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П Р О Т О К О Л 
 

№ 5 

 
София, 16.01.2018 година 

 

Днес, 16.01.2018 г. от 10:04 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за 

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

председателя доц. д-р Иван Н. Иванов.  

 

На заседанието присъстваха членовете на Комисията Александър Йорданов, 

Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, Валентин Петков и Димитър 

Кочков, и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).  
 

 На заседанието присъстваха Е. Маринова – директор на дирекция „Правна“, М. 

Трифонов - началник на отдел в дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“ и 

експерти на КЕВР. 

 

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

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

протече при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Доклад с вх. № Е-Дк-6 от 10.01.2018 г. относно одобряване на предложение от 

всички оператори на преносни системи за промяна на Региони за изчисляване на преносна 

способност в съответствие с чл. 9 пар. 13 на Регламент на Комисията (ЕС) 2015/1222 от 24 

юли 2015 г. за установяване на насоки относно разпределянето на преносната способност 

и управлението на претоварването. 

Работна група: Пламен Младеновски, Милен Трифонов, Вера Георгиева 

 

2. Доклад с вх. № Е-Дк-10 от 11.01.2018 г. и проект на решение относно: заявление 

с вx. № E-ЗЛР-P-33 от 1.08.2017 г., подадено от „АВВ Електрифициране“ ООД за издаване 

на разрешение за учредяване на особен залог върху вземания и за учредяване на особен 

залог върху търговско предприятие. 

Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова,  

Милен Трифонов, Петя Андонова, Бойко Стоянов, Радостина Методиева 

 

 

По т.1. Комисията разгледа доклад относно одобряване на предложение от 

всички оператори на преносни системи за промяна на Региони за изчисляване на 

преносна способност в съответствие с чл. 9 пар. 13 на Регламент на Комисията (ЕС) 

2015/1222 от 24 юли 2015 г. за установяване на насоки относно разпределянето на 

преносната способност и управлението на претоварването. 
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В съответствие с чл. 15, пар. 1 от Регламент (ЕС) 2015/1222 на Комисията от 24 

юли 2015 година за установяване на насоки относно разпределянето на преносната 

способност и управлението на претоварването (Регламент 2015/1222, Регламента), не по 

късно три месеца след влизането му в сила, всички Оператори на преносни системи (ОПС) 

разработват съвместно общо предложение за определяне на регионите за координирано 

изчисляване на преносните способности (РИПС) и го представят на всички национални 

регулаторни органи и Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия 

(АСРЕ).  

Предложението за одобряване на Регионите за изчисляване на преносна способност 

е получено от всички регулаторни органи на 17.11.2015 г. С писмо от 17.05.2016 г. 

Председателят на Форума на енергийните регулатори информира АСРЕ за резултата от 

всички опити на регулаторните органи да постигнат единодушно решение по 

предложението за РИПС, като поиска от АСРЕ да приеме решение вследствие на неуспеха 

на регулаторните органи да приемат общо решение. На 17.11.2016 г. АСРЕ публикува 

своето Решение № 06/2016, с което регионите за изчисляване на преносни способности са 

определени. 

През април 2017 г. всички оператори на преносни мрежи изготвят изменение на 

регионите за изчисляване на преносна способност, определени с Решението на АСРЕ № 

06/2016 („проектопредложение за промяна на РИПС“), за да включи границата на тръжна 

зона между Белгия и Великобритания (BE-GB) и да определи тази нова тръжна зона към 

РИПС Канал. Проектът за изменение на предложението за промяна на РИПС има за цел да 

утвърди това положение, чрез изменение на Приложение I от Решение № 06/2016 на 

АСРЕ.  

Проектът за промяна на РИПС е консултиран от ENTSO-E, от името на всички 

оператори на преносни системи, в периода от един месец между 7.04.2017 г. и 8.05.2017 г. 

По време на обществените консултации не са получени отговори на заинтересованите 

страни. Всички регулаторни органи изпращят на 08.06.2017 г. неформално становище, 

изготвено и съгласувано от членовете на работната група към АСРЕ „CACM TF“. 

Окончателният вариант на предложението за промяна на РИПС от всички ОПС е 

получен на 17.07.2017 г. Тъй като при обществените консултации не са получени отговори 

на заинтересованите страни, предложението за промяна на РИПС не съдържа доклад за 

становища. 

