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Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ Л-518 

от 06.02.2020 г. 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание, проведено на 06.02.2020 г., като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-

57 от 20.01.2020 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-98 от 20.12.2019 г., подадено 

от „Елнова“ ЕАД, за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа 

енергия“, с включване на права и задължения на „координатор на стандартна 

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

събраните данни от проведеното на 29.01.2020 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-98 от 

20.12.2019 г., подадено от „Елнова“ ЕАД, за издаване на лицензия за дейността 

„търговия с електрическа енергия“, с включване на 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). 

Със заповед № З-Е-07 от 07.01.2020 г. на председателя на Комисията е 

сформирана работна група със задача да проучи обстоятелствата в заявлението и 

приложенията към него за установяване на основателността на искането. 

Резултатите от извършения анализ на заявлението и приложенията към него са 

отразени в доклад с вх. № Е-Дк-57 от 20.01.2020 г., който е приет от КЕВР с решение по 

Протокол № 17 от 23.01.2020 г.,  т. 2. В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 

от ЗЕ, на 29.01.2020 г. е проведено открито заседание, на което не са присъствали 

представители на заявителя.  

След проучване на обстоятелствата по образуваната преписка, Комисията 

приема за установено следното: 
 

Видно от служебно извършената справка на интернет страницата на Търговския 

регистър към Агенцията по вписванията, правно-организационната форма на „Елнова“ 

ЕАД e еднолично акционерно дружество с ЕИК № 205895416, със седалище и адрес на 

управление: гр. София 1000, район Средец, ул. „Г.С.Раковски“ № 96, ет.1. Едноличен 

собственик на капитала е „Грийнтех Инженеринг Солюшънс“ АД. Представител на 

дружеството е Петя Георгиева Димова. Членове на съвета на директорите са Петя 

Георгиева Димова, Емил Стаменов Велинов, Нина Томова Чупарова. 

Капиталът на дружеството е 600 000 (шестстотин хиляди) лв. и е изцяло внесен. 

„Елнова“ ЕАД е със следния предмет на дейност: търговия с електрическа 

енергия и енергийни продукти в страната и чужбина, след получаване от Комисията по 

Енергийно и Водно Регулиране на съответната лицензия за търговия с електрическа 

енергия с включени права и задължения на координатор на стандартна и/или 
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комбинирана балансираща група, посредничество и консултации в областта на 

търговията с електрическа енергия и други енергийни продукти, разработване и 

изпълнение на проекти в областта на енергетиката, както и всяка друга дейност, 

незабранена от закона. 

Предвид горното, „Елнова“ ЕАД  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 членове на съвета на директорите 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. 

Срокът на лицензията, за която кандидатства заявителят, е 10 (десет) години. 

Дружеството счита, че посоченият срок е необходим за да бъдат осъществени основните 

параметри на бизнес плана на дружеството, което е планирало дейността си в рамките на 

този период, с оглед предвижданията за пазара и неговото бъдещо развитие, за да се 

утвърди на пазара на електрическа енергия и да възстанови първоначалната инвестиция. 

 

Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване на 

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

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

балансираща група“: 

За осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“, „Елнова“ ЕАД 

ще използва офис, находящ се гр. София 1000, район Средец, ул. „Оборище“ № 1, вх. 

„А“, ет.3, съгласно представения Договор за наем на недвижим имот от 01.12.2019 г., 

сключен с „Грийнтех Инженеринг Солюшънс“ АД. Заявителят декларира, че 

помещенията разполагат с офис мебели, оборудване, ИТ мрежа и софтуер, необходими 

за осъществяване на дейността. ИТ и комуникационната инфраструктура са изцяло 

собственост на дружеството и се управляват от служителите му. 

