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Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ И3-Л-370 

от 18.02.2021 г. 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание, проведено на 18.02.2021 г., като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-157 от 

02.02.2021 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-66 от 12.11.2020 г. на „Ритъм-4 ТБ“ ООД 

за продължаване срока на лицензия № Л-370-15 от 21.11.2011 г. за дейността „търговия с 

електрическа енергия“, както и събраните данни от проведеното на 11.02.2021 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-ПД-66 от 12.11.2020 г. на 

„Ритъм-4 ТБ“ ООД за продължаване срока на лицензия № Л-370-15 от 21.11.2011 г. за дейността 

„търговия с електрическа енергия“ на основание чл. 56, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ) 

и чл. 67, 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-Е-215 от 20.11.2020 г. на председателя на КЕВР. 

Резултатите от извършения анализ на заявлението и приложенията към него са отразени в 

доклад с вх. № Е-Дк-157 от 02.02.2021 г., който е приет с решение на КЕВР по Протокол № 22 

от 05.02.2021 г., т. 4. В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ, на 11.02.2021 г. е 

проведено открито заседание с дистанционно участие, на което е взел участие представител на 

заявителя. Същият не е направил възражения по фактите, обстоятелствата и изводите, отразени 

в приетия доклад. 

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

по административната преписка, се установи следното: 

„Ритъм-4 ТБ“ ООД притежава лицензия № Л-370-15 от 21.11.2011 г., издадена за 

дейността „търговия с електрическа енергия“ за срок от 10 години, допълнена с права и 

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

комбинирана балансираща група“ с Решения на КЕВР № И1-Л-370 от 17.12.2012 г. и № И2-Л-

370 от 13.10.2015 г.  

В срока по чл. 42, ал. 2 от ЗЕ, „Ритъм-4 ТБ“ ООД е подало на основание чл. 56, ал. 1, т. 1 

от ЗЕ заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-66 от 12.11.2020 г. за продължаване срока на издадената 

лицензия с 10 (десет) години.  

Предвид горното, по аргумент от чл. 69, ал. 1 от НЛДЕ Комисията следва да прецени 

изпълнението на изискванията и задълженията по действащата лицензия и дали заявителят ще 

продължи да отговаря на условията за упражняване на лицензията, а именно дали притежава 

технически и финансови възможности, материални и човешки ресурси и организационна 

структура за изпълнение на нормативните изисквания за осъществяване на дейността по 

лицензията. 

Видно от служебно извършена справка на интернет страницата на Търговския регистър 

към Агенцията по вписванията, правно-организационната форма на „Ритъм-4 ТБ“ ООД е 

дружество с ограничена отговорност, с ЕИК № 123655865, със седалище и адрес на управление: 

гр. Стара Загора 6000, ул. „Свети Княз Борис“ № 93, ет. 9. 
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„Ритъм-4 ТБ“ ООД се управлява от Таня Бонева Данева и Руси Илчев Данев, които 

представляват дружеството заедно и поотделно. 

„Ритъм-4 ТБ“ ООД има следния предмет на дейност: тъpгoвия c eнepгoнocитeли, мeтaли, 

зaxap и зaxapни изделия, пpoизвoдcтво нa cтоки c цeл пpoдaжбa, пoкупкa нa cтoки и дpуги вeщи 

c цeл пpeпpoдaжбa в пъpвoнaчaлeн, пpepaбoтeн или oбpaбoтен вид, пpoдaжбa нa cтoки oт 

coбcтвено пpoизвoдcтво, тъpгoвcкo пpeдcтaвитeлcтво и пocpeдничecтво, кoмиcиoнни, 

cпeдициoнни /бeз пoщa/ и пpeвoзни cдeлки, cклaдoви, лицeнзиoнни cдeлки, pecтopaнтьopcтвo, 

xoтeлиepcтвo, туpиcтичecки, peклaмни, инфopмaциoнни, пpoгpaмни, импpecapcки и дpуги 

уcлуги, пoкупкa, cтpoeж или oбзaвeждaнe нa нeдвижими имoти c цeл пpoдaжбa, лизинг, кaктo и 

вcякaкви дpуги дeйнocти, нeзaбpaнeни oт зaкoнa, кoгaтo имa paзpeшитeлeн peжим – cлeд 

cъoтвeтнoтo paзpeшeниe. 

