РЕШЕНИЕ
№ Л-525
От 25.09.2020 г.
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
на закрито заседание, проведено на 25.09.2020 г., като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-715
от 04.09.2020 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-42 от 09.07.2020 г., подадено от „Токи
Пауър“ АД, за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с
включени права на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор
на комбинирана балансираща група“, както и събраните данни от проведеното на
17.09.2020 г. открито заседание по преписката, установи следното:
Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за
енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-42 от
09.07.2020 г., подадено от „Токи Пауър“ АД, 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 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-118 от
14.07.2020 г. на председателя на КЕВР.
Резултатите от извършения анализ на заявлението и приложенията към него са
отразени в доклад с вх. № Е-Дк-715 от 04.09.2020 г., който е приет с решение на КЕВР на
закрито заседание по т. 3 от Протокол № 191 от 10.09.2020 г. В изпълнение на разпоредбата
на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ, на 17.09.2020 г. е проведено открито заседание с дистанционно
участие, на което е взел участие представител на заявителя като е посочил, че няма коментари
и възражения по приетия доклад.
Въз основа на анализ на фактите и обстоятелствата, съдържащи се в документите
по административната преписка, се установи следното:
І. Правни аспекти
Видно от служебно извършената справка на интернет страницата на Търговския
регистър (ТР) към Агенцията по вписванията, правно-организационната форма на „Токи
Пауър“ АД e акционерно дружество с ЕИК 206117083, със седалище и адрес на управление:
гр. София - 1000, район Средец, бул. „Цар Освободител“ № 14. Дружеството се представлява
от Георги Стефанов Пулев. Съветът на директорите (СД) е в състав: Георги Стефанов Пулев,
Радослав Георгиев Рачев, Пламен Николов Ганчосов. Мандатът на членовете на СД се
определя за срок от три години.
С писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-42 от 14.09.2020 г. „Токи Пауър“ АД е уведомило КЕВР, че
съставът на СД е увеличен от три на пет души, като са избрани двама нови членове - Юри
Катанов и Андрей Рекалов. За втори изпълнителен директор е избран Юри Катанов.
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Изпълнителните директори представляват дружеството поотделно. С оглед изискванията на
НЛДЕ, дружеството е представило декларации по чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „а“ и б. „б“ от НЛДЕ от
новоизбраните членове на СД, както и техните автобиографии.
Капиталът на дружеството е 50 000 лв. (петдесет хиляди) лв. и е изцяло внесен. Вид:
поименни налични акции, Брой: 50000, Номинал: 1 лв.
„Токи Пауър“ АД е със следния предмет на дейност: придобиване, продажба и
дистрибуция на оборудване, използвано при изграждането и функционирането на
фотоволтаични електроцентрали, както и други приложения и съоръжения, базирани на
електричество, произведено от слънчева енергия, придобиване, изграждане, експлоатация и
управление на фотоволтаични /соларни/ електроцентрали, решения свързани с енергийната
ефективност, системна интеграция и разработване на софтуер, разработване и предоставяне
на интернет услуги и информационни технологии, поддръжка на компютърни системи,
консултантска, посредническа дейност, както и всякаква друга търговска дейност,
незабранена от законите на Република България и за която не се изисква предварително
разрешение (лицензия), като в случай че за някоя от гореизброените дейности се изисква
разрешение, то такава ще бъде извършвана след получаването му.
Предвид горното, „Токи Пауър“ АД 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 на основание чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „а“ и б. „б“ от НЛДЕ
декларации от представителите 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 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“ липсва енергиен обект.
II. Срок на исканата лицензия
Срокът на лицензията, за която кандидатства заявителят, е 10 (десет) години.
Дружеството счита, че посоченият срок е необходим и обоснован с оглед необходимото време
за позициониране на пазара и за развиване на търговската стратегия на дружеството. С оглед
установената практика на КЕВР при издаване на лицензии за търговия с електрическа енергия
и в съответствие с чл. 42, ал. 1 от ЗЕ и чл. 9, ал. 3 от НЛДЕ, дружеството счита, че не
съществуват пречки за предоставяне на лицензията за посочения от тях срок.
III. 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“, „Токи Пауър“ АД
ще използва офис, находящ се в гр. София, бул. „Цар Освободител“ №14, съгласно
представения Договор за наем на недвижим имот. Заявителят декларира, че помещенията
разполагат с офис мебели, оборудване, ИТ мрежа и софтуер, необходими за осъществяване на
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дейността. ИТ и комуникационната инфраструктура са изцяло собственост на дружеството и
се управляват от служителите му.
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-4870≠1 от 26.06.2020 г. ЕСО
ЕАД декларира, че „Токи Пауър“ АД е изпълнило изискванията за комуникационно и
компютърно оборудване за електронен обмен на данни. Декларираните от дружеството