Дружеството е представило Договор от 16.12.2019 г. за доставка на следната 

техника: 

 3 бр. Lenovo V330-15IKB Intel Core i7- 8550U(1.8 GHz up to 4.0 GHz, 8MB), 4GB 

DDR4 2400MHz, 1TB 5400 rpm, 15.6" FHD (1980x1080), AG, AMD Radeon 

530/2GB, DVD Burner, WLAN Ac, BT, Cam, FPR, 2 cell, DOS, Iron grey, 2Y 

warranty; 

 3 бр. Apacer 16GB Notebook Memory - DDR4 SODIMM 2400MHz; 

 3 бр. Microsoft Windows Pro 10 64Bit Eng Inti lpk DSP DVD; 

 3 бр. Лиценз за ползване на програмен продукт, Microsoft 0365BusinessPrem 

ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Qualified Annual; 

 3 бр. Lenovo ThinkVision T24i 23.8", 6 ms, 250 cd/m2,1000:1,1920x1080, Tilt, 

Swivei, Pivot, Height Adjust Stand, HDMi, DP, VGA; 

 3 бр. Dell WM326 Wireless Mouse; 

 3 бр. Dell KB216 Wired Multimedia Keyboard Bulgarian Black; 
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 1 бр. Lexmark CS4l7dn A4 Colour Laser Printer. 

 

Въз основа на гореизложеното и представените доказателства може да се приеме, 

че „Елнова“ ЕАД притежава технически възможности и материални ресурси за 

осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“. 

 

Относно наличието на човешки ресурси и опит за осъществяване на дейността „търговия 

с електрическа енергия“: 

Предоставени са данни за управленската и организационна структура на „Елнова“ 

ЕАД. 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 

три отдела.  

Съвет на директорите 

Съветът на директорите е основен орган на дружеството, отговорен за 

управителни, контролни и представителни функции. Съветът на директорите определя 

краткосрочни и дългосрочни цели на дружеството и стратегии и дейности за 

постигането им, възлага и контролира изпълнението на тези цели, управлява дружество 

отговорно и независимо в интересите на акционерите. Съветът на директорите се отчита 

за дейността на дружеството пред Общото събрание на акционерите на дружеството. 

Изпълнителен директор 

Отговорностите на изпълнителния директор са следните: 

•  Представлява дружеството в рамките на определените му правомощия от 

Съвета на директорите; 

•  Отговаря за изпълнението стратегията и пазарните цели на дружеството; 

•  Възлага и контролира изпълнението на задачите; 

•  Координира работата на оперативните отдели; 

•  Изготвя периодично доклади до Съвета на директорите относно изпълнението 

на заложените пазарни цели. 

 

Отговорностите на служителите в отдел „Търговия”, са следните: 

 Планиране на покупките и продажби на електрическа енергия на клиенти на 

дружеството; 

 Изготвяне и 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; 

 Осъществяване на процеса по ценообразуване и анализ на цените за 

електрическа енергия на местния и регионални пазари; 

 Осъществяване на комуникация с операторите на борсови пазари за 

електрическа енергия; 

 Осъществяване на комуникация с клиенти и други контрагенти на 

дружеството; 

 Изготвяне на необходимите документи и осъществяване на процеса по 

регистрация на нови клиенти; 

 Изготвяне на доклади, справки, анализи свързани с търговската дейност на 

дружеството. 

 Регулярна комуникация и обмен на информация с другите отдели в 

компанията. 

 

Отговорностите на служителите в отдел „Балансиращ пазар”, са следните: 

 Изготвяне на индивидуални почасови графици за членовете на стандартната и 

комбинирана балансиращи групи; 
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 Осъществяване на комуникация с оператора на балансиращия пазар (ЕСО 

ЕАД) и съответните електроразпределителни дружества; 

 Изготвяне на ежемесечен сетълмент и справки за отчетените разходи в 

стандартната и комбинирана балансиращи групи; 

 Регулярна комуникация с представители на членовете на балансиращите групи 

с координатор „Елнова“ ЕАД 

 Осъществяване на комуникация с клиенти и други контрагенти на 

дружеството. 

 Регулярна комуникация и обмен на информация с другите отдели в 

компанията. 

 

Отговорностите на служителите в отдел „Проучване и развитие на пазари”, 

са следните: 

 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. 

 Обработка и поддържане на база данни и документи свързани с разрешителни 

режими, участие в тръжни процедури, лицензиране и т.н. 

 Регулярна комуникация и обмен на информация с другите отдели в 

компанията. 