Съгласно изискванията на чл. 9, пар. 10 от Регламент 2015/1222 всички 

регулаторни органи трябва да се консултират и да си сътрудничат тясно и да се 

координират помежду си, за да постигнат съгласие и да вземат решения в рамките на шест 

месеца след получаване на становищата на последния регулаторен орган. Следователно, 

всеки регулаторен орган трябва да вземе решение до 17.01.2018 г. 

Предложението за промяна на Регионите за изчисляване на преносна способност е 

разгледано на Форума на енергийните регулатори (ФЕР) на 18.09.2017 г., на който е 

договорено от всички регулаторни органи предложението за промяна на РИПС да бъде 

одобрено. 

Всички регулаторни органи са на мнение, че промяната на РИПС Канал, за да се 

включи границата на тръжната зона Белгия-Великобритания, произтичаща от свързването 

на междусистемната връзка „Nemo Link“, е изключително важно при определянето на 

регионите за изчисляване на преносна способност. Всички регулаторни органи разбират и 

приемат аргумента (изложен в точка 7 от преамбюла на предложението за промяна на 

РИПС), че от географска гледна точка и в резултат на комбинираното взаимодействие на 

границите на тръжните зони Белгия-Великобритания, Холандия-Великобритания и 

Франция-Великобритания със съседните мрежи, се предлага включването на Белгия-

Великобритания в РИПС Канал. 
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В чл. 1, пар. 1, буква „б“ от предложението за промяна на РИПС, границата на 

тръжната зона Белгия-Великобритания се оперира от следните ОПС: „Elia System 

Operator“ NV/SA, „National Grid Electricity Transmission pic“ (NGET) и „Nemo Link 

Limited“ (Nemo Link). Всички регулаторни органи приемат и разбират, че предвид 

националните договорености между регулаторните органи и оператори на 

електропреносни системи тези три страни отговарят за разработването на условията и 

методологиите, определени в Регламент 2015/1222, Регламент (ЕС) 2016/1719 на 

Комисията от 26 септември 2016 година за установяване на насока относно 

предварителното разпределяне на преносна способност или друг регламент, налагащ 

задължения на тези оператори на преносни системи, които оперират на границите на 

тръжна зона в регион за изчисляване на преносна способност. 

Всички регулаторни органи изразяват, в неангажиращо мнение, желанието да 

включат границата на тръжната зона и съответните определени оператори на преносни 

системи в РИПС Канал в момента на сертифициране на „Nemo Link Limited“ като 

оператор на преносна система съгласно разпоредбите на чл. 10 от Директива 2009/72/ЕО 

относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия. Всички оператори на 

преносни системи са спазили това съображение на всички регулаторни органи и са 

включили в чл. 2 от предложението за промяна на РИПС разпоредбата, че всички 

оператори на преносни системи ще прилагат промените след сертифицирането на „Nemo 

Link Limited“. 

Всички оператори на преносни системи предлагат, чрез предложението за промяна 

на РИПС, да променят РИПС Канал, както е определено в Решение № 06/2016 на АСРЕ в 

съответствие с чл. 15, пар. 1 от Регламент 2015/1222. Регулаторните органи потвърждават 

искането, изразено в неангажиращото мнение, и предлагат всички оператори на преносни 

системи навременно и проактивно да обмислят обединяването на бъдещи предложения за 

изменение към определянето на регионите за изчисляване на преносна способност, с оглед 

гарантиране на ефикасен процес. 

Всички регулаторни органи са направили оценка, консултирали са се и тясно са си 

сътрудничили, за да постигнат съгласие, че предложението за промяна на РИПС отговаря 

на изискванията на Регламент 2015/1222 и като такова може да бъде одобрено от всички 

регулаторни органи. 

След одобрението на предложението за промяна на РИПС, ОПС следва да го 

публикуват на интернет страницата си, в съответствие с чл. 9, пар. 14 от Регламента. 

 

 Изказвания по т.1: 

Докладва М. Трифонов. Регионите за изчисляване на преносна способност са 

одобрени с решение на АСРЕ, публикувано на 17.11.2016 г. През април 2017 г. всички 

оператори на преносни системи изготвят предложения за изменение на тези региони, 

определени с решението. Предложението е да се включи връзката Белгия и 

Великобритания в РИПС Канал. Проектът е консултиран от ENTSO-E. Трифонов 

отбеляза, че той не касае регион Югоизточна Европа, по-конкретно България, но 

процедурата изисква одобряване от всички регулаторни органи. 