технически средства (информационна мрежа, програмно осигуряване и комуникационна
инфраструктура), необходими за сключване на сделки с електрическа енергия по свободно
договорени цени (съгласно чл. 100, ал. 1 от ЗЕ), отговарят на условията, определени в ПТЕЕ
Въз основа на гореизложеното и представените доказателства може да се приеме, че
„Токи Пауър“ АД притежава технически възможности и материални ресурси за
осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и
задължения на „координатор на стандартна балансираща група“.
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 „Токи Пауър“
АД. Представени са договори за възлагане на управление с членовете на Съвета на
директорите, както и техните автобиографии и копия от дипломи.
Съгласно представената организационна структура на дружеството са обособени
следните отдели:
Отдел търговия с електрическа енергия
1.
Търговия с електрическа енергия на едро.
Дейността на това направление ще бъде свързана с изпълнението на всички търговски
сделки на едро с участието на дружеството, както и тяхното техническо обезпечаване:
• Комуникация с електроенергийната борса (БНЕБ) относно регистрацията на трите
действащи пазарни сегменти (пазар „ден напред“, пазар „в рамките на деня“ и пазар
двустранни договори);
• Комуникация с операторите на борсовите пазари в съседни пазарни зони (в т.ч.
OPCOM, HUPX, SEEPEX) за регистрация и участие на съответните пазари;
• Комуникация с ECO ЕАД, с оглед регистрация на пазара и участие на търгове за
разпределение на междусистемни права за пренос;
• Подготовка и сключване на сделки за търговия на електрическа енергия на едро
(БНЕБ, внос, двустранни договори);
• Представяне на необходимата информация за подготовка на месечните,
тримесечните, шестмесечните и годишните анализи за търговското развитие на компанията
на пазара на едро.
2.
Доставка на електрическа енергия до крайни клиенти.
Дейността на това направление ще бъде свързана с изпълнението на всички търговски
сделки, касаещи доставки до крайни консуматори с участието на дружеството, както и
тяхното техническо обезпечаване:
• Договаряне на количествата и цените за всяка отделна сделка с крайни клиенти;
• Сключване на договори за доставка/комбинирани договори за доставка на енергия;
• Съдействие при изготвянето на договорите за доставка на електрическа енергия, така
че да бъдат съобразени с правната регулаторна рамка;
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• Представяне на компанията пред нови търговски партньори в България - клиенти,
търговци или производители;
• Регистрацията на крайни клиенти съгласно ПТЕЕ и инструкциите на ECO;
• Разработване на маркетингови стратегии за достигане и набиране на крайни клиенти;
• Комуникация с крайни клиенти и преглед на евентуални жалби от крайни клиенти;
• Разработване и прилагане на алгоритми за работа с клиенти.
3.
Проучване и развитие на дейността и оценка на риска.
Дейността на това звено ще е съсредоточена върху развитието на дейността чрез
подобряване на предлаганите продукти и услуги от дружеството:
• Осъществяване връзка с регулаторните и административни органи по отношение на
търговската дейност на дружеството и отговорностите, свързани с правата и задълженията
като координатор на стандартна балансираща група;
• Поддържане и развитие на търговската инфраструктура , в т.ч. лицензни,
разрешителни режими, вписвания в регистри и др.;
• Изготвяне на специфични графици на енергийното потребление на портфолиото си и
създаване на алтернативни сценарии за доставка с цел оптимизация на разходите на
клиентите си;
• Анализ на текущата нормативна уредба, използваните договори и средства за
хеджиране на търговските рискове;
• Разработване на общите принципи за разпределение на небалансите в стандартната
балансираща група на дружеството и актуализацията им при промени в нормативната база
или пазарните условия (заедно с отдел графици и балансиране).
Дейностите във връзка с оценка на риска може да бъдат определени като:
• Изготвяне на критерии за подбор на контрагенти и индивидуална оценка на риска;
• Изготвяне на лимити за търговия с всеки отделен контрагент съгласно заложените
критерии.
Към момента на подаването на заявлението за издаване на лицензия за търговия с
електрическа енергия, в отдел Търговия с енергия се предвижда назначаването на един
специалист по трудов договор. Функциите на отдела ще бъдат подпомагани чрез сключен
договор с „Пауър Сист“ ЕООД.
Структура на персонала:
2020 г. - 1 мениджър клиенти (отдел търговия с енергия);
2021 г. – 2025 г.: подбор и увеличаване на персонала до 6 човека, с опция за нарастване
с оглед клиентския профил.
Отдел Графици и балансиране
Дейността на това направление ще бъде свързана с изпълнението на всички търговски
взаимоотношения на дружеството отнасящи се до дейностите на координатор на стандартна
балансираща група, прогноза и изготвяне на графици за потребление/производство на енергия
и сетълмент:
• Изготвяне на почасови графици на всички участници в стандартната балансираща
група на дружеството;
• Комуникация с членовете на балансиращата група с цел изготвяне на максимално
прецизни почасови товарови графици;
• Изготвяне на предложение и съгласуване с Изпълнителния директор на предложение
за избор на софтуер, необходим за управление на небалансите в балансиращата група на
дружеството;
• Създава методики за вътрешна валидация и проверка на резултатите;
4

