

гласуване проекта на решение с направеното допълнение. 
 

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

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

водно регулиране и на нейната администрация, Комисията  

 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1076 от 16.08.2022 г. за 

издаване на лицензия за дейността „производство на електрическа енергия“ с условие за 

изграждане на енергиен обект, подадено от „ЕОН България“ ЕООД; 
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2. Насрочва открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от Закона за 

енергетиката на 04.10.2022 г. от 10:10 ч. за разглеждане на доклада по т. 1;  

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

търговска регистрация „ЕОН България“ ЕООД или други упълномощени от тях 

представители на дружеството, като се осигури възможност и за дистанционно участие; 

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

на интернет страницата на КЕВР; 

5. Да се заличи информацията в приетия по т. 1 доклад, представляваща търговска 

тайна, преди неговото публикуване на интернет страницата на Комисията. 
 

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

Иванов и членовете на Комисията Александър Йорданов, Благой Голубарев, Димитър 

Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

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

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

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

в енергетиката. 
 

 

По т.6. Комисията, след като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-1857 от 05.09.2022 г. 

относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1055 от 07.07.2022 г. от „Енергама“ АД с искане 

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

както и събраните данни и доказателства при проведеното на 15.09.2022 г. открито 

заседание, установи следното:  

 

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

заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-1055 от 07.07.2022 г. от „Енергама“ АД с искане за издаване 

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

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

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

Със Заповед № З-Е-1092 от 13.07.2022 г. на председателя на КЕВР е сформирана 

работна група за проучване на постъпилото заявление и приложените към него 

документи. 

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

НЛДЕ са установени нередовности. В тази връзка, с писмо с изх. № Е-ЗЛР-Л-1055 от 

18.07.2022 г. от „Енергама“ АД е изискано да представи допълнителни данни и 

документи, както следва: доказателства за платена такса за одобряване на бизнес план в 

размер на 500 лв.; бизнес план само за дейността „търговия с природен газ“; договори, 

сключени с „Булгартрансгаз“ ЕАД и предоставените във връзка с тях обезпечения, ако 

има такива; да посочи дали в представените информация и документи, част от 

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

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

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

сериозно на дружеството или на негов служител. С писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-1055 от 

28.07.2022 г. е представена изисканата информация. 

Резултатите от извършения анализ на подаденото заявление са отразени в доклад 

с вх. № Е-Дк-1857 от 05.09.2022 г., приет с решение по Протокол № 243 от 09.09.2022 г., 

т. 4. В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ, на 15.09.2022 г. е проведено 

открито заседание. На откритото заседание е присъствал упълномощен представител на 

дружеството, който е заявил, че е съгласен с изготвения доклад и няма забележки по него. 
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След проучване на обстоятелствата по образуваната преписка, Комисията 

приема за установено следното: 

I. „Енергама“ AД е подало заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-1055 от 07.07.2022 г. с 

искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен 

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

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

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

законодателството на друга държава-членка на Европейския съюз, което притежава 

технически и финансови възможности, материални и човешки ресурси и организационна 

структура за изпълнение на нормативните изисквания за осъществяване на дейността по 

лицензията – чл. 40, ал. 1, т. 1 и ал. 7 от ЗЕ. Според чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗЕ изискването за 

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

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

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

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

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

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

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

20220614104701 от 14.06.2022 г. „Енергама“ АД e акционерно дружество с ЕИК 

206950762, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, със седалище 

и адрес на управление: гр. София 1421, Област София, Община Столична, район 

Триадица, ул. „Димитър Хаджикоцев“ № 112, офис 3. 

„Енергама“ АД има следния предмет на дейност: търговия с електрическа енергия 

и енергоносители, въглеводороди, природен газ 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. 

Капиталът на дружеството е в размер 700 000 (седемстотин хиляди) лева, 

разпределен на 100 (сто) поименни налични акции, всяка една с право на един глас, с 

номинална стойност от 7 000 (седем хиляди) лева. Капиталът е внесен изцяло. 