Предложението за промяна на Регионите за изчисляване на преносна способност е 

разгледано на Форума на енергийните регулатори. Всички регулаторни органи са 

направили оценка, консултирали са се и са постигнат съгласие, че предложението за 

промяна на РИПС отговаря на изискванията на Регламент 2015/1222 и като такова може 

да бъде одобрено от всички регулаторни органи. 

Предвид изложеното в доклада и на основание чл. 9, пар. 6, буква „б“ и пар. 10 във 

връзка с чл. 15, пар. 1 от Регламент (ЕС) 2015/1222 на Комисията от 24 юли 2015 година за 

установяване на насоки относно разпределянето на преносната способност и 

управлението на претоварването, работната група предлага на Комисията да вземе 

следните решения: 

1. Да приеме доклада на работната група; 



 4 

2. Да одобри Предложение на всички оператори на преносни системи за промяна 

на Региони за изчисляване на преносна способност съгласно чл. 15, пар. 1 от Регламент 

(ЕС) 2015/1222 на Комисията от 24 юли 2015 година за установяване на насоки относно 

разпределянето на преносната способност и управлението на претоварването. 

И. Н. Иванов обобщи, че промяната не касае пряко България, но се изисква 

одобряването от всички регулатори. По тази причина КЕВР трябва да одобри тази 

промяна, свързана с границата на тръжната зона  Белгия и Великобритания.  

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

решение, прочетен от М. Трифонов. 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 9, пар. 6, буква „б“ и пар. 10 във 

връзка с чл. 15, пар. 1 от Регламент (ЕС) 2015/1222 на Комисията от 24 юли 2015 година за 

установяване на насоки относно разпределянето на преносната способност и 

управлението на претоварването, Комисията  

 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема доклада относно одобряване на предложение от всички оператори на 

преносни системи за промяна на Региони за изчисляване на преносна способност в 

съответствие с чл. 9 пар. 13 на Регламент на Комисията (ЕС) 2015/1222 от 24 юли 2015 г. 

за установяване на насоки относно разпределянето на преносната способност и 

управлението на претоварването; 

2. Одобрява Предложение на всички оператори на преносни системи за промяна на 

Региони за изчисляване на преносна способност съгласно чл. 15, пар. 1 от Регламент (ЕС) 

2015/1222 на Комисията от 24 юли 2015 година за установяване на насоки относно 

разпределянето на преносната способност и управлението на претоварването. 

 

В заседанието по точка първа участват председателят Иван Н. Иванов и членовете 

на Комисията Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения 

Харитонова, Валентин Петков, Димитър Кочков. 

 

Решението е взето със седем гласа „за” (Иван Н. Иванов – за, Евгения Харитонова 

- за, Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев - за, Валентин 

Петков - за, Димитър Кочков - за), от които четири гласа (Александър Йорданов, Владко 

Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в 

енергетиката. 
 
 

По т.2. Комисията, след като разгледа заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-33 от 01.08.2017 

г., подадено от „АВВ Електрифициране“ ООД за издаване на разрешение за учредяване 

на особен залог върху вземания и за учредяване на особен залог върху търговско 

предприятие, установи следното: 

 

Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № E-ЗЛР-P-33 от 

01.08.2017 г. от „АВВ Електрифициране“ ООД с искане за издаване на разрешение за 

учредяване на особен залог върху вземания и за учредяване на особен залог върху 

търговско предприятие. Към заявлението дружеството е представило проект на договор за 

особен залог на търговско предприятие. С писмa с вх. № Е-ЗЛР-Р-33 от 15.12.2017 г., с вх. 

№ Е-ЗЛР-Р-33 от 04.01.2018 г. и с вх. № Е-ЗЛР-Р-33 от 09.01.2018 г., дружеството е 

представило следната допълнителна информация: Удостоверение от „Търговска Банка Д“ 

АД с рег. № 00082 от 14.12.2017 г., в потвърждение на това, че АВВ Електрифициране“ 

ООД поддържа специална разплащателна сметка, съгласно чл. 19 от Правилата за 
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условията и реда за предоставяне на достъп до електропреносната и 

електроразпределителните мрежи, актуализирани проекти на договор за особен залог на 

търговско предприятие и на договор за особен залог на вземания и анекси към договор за 

кредит № 1787.1014 от 2014 г. За проучване на постъпилото заявление и приложените към 

него документи е сформирана работна група със Заповед № З-Е-211 от 28.12.2017 г.  на 

председателя на КЕВР. 