• Отговаря за процеса на следене на точността на прогнозиране, степента на агрегация
и поведението на членовете в рамките на балансиращите групи;
• Въвеждане на графиците в база данни;
• Извличане на обобщени графици на балансиращата група от база данни с помощта на
специализиран софтуер;
• Извършване на проверка за валидността на данните;
• Изпращане и потвърждаване графици до независимия преносен оператор;
• Извършване на корекции на прогнозни графици при необходимост и по предвидения
в ПТЕЕ ред;
• Въвеждане на данните от търговските електромери в база данни /стандартизирани
товарови графици;
• Извършване на анализи за системни отклонения за клиенти и за цялата балансираща
група;
• Подготовка на седмични и месечни извлечения за разпределение на балансиращата
енергия в рамките на балансиращата група. Изготвяне на сетълмент (разпределение на
балансираща енергия и разходи за балансираща енергия в рамките на балансиращата група) и
помощни документи за счетоводно отчитане, свързано със сделките на дружеството;
• Проверка за грешки и валидиране на извлечнията;
• Анализ на технологията на работа и разпределение в рамките на балансиращата
група.
Към момента на подаването на заявлението за издаване на лицензия за търговия с
електрическа енергия, в отдел Графици и балансиране се предвижда назначаването на един
специалист по трудов договор. Функциите на отдела ще бъдат подпомагани чрез сключен
договор с „Пауър Сист“ ЕООД.
Структура на персонала:
2020 г. - 1 мениджър графици (отдел графици и балансиране);
2021 г. – 2025 г.: подбор и увеличаване на персонала до 4 човека, с опция за нарастване
с оглед клиентския профил.
Изнесени дейности
Административна дейност ще се осъществява посредством сключени договори за
услуги със специализирани дружества. Изнесените дейности ще осигуряват на дружеството:
• финансово - счетоводни услуги;
• правни услуги;
• IT услуги.
Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството доказателства
може да се приеме, че „Токи Пауър“ АД разполага с човешки ресурси и организационна
структура за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени
права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“.
IV. Икономически аспекти
Относно наличието на финансови възможности на заявителя за осъществяване на
дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения 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):
„Токи Пауър“ АД е представило бизнес план за периода 2020 г. – 2024 г. за управление
и развитие на дейността „търговия с електрическа енергия“, с прогнозни годишни финансови
отчети съгласно изискванията на чл. 13 от НЛДЕ.
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В бизнес плана са заложени увеличаващи се количествата електрическа енергия за
покупко-продажба, като техните обеми са от 5 400 МWh през 2020 г. до 250 032 МWh през
2024 г.
Прогнозните цени, по които дружеството ще купува и продава електрическа енергия
през периода на бизнес плана, са:
Показател
Средна покупна цена