Органи на „Енергама“ АД са Общото събрание на акционерите и Съветът на 

директорите. Дружеството се управлява и представлява от Съвета на директорите, в 

състав: Константин Константинов Попов, Росен Валентинов Иванов и Любен Пламенов 

Томов. В устава на дружеството е предвидено, че Съветът на директорите може да 

овласти едно или няколко лица от състава си да представляват дружеството. Съветът на 

директорите възлага управлението на дружеството на един или няколко от своите 

членове – изпълнителни членове (изпълнителни директори). Съгласно Договор за 

възлагане на управление от 25.05.2022 г. дружеството се управлява и представлява от 

Константин Попов – изпълнителен директор. 

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

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици, в производство по 

издаване на лицензии по ЗЕ се забранява пряко и/или косвено участие на дружество, 

регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим, както и на 

контролираните от тях лица.  
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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 7000 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.  

С писмо с изх. № Е-ЗЛР-Л-1055 от 17.08.2022 г. са изискани данни относно 

физическите лица, действителни собственици на 24,98% от капитала на „ЕА“ АД. С 

писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-1055 от 26.08.2022 г. от „Енергама“ АД е представен списък на 

физическите лица, собственици на 100% от акциите в капитала на „ЕА“ АД. Видно от 

списъка, собственици на „ЕА“ АД са единствено български физически лица и няма 

юридически лица и други правни образувания, които да упражняват пряко или косвено 

контрол върху „ЕА“ АД. 

В допълнение, е извършена служебна проверка в търговския регистър към 

Агенцията по вписванията, от която се установява, че по партидата на „Енергама“ АД 

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

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.   

Видно от горното, „Енергама“ АД e търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 

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

да бъде юридическо лице, регистрирано по Търговския закон. 

2. Видно от представените декларации, членовете на Съвета на директорите на 

дружеството не са лишавани от правото да упражняват търговска дейност и не са 

осъждани с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против 

стопанството. Представена е декларация за истинността на заявените обстоятелства и на 

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

декларации, че дружеството не е в производство по несъстоятелност, не е обявено в 

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

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

Предвид изложеното, издаването на исканата лицензия не е в противоречие 

с чл. 40, ал. 4, т. 1-3 от ЗЕ. 

3. Срок на исканата лицензия 

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

съответствие с изискванията на НЛДЕ, „Енергама“ АД е поискало да му бъде издадена 

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

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

пазара на природен газ в България и в региона, което е изключително динамично и това 

не дава възможност да бъде направена реалистична прогноза на пазарната адекватност 

на компания, оперираща на този пазар, за период по-дълъг от десет години. Заявителят 

посочва още, че този срок е в контекста на политиката на Европейския съюз за 

насърчаване на развитието на възобновяемите енергийни източници като алтернативи на 

изкопаемите горива, особено нефт и газ, както и за подкрепа на декарбонизацията и 

използването на възобновяеми енергийни източници. 

Въз основа на гореизложеното, предложеният срок на лицензията е 

обоснован. 

4. Технически възможности и материални ресурси за осъществяване на 
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дейността „търговия с природен газ“: 

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

Търговския закон, което притежава технически и финансови възможности, материални 

и човешки ресурси и организационна структура за изпълнение на нормативните 

изисквания за осъществяване на дейността по лицензията. 

„Енергама“ АД предвижда да извършва дейността „търговия с природен газ“ от 

офис, находящ се в гр. София, район Лозенец, бул. „Димитър Хаджикоцев“ № 112, офис 

3, съгласно договор за наем от 01.06.2022 г., сключен между „Мурано“ ЕООД и 

„Енергама“АД, за срок от 36 месеца, съгласно който на „Енергама“ АД се предоставят 

материални ресурси, необходими за извършване на дейността. Дружеството е осигурило 

компютърни конфигурации с хардуер и лицензиран софтуер. Заявителят е запазил 

домейна energama.bg. Имейл адреса на дружеството е office@energama.bg, както и 

допълнителен info@energama.bg. 