Размерът на капитала на дружеството е 25 374 260 лв. и е изцяло внесен. Съдружници в 

„Ритъм-4 ТБ“ ООД са Таня Бонева Данева с дяловото участие в размер на 20 374 260 лв. и Руси 

Илчев Данев с дяловото участие в размер на 5 000 000 лв. 

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

НЛДЕ декларации от управителите на „Ритъм-4 ТБ“ ООД се установява, че същите не са 

лишени от правото да упражнят 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. 

Срок 

Заявителят е поискал продължаване с 10 (десет) години на срока на издадената лицензия 

с оглед утвърждаване позициите си на пазара на електрическа енергия. 

Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване на 

дейностите, изискванията и задълженията на действащата лицензия: 

Видно от регистрите на търговските участници, регистрирани като координатори на 

стандартни/комбинирани балансиращи групи, които независимият преносен оператор 

„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (ЕСО ЕАД) поддържа на интернет страницата си, 

„Ритъм-4 ТБ“ ООД е регистриран участник на пазара на енергия като „координатор на 

стандартна балансираща група“ с EIC 32X001100100382L от 01.05.2013 г. със статус „Активен“, 

и като „координатор на комбинирана балансираща група“ с EIC 32Х001100101079Н от 

14.12.2015 г. също със статус „Активен“. 

„Ритъм-4 ТБ“ ООД посочва, че е регистриран член в платформата на БНЕБ ЕАД от 

18.01.2015 г. и е активен участник в борсовата търговия и на трите пазарни платформи – „ден 

напред“, „двустранни договори“ и „в рамките на деня“ От стартирането на борсовата търговия у 

нас и към настоящия момент дружеството поддържа всички изискуеми гаранционни 

обезпечения, съгласно Правилата за организация на пазара. Дружеството няма необслужени 

задължения, а годишният оборот от сделки с електрическа енергия надхвърля 90 млн. лв. 

За осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“, „Ритъм-4 ТБ“ ООД 

използва собствен офис, находящ се в гр. Стара Загора 6000, ул. „Княз Борис“ № 93, ет. 9, видно 

от представен нотариален акт за собственост. Заявителят декларира, че офисът разполага с 
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оборудване, информационна и телекомуникационна мрежа и софтуер, необходими за 

осъществяване на дейността. Дружеството посочва, че разполага с: 

− 15 бр. работни станции; 

− 20 бр. преносими компютри; 

− 3 бр. телефонни линии 

− 2 бр. факс линии. 

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

с електрическа енергия“: 

Предоставени са данни за управленската и организационна структура на „Ритъм-4 ТБ“ 

ООД. „Ритъм-4 ТБ“ ООД е активен участник на пазара на електрическа енергия и съгласно 

организационната структура на дружеството се управлява и представлява от двама управители, 

заетите лица, ангажирани с търговията с електрическа енергия, са двадесет.  

Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството доказателства се 

установява, че „Ритъм-4 ТБ“ ООД притежава технически възможности, организационна 

структура, материални и човешки ресурси и отговаря на условията да продължи да изпълнява 

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): 

„Ритъм-4 ТБ“ ООД е представило бизнес план за периода 2021 г. – 2025 г. за управление 

и развитие на дейността „търговия с електрическа енергия“, 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 1 086 457 MWh през 2021 г. до 1 649 010 MWh през 

2025 г. 

Прогнозните цени, по които дружеството ще купува и продава електрическа енергия през 

периода на бизнес плана, са: 

За разглеждания период, дружеството очаква печалба в размер на 2 534 хил. лева за 2021 

г., която да достигне до 7 153 хил. лева през 2025 г. 