 

Въз основа на представените документи и информация от заявителя и 

извършеното проучване по преписката, Комисията установи следното: 

 

„АВВ Електрифициране“ ООД е дружество с ограничена отговорност, надлежно 

учредено по реда на Търговския закон и вписано в Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията (ТР към АВ) с ЕИК 131481248 със седалище и адрес на управление: гр. 

София 1408, ул. „Янко Забунов“ , бл. 50, вх. Б, ап. 72 , извършващо търговска и 

външнотърговска дейност, търговско представителство и посредничество, покупко-

продажба на други стоки и вещи в обработен и/или необработен вид, както и всякакви 

други дейности, незабранени от закона. Управител е Десислава Йосифова Генова. 

Капиталът на „АВВ Електрифициране“ ООД е в размер на 4 100 000 лв. и е изцяло внесен.  

„АВВ Електрифициране“ ООД е титуляр на лицензия № Л-280-15 от 15.09.2008 г. 

за дейността „търговия с електрическа енергия”, издадена от КЕВР за срок от 10 години и 

изменена с Решение № И1-Л-280 от 09.07.2012 г. за допълване на същата с права и 

задължения за дейността „координатор на стандартна балансираща група“.  

Видно от информацията, съдържаща се в представеното заявление и документите 

към него, основание за сключване на исканите сделки е Анекс № 7 от 28.12.2017 г. към 

Договор за кредит № 1787.1014 от 07.11.2014 г. в общ размер на максимум EUR 5 000 000 

(пет милиона евро), предоставени под формата на кредитен лимит с възможност за 

издаване на банкови гаранции, сключен между „Търговска банка Д“ АД – кредитодател, 

„Енерджи Маркет” АД - кредитополучател и „Хидротурс – 94“ ООД, „Монтажна база“ 

ООД, „Почивно дело и квалификация“ ЕАД, Energy Market Netherlands N.V., „Енержи 

Уинд“ ДОО – Струмица и „Енержи Маркет“ ДОО – Пирот, съдлъжници. Според чл. 3 от 

Анекс № 7 от 28.12.2017 г. „АВВ Електрифициране“ ООД следва да учреди в полза на 

„Търговска банка Д“ АД следните обезпечения: 

- първи по ред особен залог върху търговското предприятие, като съвкупност от 

права, задължения и фактически отношения, а именно: цялата съвкупност от имуществени 

и други права върху настоящи и бъдещи дълготрайни и краткотрайни материални и 

нематериални активи, вкл. недвижими имоти, движими вещи, превозни/транспортни 

средства, вземания по сметки на дружеството, вземания към трети лица, други права на 

търговеца;  

- първи по ред особен залог върху всички настоящи и бъдещи вземания по сметки, 

открити на „АВВ Електрифициране“ ООД;  

- първи по ред особен залог върху всички настоящи и бъдещи вземания, 

произтичащи от всички договори за продажба и доставка на електрическа енергия, които 

са сключени и/или ще бъдат сключени от „АВВ Електрифициране ООД, включително, но 

не изчерпателно с конкретни клиенти, допълнително индивидуализирани в договор за 

особен залог, след представяне в банката на конкретни договори, в размер на 6 000 000 

(шест милиона) евро на годишна база. 