С оглед изпълнение на изискванията за доказване на наличие на права върху 

техническата осигуреност за сключване на сделки с природен газ, заявителят е 

представил писмо с изх. № ГХБ 725 от 08.06.2022 г. на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД, в което 

се посочва, че средствата за осъществяване на лицензионната дейност отговарят на 

софтуерните и хардуерни изисквания на системата за борсова търговия Trayport Joule, в 

т.ч. по отношение на операционна система, минимален размер на оперативна памет и 

софтуерни програми. В писмото се посочва също, че средствата за осъществяване на 

лицензионна дейност отговарят на изискванията на информационната система на „Газов 

Хъб Балкан“ ЕАД, в това число по отношение на обмен на данни между „Енергама“ АД 

и „Газов Хъб Балкан“ ЕАД.  

Дружеството е представило: Договор № 5474 от 25.07.2022 г. сключен с 

преносния оператор за достъп и пренос на природен газ по газопреносните мрежи на 

„Булгартрансгаз“ ЕАД; Договор № 5475 от 25.07.2022 г. сключен с „Булгартрансгаз“ 

ЕАД за покупка и продажба на природен газ за балансиране; Договор № 5476 от 

25.07.2022 г., сключен с преносния оператор за ползване на виртуална търговска точка 

(ВТТ). По изброените договори, заявителят не е учредил обезпечения, като декларира, 

че същите ще бъдат предоставени след издаването на лицензия за търговия с природен 

газ.  

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че „Енергама“ АД 

притежава технически възможности и материални ресурси за осъществяване на 

дейността „търговия с природен газ“. 

5. Човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на 

дейността „търговия с природен газ“ 

„Енергама“ АД e представило: схема и описание на управленската и 

организационна структура; устав на дружеството; договор за възлагане на управление от 

25.05.2022 г., сключен между „Енергама“ АД и Константин Попов (изпълнителен 

директор); договор за счетоводно обслужване от 01.06.2022 г.; данни за образованието и 

квалификацията на ръководния персонал (автобиографии и дипломи). 

„Енергама“ АД се управлява и представлява от изпълнителен директор. Той 

организира и ръководи дейността на дружеството, съгласно закона, и отговаря за 

цялостната дейност на дружеството. 

Управленската и организационна структура на „Енергама“ АД включва: Съвет на 

директорите; Изпълнителен директор; Дирекция „Търговия с електрическа енергия и 

природен газ“, която включва два отдела – Отдел „Търговия с електрическа енергия“ и 

Отдел „Търговия с природен газ“; Дирекция „Административно-стопански дейности“ и 

Дирекция „Бизнес развитие“. 

Дейността на Дирекция „Търговия с електрическа енергия и природен газ“ ще 

бъде свързана с изпълнението на всички търговски сделки с участието на дружеството, 
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както и тяхното техническо обезпечаване. Отдел „Търговия с природен газ“ към 

Дирекция „Търговия с електрическа енергия и природен газ“ съсредоточава ключовите 

дейности на дружеството за осъществяване на търговията с природен газ. 

Заявителят посочва, че до наемане на персонал, след получаване на лицензия за 

извършване на дейността, изпълнителният директор ще изпълнява временно длъжността 

директор на Дирекция „Търговия с електрическа енергия и природен газ“. Наемане на 

персонал на постоянен трудов договор се предвижда във втората година, с цел 

подпомагане на изпълнителния директор при изпълнение на нарастващия брой 

търговски сделки и продажби. 

Лицата, ангажирани с ръководните дейности в дружеството, са изпълнителният 

директор, председателят на Съвета на директорите и заместник-председателят на Съвета 

на директорите. По данни на заявителя, до наемане на персонал, те ще бъдат пряко 

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

Изпълнителният директор има управленски опит в областта на търговията, 

включително търговията с електрическа енергия.  

Председателят на Съвета на директорите има опит във водещи адвокатски 

кантори, а от началото на 2022 г. осъществява самостоятелна адвокатска практика. 