Сравнителна таблица на прогнозните приходи и разходи за периода 2021 г. – 2025 г. е 

представена по-долу: 
 

Показатели в  хил. лева 
Прогноза 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

Приходи  100 858 111 605 123 028 148 785 181 720 

Разходи 97 819 107 255 118 944 141 120 173 376 

Счетоводна печалба 2 815 4 105 3 812 7 343 7 948 

Финансов резултат 2 534 3 695 3 431 6 609 7 153 

Показател Мярка 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

Средна покупна цена  лв./MWh 89,32 93,20 97,00 99,50 104,00 

Средна продажна цена лв./MWh 92,00 96,90 100,40 105,00 109,20 

Количество, общо MWh 1 086 457 1 141 657 1 214 636 1 404 298 1 649 010 
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Към бизнес плана „Ритъм-4 ТБ“ 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 от 16.11.2020 г. от „Банка ДСК“ АД, според 

което „Ритъм-4 ТБ“ ООД 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 03.11.2020 г. е 3 893 695,56 лева. Сумата по специалната сметка е в 

размер, съответстващ на изискванията на чл. 19 от Правилата, видно от данните за приходите на 

дружеството съгласно одитирания годишен финансов отчет за 2019 г. В удостоверението е 

посочено, че банката ще предоставя на КЕВР информация относно оборотите и салдото по 

специалната сметка. 

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

бизнес плана параметри и представените в пазарния анализ данни, „Ритъм-4 ТБ“ ООД ще 

притежава финансови възможности да продължи да извършва дейността „търговия с 

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

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

Правила за работа с потребители на енергийни услуги 

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

потребители. 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 стандартна и 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, „Ритъм-4 ТБ“ ООД е представило проект на договор за покупко-продажба на 

електрическа енергия и участие в комбинирана балансираща група, комбиниран договор за 

продажба и балансиране на електрическа енергия в стандартна балансираща група на краен 

клиент (физическо лице) и комбиниран договор за продажба и балансиране на електрическа 

енергия в стандартна балансираща група на краен клиент (юридическо лице). След преглед на 

представените проекти на договори е установено, че същите има съдържание, съответстващо на 

изискванията на чл. 12, ал. 2 от НЛДЕ. Същите включват и общи принципи за разпределяне на 

небаланси в балансиращата група, въз основа на които небалансите се разпределят на всеки 

член от групата в съответствие с изискванията на ПТЕЕ. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 5 във връзка с чл. 56, 

ал. 1, т. 1 и чл. 38в, ал. 3 от Закона за енергетиката и чл. 69, ал. 2, т. 1 и ал. 3 и чл. 13, ал. 5 

от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

 

1. Продължава срока на лицензия № Л-370-15 от 21.11.2011 г. за дейността 

„търговия с електрическа енергия“, издадена на „Ритъм-4 ТБ“ ООД, с ЕИК № 123655865, 

със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора 6000, ул. „Свети Княз Борис“ № 93, 

ет. 9, с 10 (десет) години, считано от датата на изтичане срока на лицензията – 21.11.2021 

г.; 

2. Определя същите условия за осъществяване на лицензионната дейност за новия 

срок, така както последните са регламентирани в лицензия № Л-370-15 от 21.11.2011 г., 

издадена на „Ритъм-4 ТБ“ ООД за дейността „търговия с електрическа енергия“, с 
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включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и 

„координатор на комбинирана балансираща група“; 

3. Одобрява на „Ритъм-4 ТБ“ ООД бизнес план за периода 2021 г. – 2025 г., 

приложение към това решение и приложение към издадената лицензия; 

4. Одобрява на „Ритъм-4 ТБ“ ООД правила за работа с потребители на енергийни 

услуги, приложение към това решение и приложение към издадената лицензия. 

 

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 