 

Договор за особен залог на вземания 

Представеният проект на договор предвижда следните основни условия: 

1. Цел - обезпечаване на вземанията на „Търговска банка Д“ АД по Договор за 

кредит № 1787.1014 от 07.11.2014 г. и анексите към него, включващи главницата, ведно с 

всички лихви (договорни, наказателни и законови), неустойки, комисиони, такси и 

разноските по тяхното събиране до окончателното им изплащане; 
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2. Предмет на договор е учредяването на първи по ред особен залог върху: 

- всички настоящи и бъдещи вземания по всички сметки на „АВВ 

Електрифициране“ ООД, както и такива, които ще бъдат открити, без оглед на вида и 

валутата на сметките; 

- всички настоящи и бъдещи вземания, произтичащи от всички договори за 

продажба и доставка на електрическа енергия, които са сключени или ще бъдат сключени 

от „АВВ Електрифициране“ ООД, в размер на 6 000 000 (шест милиона) евро на годишна 

база, включително, но неизчерпателно по: Договор за продажба на електрическа енергия и 

участие в стандартна балансираща група от 01.07.2016г., сключен между „АВВ 

Електрифициране“ ООД и „МАЙКРОМЕТ“ ООД; Договор за продажба на електрическа 

енергия и участие в стандартна балансираща група от 01.10.2016г., сключен между „АВВ 

Електрифициране“ ООД и „МАЙКРОМЕТ“ ООД; Договор за продажба на електрическа 

енергия и участие в стандартна балансираща група от 20.10.2016г., сключен между „АВВ 

Електрифициране“ ООД и Кметство Петокладенци; Договор за продажба на електрическа 

енергия и участие в стандартна балансираща група от 25.10.2016г., сключен между „АВВ 

Електрифициране“ ООД и Кметство Татари; Договор за продажба на електрическа 

енергия и участие в стандартна балансираща група от 21.12.2016г., сключен между „АВВ 

Електрифициране“ ООД и Кметство Кулина вода, с. Кулина вода; Договор за продажба на 

електрическа енергия и участие в стандартна балансираща група от 22.12.2016г., сключен 

между „АВВ Електрифициране“ ООД и Народно читалище ”Филип Станиславов – 1903” 

с. Ореш.  

 

Договор за особен залог на търговско предприятие 
Представеният проект на договор предвижда следните основни условия: 

1. Цел - обезпечаване на вземанията на „Търговска банка Д“ АД по Договор за 

кредит № 1787.1014 от 07.11.2014 г. и анексите към него, включващи главницата, ведно с 

всички лихви (договорни, наказателни и законови), неустойки, комисиони, такси и 

разноските по тяхното събиране до окончателното им изплащане; 

2. Предмет -  учредяването на първи по ред особен залог върху търговското 

предприятие на „АВВ Електрифициране“ ООД, като съвкупност от права, задължения и 

фактически отношения, както следва: цялата съвкупност от имуществени и други права 

върху настоящи и бъдещи дълготрайни и краткотрайни материални и нематериални 

активи, вкл. недвижими имоти, движими вещи, превозни/транспортни средства, вземания 

по сметки на дружеството, вземания към трети лица, други права на търговеца.    

Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за енергетиката (ЗЕ) КЕВР разрешава 

извършването на разпореждане с имущество, с което се упражнява лицензионна дейност в 

случаите, предвидени в този закон, както и на други сделки, които водят или могат да 

доведат до нарушаване сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на 

енергийното предприятие. На основание чл. 53, ал. 5 от ЗЕ и чл. 92, ал. 1, т. 1 от НЛДЕ, 

КЕВР дава разрешение за учредяване на залог, включително особен залог или ипотека 

върху имущество, с което се осъществява лицензионна дейност.  

Договорът за учредяване на особен залог върху търговското предприятие на „АВВ 

Електрифициране“ ООД попада в приложното поле на чл. 53, ал. 5 от ЗЕ и чл. 92, ал. 1, т. 

1 от НЛДЕ, а договорът за учредяване на особен залог върху вземания попада в 

приложното поле на чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗЕ, поради което подлежат на разрешаване от 

КЕВР. В този смисъл посочените сделки следва да бъдат разгледани от КЕВР с оглед 

установяване на влиянието на тази сделка върху сигурността на снабдяването вследствие 

на задлъжнялост на енергийното предприятие, което се обосновава чрез извършване на 

анализ на икономическото състояние на „АВВ Електрифициране“ ООД.  