Заместник-председателят на Съвета на директорите притежава експертиза в 

областта на счетоводство и контрол, корпоративни продажби, застраховане, управление 

на проекти по европейски програми, водене на фирмено счетоводство и др. От 2019 г. е 

съдружник и управител в „Счетоводни услуги Брос“ ООД, с което „Енергама“ АД е 

сключило договор за счетоводно обслужване. 

От представените документи е видно, че лицата от ръководния персонал на 

заявителя притежават квалификация и опит в извършване на дейността „търговия с 

природен газ“ и познават пазара на природен газ. 

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че „Енергама“ АД 

притежава човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на 

дейността „търговия с природен газ“. 

6. Финансови възможности за осъществяване на дейността „търговия с 

природен газ“ 

Като новоучредено дружество, заявителят декларира в бизнес плана, че има 

разкрита банкова сметка в „Юробанк България“ АД, където съхранява паричните си 

средства и извършва разплащанията си по търговската си дейност. Средствата чрез които 

дружеството ще осъществява лицензионната дейност, са предоставени от акционерите: 

700 хил. лв. капитал на дружеството, който изцяло е внесен и сумата е налична по 

разплащателната сметка на дружеството.  

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че „Енергама“ АД 

притежава финансови възможности за осъществяване на дейността „търговия с 

природен газ“. 
 

II. Бизнес план на „Енергама“ АД за периода 2022 – 2026 г. 

„Енергама“ АД е представило бизнес план за периода 2022 – 2026 г.  

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

периода 2022 – 2026 г. 

Прогнозните продажни и покупни цени, заявителят е изчислил, позовавайки се на 

вътрешната политика на дружеството и очакваната пазарна цена на природния газ в 

потребителския сегмент, двустранни договори между търговци, количествата по 

програмата за освобождаване на количества природен газ от „Булгаргаз“ ЕАД, ценовите 

нива на „Газов хъб Балкан“ ЕАД и унгарската за енергийни деривати HUDEX. 

„Енергама“ АД предвижда да продава природен газ на небитови клиенти 

(индустриални консуматори), на едро и на организиран борсов пазар. Продажбите на 

природен газ ще се извършват на база графици за доставка и стремеж за максимално 
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придържане към точност в планирането на консумацията, с оглед избягване на 

генерирането на дисбаланси. 

Дружеството прогнозира търгуваните количества природен газ за периода на 

бизнес плана от 5000 MWh да се увеличат 10 пъти в края на периода да достигнат до 50 

000 MWh. Прогнозните количества природен газ за търговия и средни прогнозни цени 

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

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

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

Общо покупко-продажби на природен газ, MWh 5000 21 000 27 000 37 000 50 000 

Средни прогнозни покупни цени, лв./MWh 150,00 172,60 137,60 100,00 75,00 

Средни прогнозни продажни цени, лв./MWh 159,00 183,00 145,80 106,00 79,50 

 

 

2. Прогнозни годишни финансови отчети 

„Енергама“ АД е представило прогнозни счетоводни баланси, отчет за приходи и 

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

плана дружеството прогнозира да реализира чиста печалба по години в размер на: 33 952 

лв. за 2022 г.; 157 941 лв. за 2023 г.; 161 255. лв. за 2024 г.; 133 456 лв. за 2025 г. и 136 

163 лв. за 2026 г. 

Общите приходи се увеличават от 795 000 лв. за 2022 г. до 3 975 000. лв. през 2026 

г. Общите разходи се увеличават от 757 275 лв. за 2022 г. до 3 823 708 лв. за 2026 г., като 

в структурата на разходите са включени: разходи за наем на офис, разходи за персонал 

(заплати и социални осигуровки), разходи за външни услуги (правни и счетоводни 

услуги). 

Общо активите се увеличат от 481 974 лв. за 2022 г. до 1 305 397 лв. за 2026 г. 