Мярка
лева/MWh

2020 г.
94

2021 г.
100

2022 г.
104

2023 г.
108

2024 г.
112

Средна продажна цена

лева/MWh

99

108

113

119

125

MWh

5 400

134 100

226 800

238 128

250 032

Количество търгувана ел.
енергия общо

За разглеждания период, дружеството очаква загуба от 72 хил. лева за 2020 г., и да
достигне до печалба от 2 236 хил. лева за 2024 г.
Сравнителна таблица на прогнозните приходи и разходи за периода 2020 г. – 2024 г. е
представена по-долу:
Показатели в хил. лева

2020 г.
535
515

2021 г.
14 262
13 421

Счетоводна печалба

-80

475

Финансов резултат

-72

427

Приходи
Разходи

Прогноза
2022 г.
25 628
23 814

2023 г.
28 337
25 956

2024 г.
31 254
28 254

1 380

1 908

2 485

1 242

1 717

2 236

Към бизнес плана „Токи Пауър“ АД е представило SWOT анализ, в който дружеството
е посочило своите силни и слаби страни, възможностите за развитие и вероятните заплахи за
дейността си.
Дружеството е представило удостоверение от 14.07.2020 г. от „Банка ДСК“ АД, според
което „Токи Пауър“ АД 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 14.07.2020 г. е 150 000 лева. Сумата по специалната
сметка е в размер, съответстващ на изискванията на чл. 19 от Правилата, видно от първата
година на прогнозния годишен финансов отчет.
Въз основа на всичко гореизложено може да се направи извод, че ако спази
заложените в бизнес плана параметри и представените в пазарния анализ данни, „Токи
Пауър“ АД ще притежава финансови възможности за извършване на дейността
„търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор
на стандартна балансираща група“.
Правила за работа с потребители на енергийни услуги.
На основание чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ дружеството е представило проект на Правила за
работа с 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.
Договори за участие в 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, „Токи Пауър“ АД е представило проект на „Договор за участие в стандартна
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балансираща група“ и „Договор за участие в комбинирана балансираща група“. След преглед
на представения проект на договор е установено, че същият има съдържание, съответстващо
на изискванията на чл. 12, ал. 2 от НЛДЕ. Представени са също така и „Общи принципи за
разпределяне на небаланси в балансиращата група“, въз основа на които небалансите се
разпределят справедливо и равнопоставено на всеки член от групата и в съответствие с ПТЕЕ.
Предвид гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 5 във връзка с чл. 39,
ал. 1, т. 5 и ал. 5 и чл. 38в, ал. 3 от Закона за енергетиката и чл. 13, ал. 4 от Наредба № 3
от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
1. Издава на „Токи Пауър“ АД, с ЕИК 206117083, със седалище и адрес на
управление: гр. София - 1000, район Средец, бул. „Цар Освободител“ № 14, лицензия №
Л-525-15 от 25.09.2020 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа
енергия“, с включени права на „координатор на комбинирана балансираща група” и
„координатор на стандартна балансираща група“ за срок от 10 (десет) години,
приложение и неразделна част от това решение;
2. Одобрява на „Токи Пауър“ АД бизнес план за периода 2020 г. – 2024 г.,
приложение към това решение и приложение към лицензията по т. 1.;
3. Одобрява на „Токи Пауър“ АД правила за работа с потребители на енергийни
услуги, приложение към това решение и приложение към лицензията по т. 1.
Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – София град в 14
(четиринадесет) дневен срок.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
РОСИЦА ТОТКОВА
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