Видно от одитирания годишен финансов отчет на „АВВ Електрифициране“ ООД, 

публикуван в ТР към АВ, дружеството формира приходи от лицензионна дейност в размер 

на 32 031 хил. лв. за 2016 г. и 47 760 хил. лв. за 2015 г. Представено е удостоверение от 

„Търговска Банка Д“ АД с рег. № 00082 от 14.12.2017 г., според което при същата банка 
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„АВВ Електрифициране“ ООД има открита сметка със специално предназначение по 

смисъла на чл. 19, ал. 2 от Правилата за достъпа и реда до електропреносната и 

електроразпределителните мрежи (Правилата), в която салдото към 14.12.2017 г. е в 

размер на 1 400 000 лева (един милион и четиристотин хиляди лева). Следователно е 

изпълнено изискването на чл. 19, ал. 2 от Правилата, съгласно който за обезпечаване на 

задълженията си по сделките с електрическа енергия търговецът на електрическа енергия 

следва да поддържа в специална сметка сума в размер на 1/24 част от годишния си оборот 

от търговия с електрическа енергия на територията на Република България, но не по-

малко от 150 000 лв. 

Следва да се има предвид, че „АВВ Електрифициране“ ООД, като титуляр на 

лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и права и 

задължения за дейността „координатор на стандартна балансираща група“, в изпълнение 

на чл. 96 от ЗЕ следва да отговаря на условията за финансово гарантиране на 

сключваните от него сделки с електрическа енергия, определени в Правилата. В тази 

връзка формата и размерът на финансовото обезпечаване на задълженията на търговеца 

по сделките с електрическа енергия е регламентиран в чл. 19, ал. 2 от Правилата, като 

банката е длъжна при поискване да предоставя информация на КЕВР относно оборотите 

и салдото по предвидената в посочената разпоредба специална сметка. Съгласно чл. 19, 

ал. 6 от Правилата, сумата по специалната сметка може да бъде използвана от търговеца 

за изпълнение на задължения при осъществяване на лицензионната дейност, като 

възстановяването й до определения размер се извършва в срок до 20 (двадесет) работни 

дни. Комисията може по искане на търговеца да приеме като финансово обезпечение 

неотменима банкова гаранция или друго обезпечение на същата стойност, при същите 

условия и с идентична ликвидност (арг. от чл. 19, ал. 7 от Правилата). В тази връзка, 

обезпеченията на задълженията по сделките с електрическа енергия, които търговците са 

длъжни да поддържат, съдържат финансови гаранции за извършваната от тях дейност, 

което създава сигурност и предвидимост за насрещната страна по сделките с 

електрическа енергия. Наред с това, дейността на търговците на електрическа енергия не 

е монополна, а се осъществява в условията на конкуренция и при свободно договорени 

цени, предвид на което не би могло да се застраши или наруши снабдяването с 

електрическа енергия на крайните клиенти. В този смисъл, в случай, че основният 

доставчик по силата на договор за покупко-продажба не е в състояние да продължи да 

извършва доставка поради обявяване в несъстоятелност, ликвидация, отнемане на 

лицензия или всякакво друго събитие, довело до временно или трайно преустановяване 

на доставката на електрическа енергия до избора на друг доставчик, снабдяването с 

електрическа енергия се осъществява от доставчик от последна инстанция (арг. от чл. 

95а, ал. 1 от ЗЕ и § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на Правилата). 

Предвид горното и с оглед спецификата на извършваната от „АВВ 

Електрифициране“ ООД лицензионна дейност „търговия с електрическа енергия”, 

Комисията счита, че разглежданите сделки  няма да доведат до нарушаване или 

застрашаване на сигурността на снабдяването с електрическа енергия вследствие на 

задлъжнялост на енергийното предприятие.  

 

Изказвания по т.2: 

Докладва М. Трифонов. Административното производство е образувано по 

заявление от „АВВ Електрифициране“ ООД. Видно от информацията, съдържаща се в 

представеното заявление и документите към него, основанието за сключване на исканите 

сделки е Анекс № 7 от 28.12.2017 г. към Договор за кредит между „Енерджи Маркет” АД 

и „Търговска банка Д“ АД. Настоящото производство е за одобряване на договори за 

особен залог на вземания и договор за особен залог на търговско предприятие. 

Представени са двата договора. Целта на договора за особен залог на вземания е 

обезпечаване на вземанията на „Търговска банка Д“ АД по Договор за кредит между 

„Енерджи Маркет” АД и „Търговска банка Д“ АД и анексите към него, включващи 
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главницата, ведно с всички неустойки, комисиони, такси и разноските по тяхното 

събиране до окончателното им изплащане. 