Нетекущите активи намаляват от 17 754 лв. за 2022 г. до 9551. лв. за 2026 г., вследствие 

на намаляване стойността на земи, машини и оборудване, както и на нематериалните 

активи. Текущите активи на дружеството са увеличават от 464 220 лв. за 2022 г. на 1 295 

846 лв. за 2026 г., вследствие на увеличаване на търговски и други вземанията, както и 

от парични средства и еквиваленти.  

Собственият капитал нараства от 383 952 лв. за 2022 г. на 972 767 лв. за 2026 г., 

вследствие на увеличение на неразпределената и текуща печалба. Заявителят не 

предвижда нетекущи пасиви за периода. Текущите пасиви нарастват от 98 022 лв. за 2022 

г. на 332 629. лв. за 2026 г. От представените прогнозни парични потоци за периода 2022 

– 2026 г. е видно, че в края на всяка една година от периода прогнозираните парични 

наличности са с положителни стойности. 

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

характеризиращи финансовото състояние на дружеството, определени на база обща 

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

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

Общо приходи от дейността (лева) 795 000 3 842 120 3 936 782 3 922 000 3 975 000 

Общо разходи от дейността (лева) 757 275 3 666 630 3 757 609 3 773 716 3 823 708 

Печалба преди данъци (лева) 37 725 175 490 179 173 148 284 151 292 

Финансов резултат (лева) 33 953 157 941 161 256 133 456 136 163 

Коефициент на покритие на 

дълготрайните активи със собствен 

капитал (СК/ДА) 

21,63 34,51 51,51 72,11 101,85 

Коефициентът на обща ликвидност 

(КА/КП) 
4,74 2,63 3,09 3,51 3,90 

Коефициентът на финансова 

автономност СК/(ДП+КП) 
3,92 1,68 2,13 2,55 2,92 
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Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на 

„Енергама“ АД за периода 2022 – 2026 г.: 

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал се 

увеличава от 21,63 през 2022 г. до 101,85 през 2026 г. Това показва, че дружеството няма 

да има затруднения при покриване със собствен капитал на инвестициите в нови 

дълготрайни активи. Коефициентът на обща ликвидност от 4,74 през 2022 г. се изменя 

на 3,90 през 2026 г., въпреки прогнозираното намаление на коефициента, стойността му 

остава над единица, това показва, че дружеството ще разполага със свободни оборотни 

средства да обслужва текущите си задължения. Коефициентът на финансова 

автономност, показващ степента на независимост от ползване на привлечени средства, 

се изменя от 3,92 за 2022 г. на 2,92 през 2026 г. Това е показател, че дружеството няма да 

има затруднения да покрива със собствени средства задълженията си. Очакваните 

стойности на горепосочените показатели, определени на база обща балансова структура 

показват, че финансово-икономическото състояние на „Енергама“ АД ще бъде много 

добро за целия период на бизнес плана. 

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

„Енергама“ АД в бизнес плана за периода 2022 – 2026 г., ще осигурят на дружеството 

необходимите материални и финансови ресурси за изпълнение на лицензионните му 

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

III. Правила за работа с потребителите на енергийни услуги 

На основание чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ „Енергама“ АД е представило проект на Правила 

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

интересите на потребителите на енергийни услуги в предложения от заявителя проект на 

правила са направени изменения и допълнения, както следва: 
 

Правила за работа с потребителите на енергийни услуги на „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 природен газ, съгласно условията на издадената му 

лицензия за търговия с природен газ от Комисията за Енергийно и Водно Регулиране 

(КЕВР) и страните по договори за покупко-продажба на природен газ 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 природен газ, 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 природен газ“, 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 природен газ за собствено ползване с 

„Енергама“ АД.  
 

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

договорите“  

Чл. 3. (1) „Енергама“ АД осъществява дейността си като  търговец на природен 

газ в съответствие с нормативната уредба и по-конкретно при спазване на разпоредбите 
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на Закона за енергетиката, (ЗЕ), обн. ДВ, бр. 107 от 2003 г., Правилата за търговия с 

природен газ, обн. ДВ, бр. 59 от 2015 г. 