Дружеството е посочило, че планира да наеме квалифицирани служители 

поетапно след получаване на лицензия съобразно нарастването на портфолиото от 

клиенти, респективно обема на работа. 

Изнесени дейности 

„ЕЛНОВА” ЕАД е възложило на външни фирми/изпълнители следните дейности: 

 Финансово-счетоводна дейност; 

 Юридически консултации и обслужване; 

 IT и техническа поддръжка. 

Възлагането на тези дейности на външни изпълнители има за цел оптимизиране 

на работния процес и свързаните административни разходи. 

Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството доказателства 

може да се приеме, че „Елнова“ ЕАД разполага с човешки ресурси и организационна 

структура за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с 

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

„координатор на комбинирана балансираща група“. 

Относно 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“ 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):  
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„Елнова“ ЕАД е представило бизнес план за периода 2020 г. – 2024 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. 

 В бизнес плана са заложени увеличаващи се количествата електрическа енергия 

за покупко-продажба, като техните обеми са от 73 880 МWh през 2020 г. до 315 607 МWh 

през 2024 г.  

Прогнозните цени, по които дружеството ще купува и продава електрическа 

енергия  през периода на бизнес плана, са: 

Дружеството очаква да увеличава търгуваните обеми електрическа енергия, както 

и ръст на продажната и покупната цена. За разглеждания период, дружеството очаква 

увеличение на печалбата от 69 хил. лева за 2020 г., до 1 287 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 
Прогноза  

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

Приходи  8 496 21 092 32 798 37 909 43 812 

в т. ч. от продажба на 

електроенергия 
8 496 21 092 32 798 37 909 43 812 

Разходи 8 415 20 543 32 008 36 819 42 369 

в т.ч. за покупка на 

електроенергия 
7 660 19 135 30 051 34 764 40 210 

Счетоводна печалба 77 541 781 1 078 1 430 

Финансов резултат 69 487 703 970 1 287 

 

Към бизнес плана „Елнова“ ЕАД е представило SWOT анализ, в който 

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

вероятните заплахи за дейността си. 

Дружеството е представило удостоверение от 18.12.2019 г. от „ТЕКСИМ БАНК“ 

АД, според което „Елнова“ ЕАД е клиент на банката с открита специална сметка за 

обезпечаване на бъдещи сделки при упражняване на лицензионната дейност „търговия с 

електрическа енергия“, наличността по която към 18.12.2019 г. е 599 929,50 лева. Сумата 

по специалната сметка е в размер, съответстващ на изискванията на чл. 19, ал. 2 и ал. 3 

от Правилата, видно от предоставения от дружеството бизнес план. Според 

удостоверението е посочено, че в изпълнение на чл. 19, ал. 4 от Правилата, при 

поискване от КЕВР, банката ще предоставя информация за оборотите и салдото по 

специалната сметка, като разходите са за сметка на дружеството. 

Въз основа на всичко гореизложено може да се направи извод, че ако спази 

заложените в бизнес плана параметри и представените в пазарния анализ данни, 

„Елнова“ ЕАД 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“. 

Показател Мярка 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

Средна покупна цена лева/MWh 103,68 107,72 115,21 121,16 127,40 

Средна продажна цена  лева/MWh 115,00 118,73 125,75 132,12 138,82 

Количество търгувана ел. 

енергия общо 
MWh 73 880 177 648 260 832 286 915 315 607 
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На основание чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ дружеството е представило проект на Правила 

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

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

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

доставчиците и потребителите на енергийни услуги получават достъп до тях. 

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, „Елнова“ ЕАД е представило проект на „Договор за участие в 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 „Елнова“ ЕАД, с ЕИК № 205895416, със седалище и адрес на 

управление: гр. София 1000, район Средец, ул. „Г.С.Раковски“ № 96, ет.1, лицензия 

№ Л-518-15 от 06.02.2020 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа  

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

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

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

2. Одобрява на „Елнова“ ЕАД бизнес план за периода 2020 г. – 2024 г., 

приложение към това решение и приложение към лицензията по т. 1.; 

3. Одобрява на „Елнова“ ЕАД 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 