Предмет на договора е учредяването на първи по ред особен залог върху всички 

настоящи и бъдещи вземания по всички сметки на „АВВ Електрифициране“ ООД, както и  

всички бъдещи вземания, произтичащи от всички договори за продажба и доставка на 

електрическа енергия, които са сключени или ще бъдат сключени от „АВВ 

Електрифициране“ ООД, в размер на 6 млн. евро на годишна база. 

Договорът за особен залог на търговско предприятие има за цел обезпечаване на 

вземанията на „Търговска банка Д“ АД по Договора за кредит и анексите към него, 

включващи главницата, ведно с всички лихви, неустойки, комисиони, такси и разноските 

по тяхното събиране до окончателното им изплащане. Предметът му е  учредяването на 

първи по ред особен залог върху търговското предприятие на „АВВ Електрифициране“ 

ООД. 

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

имущество, с което се упражнява лицензионна дейност, в случаите, предвидени в този 

закон, както и на други сделки, които водят или могат да доведат до нарушаване 

сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие.  

Договорът за учредяване на особен залог върху търговското предприятие на „АВВ 

Електрифициране“ ООД попада в приложното поле на чл. 53, ал. 5 от ЗЕ и чл. 92, ал. 1, т. 

1 от НЛДЕ, а договорът за учредяване на особен залог върху вземания попада в 

приложното поле на чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗЕ, поради което подлежат на разрешаване от 

КЕВР.  

Видно от последния одитиран годишен финансов отчет на „АВВ 

Електрифициране“ ООД, както и представената специална сметка от „Търговска Банка Д“ 

АД, дружеството притежава 1/24 част за обезпечаване на сделките с електрическа енергия. 

Предвид горното и с оглед спецификата на извършваната от „АВВ 

Електрифициране“ ООД лицензионна дейност „търговия с електрическа енергия”, може 

да се счита, че тези сделки  няма да доведат до нарушаване или застрашаване на 

сигурността на снабдяването с електрическа енергия вследствие на задлъжнялост на 

енергийното предприятие. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 53, ал. 5 от ЗЕ, чл. 

92, ал. 1 и ал. 4 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в 

енергетиката, работната група предлага на КЕВР да вземе следните решения: 

1. Да разреши на „АВВ Електрифициране“ ООД да сключи с „Търговска Банка Д“ 

АД Договор за особен залог на вземания съгласно представения актуализиран проект към 

заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-33 от 01.08.2017 г.; 

2. Да разреши на „АВВ Електрифициране“ ООД  да сключи с „Търговска Банка Д“ 

АД Договор за особен залог на търговско предприятие съгласно представения 

актуализиран проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-33 от 01.08.2017 г. 

В. Владимиров обърна внимание, че лицензията на дружеството изтича през м. 

септември 2018 г. Няма информация дали е подадено заявление за подновяване на 

лицензията. Комисията ще даде разрешение за сключване на Договор за особен залог, 

който е с по-дълъг срок. В. Владимиров попита това изследвано ли е, за да не се окаже, че 

се дава разрешение за срок, в който дружеството няма да бъде лицензиант. 

М. Трифонов отговори, че дружеството има подадено заявление, което в момента 

се разглежда. Очаква се допълнение по него, след което ще бъде внесено като доклад. 

И. Н. Иванов обобщи, че има подадено заявление за удължаване на лицензията. 

М. Трифонов потвърди, че заявлението е подадено в срок, една година преди 

изтичане на лицензията. 

И. Н. Иванов каза, че би било проблем, ако не е бил спазен този едногодишен срок. 

В. Петков каза, че договорът е в размер на 6 млн. евро на годишна база. В 

цитирания годишен одитен доклад са посочени годишни приходи, но от баланса и отчета 

Петков не вижда какъв е финансовият резултат за предходните две години. По-нататък 
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става ясно, че дружеството има сметка с 1 400 хил. лв. В. Петков попита как ще обслужват 

този кредит от 6 млн. евро на годишна база. 

М. Трифонов отговори, че на стр. 3 е посочено: Видно от одитирания годишен 

финансов отчет на „АВВ Електрифициране“ ООД, публикуван в ТР към АВ, 

дружеството формира приходи от лицензионна дейност в размер на 32 031 хил. лв. за 

2016 г. и 47 760 хил. лв. за 2015 г. 