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

продажба на  природен газ на Клиенти въз основа на писмени стандартизирани договори, 

освен когато страните постигат индивидуални уговорки.  

(3) Договорите, сключвани от Дружеството с потребители на енергийни услуги, 

за покупко-продажба на  природен газ, задължително съдържат най-малко посоченото в 

чл. 38а от ЗЕ, както следва: 

1. данни, идентифициращи енергийното предприятие, включително адрес; 

2. предлаганите услуги и условията и реда за тяхното предоставяне; 

3. средствата, чрез които може да се получи актуална информация за всички 

приложими цени на предлаганите услуги; 

4. срок на договора, условията за временно преустановяване, прекратяване на 

тяхното предоставяне и на договора; 

5. условията за едностранно прекратяване на договора от ползвателя на енергийни 

услуги, включително при промяна на договорните условия и цени, и възможността за 

такова прекратяване без допълнително плащане; 

6. условията и реда за прихващане и възстановяване на суми при неспазване на 

изискванията за качество на договорените услуги, включително неточно или забавено 

фактуриране; 

7. правата на потребителите на енергийни услуги, включително информация 

относно процедурата по разглеждането и произнасянето по жалби в срок до три месеца 

от постъпването им; 

8. други условия съгласно предвиденото в Закона за енергетиката. 

Чл. 4. (1) При подписване на договор на Клиента се предоставя екземпляр от 

настоящите Правила.  

(2) Дружеството създава и поддържа база данни за всички сключени договори с 

Клиентите.  

(3) Дружеството издава фактури на Клиентите за продадения природен газ, 

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  природен газ, 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 природен газ от Дружеството;  

3. информация за смяна на доставчик. 

 



 

46 
 

[TLP- AMBER] 

Ниво 2 

Раздел четвърти „Ред и срокове за получаване, разглеждане и отговор на 

подадените жалби, сигнали и предложения“  

Чл. 8. (1) Клиентите имат право да подават жалби, сигнали и предложения в 

писмен вид в Центъра за работа с клиенти, чрез пощенски оператор или изпратени на 

електронната поща на Дружеството.  

(2) Дружеството поддържа регистър, който съдържа:  

1. жалбите, сигналите и предложенията на потребителите;  

2. отговорите на подадените жалби, сигнали и предложения.  

(3) Подадените жалби, сигнали и предложения се вписват в регистъра по ал. 2.  

Чл. 9. (1) Подаваните жалби, сигнали или предложения трябва да отговарят на 

следните изисквания:  

1. да са написани на български език;  

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

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

предложението; 

3. да е посочено в какво се състои искането; 

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

ако жалбоподателят разполага с такива; 

5. да са подписани от жалбоподателя или от упълномощен представител. 

(2) В случай че част от информацията, представена от Клиента или Подателя в 

жалбата, сигнала или предложението, има поверителен характер, Клиентът и /или 

Подателят следва изрично да посочи това обстоятелство. 

Чл. 10. (1) Ако жалбата, сигналът или предложението не отговарят на 

изискванията по чл. 9, ал. 1, Дружеството изпраща писмено уведомление до подателя с 

указания в какво се състои нередовността и разумен срок за нейното отстраняване. 

(2) В случай че Клиентът и/или Подателят не отстранят нередовността съгласно 

указанията и в срока по ал.1, освен ако Клиентът и / или Подателят не са поискали по-

дълъг срок съобразно специфичните обстоятелства по случая, Дружеството прекратява 

проверката и образуваната преписка, без да изпраща друго уведомление до Клиента и/ 

или Подателя. 

Чл. 11. (1) След изясняване на фактите и обстоятелствата от значение за 

разглеждания случай, Дружеството отговаря на жалбата на Клиента писмено по пощата 

с препоръчано писмо с обратна разписка или по електронен път в срок от един месец от 

регистрирането му, съответно от отстраняване на нередовностите в случаите по чл. 10, 

ал. 1.  

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

дълъг срок, срокът за разглеждане се удължава, но с не повече от 10 (десет) дни, за което 

Дружеството уведомява писмено Клиента в срока по ал. 1.  

(3) При необходимост може да бъде организирана и среща с жалбоподателя, на 

която да бъдат обсъдени оплакванията му, основателността им и начините за 

удовлетворение на исканията му. Ако такава среща бъде организирана, срокът за отговор 

на Дружеството следва да се удължи с времето, отнело организацията и провеждането на 

срещата, но с не повече от 7 (седем) работни дни. 

Чл. 12. (1) Когато жалбата е основателна, Дружеството взема мерки за 

отстраняване на допуснатото нарушение или неточност, в срок не по-дълъг от срока по 

чл. 11, ал. 1.  

(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.  
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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 природен 

газ“.  

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

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

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

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

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

IV. Информация, съдържаща се в подаденото от „Енергама“ АД заявление и 

която следва да бъде неразгласявана:  

С писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-1055 от 28.07.2022 г. „Енергама“ АД е посочило, че 

бизнес планът на дружеството, както и страните по сключените от него договори за наем 

на офис, за паричен заем, за правни и счетоводни услуги, както и доставчика на 

компютърно оборудване и хостинг на домейн, следва да бъдат считани за търговска 

тайна, с оглед 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. 

Посочените данни представляват факти и информация, свързани със стопанска 

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

необходимите мерки. Съгласно чл. 18 от ЗЕ не следва да бъде разгласявана информация, 

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

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

интерес на трети лица. 

С оглед гореизложеното, искането за заличаване на търговска тайна е 

основателно, като при публикуването на решението на КЕВР следва да бъде заличена 

посочената информация.  
 

Изказвания по т.6.: 

Докладва М. Димитров. В Комисията е постъпило заявление от „Енергама“ АД с 

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

на основание Закона за енергетиката и Наредба № 3 за лицензиране на дейностите в 

енергетиката. Резултатите от извършения анализ са отразени в доклад от 05.09.2022 г., 

приет от Комисията по Протокол № 243 от 09.09.2022 г. Проведено е открито заседание 

на 15.09.2022 г. На откритото заседание е присъствал упълномощен представител на 

дружеството, който е заявил, че е съгласен с изготвения доклад и направените 

констатации, и няма забележки по него. В доклада подробно са коментирани 
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изискванията, на които следва да отговаря лицензиантът, и е установено, че дружеството 

отговаря на същите. Коментирано е и искането на дружеството за заличаване на 

търговска защитена информация. Иска се заличаване на бизнес плана, както и страните 

по договорите. Работната група предлага на Комисията издаване на лицензия: 

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

1, т. 5, предложение второ и чл. 38в, ал. 3 от Закона за енергетиката и чл. 9, ал. 1, т. 

10а от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

Р Е Ш И: 

1. Издава на „Енергама“ АД  лицензия за осъществяване на дейността 

„търговия с природен газ” за срок от 10 (десет) години, приложение и неразделна част 

от това решение. 

2. Одобрява на „Енергама“ АД Правила за работа с потребители на енергийни 

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

И. Н. Иванов отбеляза, че по време на откритото заседание упълномощеният 

представител на дружеството е заявил, че е съгласен с изготвения доклад и няма 

забележки по него. 

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

решение. 
 

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

т. 5, предложение второ и чл. 38в, ал. 3 от Закона за енергетиката и чл. 9, ал. 1, т. 10а от 

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

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

Р Е Ш И: 
 

1. Издава на „Енергама“ АД, с ЕИК 206950762, лицензия № Л-629-15 от 

27.09.2022 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за срок от 10 

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

2. Одобрява на „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 шеста участват председателят на Комисията Иван Н. 

Иванов и членовете на Комисията Александър Йорданов, Благой Голубарев, Димитър 

Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

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

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

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

в енергетиката. 
 