В. Петков каза, че това е така, но каква е печалба в края на годината. В. Петков 

попита откъде дружеството ще ги даде тези пари. 

М. Трифонов обясни, че с административното производство се одобряват договори 

за особен залог. Това е обезпечение към договор за кредит между друго дружество и 

банка. 

В. Петков каза, че идеята му е да не би банката да придобие дружеството, тъй като 

паричният им поток е голям, но финансовият резултат е нищожен. Как ще го обслужват? 

От тази гледна точка е въпросът на В. Петков. 

М. Трифонов отговори, че целта на кредита между „АВВ Електрифициране“ ООД и 

„Търговска Банка Д“ АД е учредяване на банкови гаранции, което не е пряко свързано с 

обслужването. 

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

на решение, предложен от работната група и прочетен от М. Трифонов. 

 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 53, ал. 5 от Закона 

за енергетиката и чл. 92, ал. 1 и ал. 4 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на 

дейностите в енергетиката, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

 

1. Разрешава на „АВВ Електрифициране“ ООД  да сключи с „Търговска Банка Д“ 

АД Договор за особен залог на вземания, съгласно представения актуализиран проект 

към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-33 от 01.08.2017 г.; 

2. Разрешава на „АВВ Електрифициране“ ООД  да сключи с „Търговска Банка Д“ 

АД Договор за особен залог на търговско предприятие, съгласно представения 

актуализиран проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-33 от 01.08.2017 г. 

 

 

В заседанието по точка втора участват председателят Иван Н. Иванов и членовете 

на Комисията Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения 

Харитонова, Валентин Петков, Димитър Кочков. 

 

Решението е взето със седем гласа „за” (Иван Н. Иванов – за, Евгения Харитонова 

- за, Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев - за, Валентин 

Петков - за, Димитър Кочков - за), от които четири гласа (Александър Йорданов, Владко 

Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в 

енергетиката. 

 
РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО: 

По т.1 както следва: 

1. Приема доклада относно одобряване на предложение от всички оператори на 

преносни системи за промяна на Региони за изчисляване на преносна способност в 

съответствие с чл. 9 пар. 13 на Регламент на Комисията (ЕС) 2015/1222 от 24 юли 2015 г. 
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за установяване на насоки относно разпределянето на преносната способност и 

управлението на претоварването; 

2. Одобрява Предложение на всички оператори на преносни системи за промяна на 

Региони за изчисляване на преносна способност съгласно чл. 15, пар. 1 от Регламент (ЕС) 

2015/1222 на Комисията от 24 юли 2015 година за установяване на насоки относно 

разпределянето на преносната способност и управлението на претоварването. 
 

По т.2 както следва: 

1. Разрешава на „АВВ Електрифициране“ ООД  да сключи с „Търговска Банка Д“ 

АД Договор за особен залог на вземания, съгласно представения актуализиран проект 

към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-33 от 01.08.2017 г.; 

2. Разрешава на „АВВ Електрифициране“ ООД  да сключи с „Търговска Банка Д“ 

АД Договор за особен залог на търговско предприятие, съгласно представения 

актуализиран проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-33 от 01.08.2017 г. 

 

Приложения: 

1. Доклад с вх. № Е-Дк-6 от 10.01.2018 г. - одобряване на предложение от всички 

оператори на преносни системи за промяна на Региони за изчисляване на преносна 

способност в съответствие с чл. 9 пар. 13 на Регламент на Комисията (ЕС) 2015/1222 от 24 

юли 2015 г. за установяване на насоки относно разпределянето на преносната способност 

и управлението на претоварването 

2. Доклад с вх. № Е-Дк-10 от 11.01.2018 г. и Решение на КЕВР № Р-270/16.01.2018 

г. - заявление с вx. № E-ЗЛР-P-33 от 1.08.2017 г., подадено от „АВВ Електрифициране“ 

ООД за издаване на разрешение за учредяване на особен залог върху вземания и за 

учредяване на особен залог върху търговско предприятие. 

 
 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:      ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
 

       

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

 (А. Йорданов)     

 

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

 (В. Владимиров) 

 

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

 (Г. Златев) 

 

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

 (Е. Харитонова) 

          Р. ТОТКОВА 

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

 (В. Петков) 

 

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

 (Д. Кочков) 

 
 

 

 

Протоколирал: 

 (А. Фикова - главен експерт) 