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО: 

 

По т.1. както следва: 

1. Приема доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1056 от 12.07.2022 г. на 

„АКСЕ Енерджи Солюшънс“ ЕООД 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 04.10.2022 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 „АКСЕ Енерджи Солюшънс“ ЕООД или други упълномощени от 
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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.2. както следва: 

1. Приема доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1074 от 11.08.2022 г. на 

„Актив Енерджи Корпорейшън“ ЕООД за издаване на лицензия за дейността „търговия 

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

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

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

енергетиката на 04.10.2022 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 „Актив Енерджи Корпорейшън“ ЕООД или други упълномощени 

от тях представители на дружеството, като се осигури възможност и за дистанционно 

участие; 

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

на интернет страницата на КЕВР. 

По т.3. както следва: 

1. Приема доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1063 от 15.03.2022 г. на 

„Енерджи Кей Енд Джи“ ЕООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с 

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

балансираща група“; 

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

енергетиката на 04.10.2022 г. от 10:05 ч. за разглеждане на доклада по т. 1;  

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

търговска регистрация „Енерджи Кей Енд Джи“ ЕООД или други упълномощени от тях 

представители на дружеството, като се осигури възможност и за дистанционно участие; 

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

на интернет страницата на КЕВР. 

По т.4. както следва: 

1. Приема доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1063 от 15.03.2022 г. на 

„СИГ Енерджи“ ООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа 

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

група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“; 

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

енергетиката на 04.10.2022 г. от 10:05 ч. за разглеждане на доклада по т. 1;  

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

търговска регистрация „СИГ Енерджи“ ООД 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.5. както следва: 

1. Приема доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1076 от 16.08.2022 г. за 

издаване на лицензия за дейността „производство на електрическа енергия“ с условие за 

изграждане на енергиен обект, подадено от „ЕОН България“ ЕООД; 

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

енергетиката на 04.10.2022 г. от 10:10 ч. за разглеждане на доклада по т. 1;  

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

търговска регистрация „ЕОН България“ ЕООД или други упълномощени от тях 

представители на дружеството, като се осигури възможност и за дистанционно участие; 

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



 

50 
 

[TLP- AMBER] 

Ниво 2 

на интернет страницата на КЕВР; 

5. Да се заличи информацията в приетия по т. 1 доклад, представляваща търговска 

тайна, преди неговото публикуване на интернет страницата на Комисията. 

По т.6. както следва: 

1. Издава на „Енергама“ АД, с ЕИК 206950762, лицензия № Л-629-15 от 

27.09.2022 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за срок от 10 

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

2. Одобрява на „Енергама“ АД Правила за работа с потребители на енергийни 

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

1. Доклад с вх. № Е-Дк-1896 от 19.09.2022 г. - заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1056 от 

12.07.2022 г. на „АКСЕ Енерджи Солюшънс“ ЕООД за издаване на лицензия за дейността 

„търговия с електрическа енергия“; 

2. Доклад с вх. № Е-Дк-1894 от 19.09.2022 г. - заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1074 от 

11.08.2022 г. на „Актив Енерджи Корпорейшън“ 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“; 

3. Доклад с вх. № Е-Дк-1893 от 19.09.2022 г. - заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1063 от 

15.03.2022 г. на „Енерджи Кей Енд Джи“ ЕООД за издаване на лицензия за дейността „търговия 

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

балансираща група“; 

4. Доклад с вх. № Е-Дк-1895 от 19.09.2022 г. - заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1078 от 

22.08.2022 г. на „СИГ Енерджи“ ООД 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“; 

5. Доклад с вх. № Е-Дк- 1873 от 15.09.2022 г., - заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1076 от 

16.08.2022 г. за издаване на лицензия за дейността „производство на електрическа енергия“ с 

условие за изграждане на енергиен обект, подадено от „ЕОН България“ ЕООД; 

6. Решение на КЕВР № Л-629 от 27.09.2022 г. - заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1055 от 

07.07.2022 г. от „Енергама“ АД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността 

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

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:   ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

 

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

 А. Йорданов 

 

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

Б. Голубарев 

 

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

 Д. Кочков     ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

 

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

 П. Трендафилова      

         

 

 

 

      
Протоколирал: 

 А. Фикова - главен експерт 

 


