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Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ Р-384 

от 08.02.2022 г. 

 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание, проведено на 08.02.2022 г., като разгледа заявление с вх. № Е-

ЗЛР-Р-71 от 18.08.2021 г. от „Пауър Сист“ ЕООД и „Токи Пауър“ АД  с искане за 

издаване на разрешение за сключване на сделка и за прекратяване на лицензия, и 

събраните данни от проведеното на 01.02.2022 г. открито заседание по преписката, 

установи следното: 

 

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

заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-71 от 18.08.2021 г. от „Пауър Сист“ ЕООД и „Токи Пауър“ АД  с 

искане за издаване на разрешение за сключване на сделка и за прекратяване на лицензия, на 

основание чл. 52, ал. 1 и ал. 2 и чл. 55, ал. 1, т. 3 от Закона за енергетиката (ЗЕ), във връзка с 

чл. 88, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в 

енергетиката (НЛДЕ). За проучване на постъпилите заявления и приложените към тях 

документи е сформирана работна група със Заповед № З-E-210 от 27.08.2021 г. на КЕВР. 

Резултатите от извършения анализ на заявлението и приложенията към него са 

отразени в Доклад с вх. № Е-Дк-64 от 24.01.2022 г., който е приет от КЕВР с решение по 

Протокол № 25 от 27.01.2022 г., т. 7. В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ, 

на 01.02.2022 г. е проведено открито заседание, на което са присъствали представители на 

заявителите. Същите не са направили възражения по фактите, обстоятелствата и изводите, 

отразени в приетия доклад. 

Въз основа на предоставената информация и документи от заявителите и 

направеното проучване са установени следните факти и са направени следните изводи: 

Със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-71 от 18.08.2021 г. „Пауър Сист“ ЕООД е направило 

искане за издаване на разрешение за сключване на сделка за продажба на търговското 

предприятие на дружеството по смисъла на чл. 15 от Търговския закон (ТЗ) на „Токи Пауър“ 

АД. Със същото заявление „Пауър Сист“ ЕООД е направило искане за прекратяване на 

издадената му лицензия № Л-466-15 от 27.04.2016 г. за дейността „търговия с електрическа 

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

група“. 

„Пауър Сист“ ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, учредено по 

реда ТЗ и вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 200956954, 

със седалище и адрес на управление: гр. София, 1592, район Искър, бул. „Христофор 
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Колумб“ № 41, ет. 7. Дружеството е с 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, 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. 

Капиталът на „Пауър Сист“ ЕООД е в размер на 811 360 (осемстотин и единадесет хиляди 

триста и шестдесет) лв., който е изцяло внесен. Дружеството е с едноличен собственик на 

капитала „Алфа Енерджи Холдинг“ ЕАД, с ЕИК 200671745, Република България. 

Дружеството се представлява от управителите Георги Стефанов Пулев и Радослав Георгиев 

Рачев поотделно. 

„Пауър Сист“ ЕООД притежава лицензия № Л-466-15 от 27.04.2016 г. за дейността 

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

стандартна балансираща група“, за срок от 10 (десет) години. 

„Токи Пауър“ АД е акционерно дружество, учредено по реда на ТЗ и вписано в 

Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 206117083, със седалище и адрес 

на управление: гр. София 1000, район Средец, бул. „Цар Освободител“ № 14. Дружеството е 

с 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. Дружеството се представлява от изпълнителните директори Георги 

Стефанов Пулев и Юри Богомилов Катанов поотделно. Капиталът на „Токи Пауър“ АД е в 

размер на 5 000 000 (пет милиона лева) лв., разпределен в 5 000 000 броя акции, с номинална 

стойност 1 (един) лв. всяка и е изцяло внесен. 

„Токи Пауър“ АД притежава лицензия № Л-525-15 от 25.09.2020 г. за дейността 

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

стандартна балансираща група“, за срок от 10 (десет) години. 

Заявителите са обосновали горните искания, като са изложили следните аргументи:  

Придобиването на търговското предприятие на „Пауър Сист“ ЕООД от страна на 

„Токи Пауър“ АД ще доведе до оптимизация на основни оперативни разходи, както и до по-

голям обхват на дейността, което ще улесни достъпа до оборотно финансиране, включително 

и чрез заемни средства и линии за гаранции от банкови институции. Поради спецификата на 

дейността на двете дружества и различните клиентски групи, чрез обединяването на техните 

екипи ще се съсредоточат на едно място всички знания, умения и ноу-хау за търговията с 

електрическа енергия. Заявителите считат, че в резултат на очакваните ефекти от 

придобиването на търговското предприятие на „Пауър Сист“ ЕООД от страна на „Токи 

Пауър“ АД, „Токи Пауър“ АД ще предложи още по-добро обслужване към крайните 
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клиенти, да е финансово по-стабилно и съответно да е в състояние да предлага и налага на 

пазара иновативни продукти и решения. Според заявителите сключването на сделката няма 

да се отрази негативно или да застраши сигурността на снабдяването с енергия, тъй като 

пазарният дял на всеки от двамата търговци на пазара на електрическа енергия е минимален. 

Към 31.07.2021 г. клиентите на „Пауър Сист“ ЕООД са 829 (предимно юридически лица), 

като търгуваният обем електрическа енергия в страната за последните 12 месеца възлиза на 

20 GWh. За същия период количеството на изтъргуваната от „Токи Пауър“ АД електрическа 

енергия е 12 GWh, а към края на месец юли 2021 г. клиентите му са 873. Дейността, която 

извършват двете дружества, е търговия с електрическа енергия, с включени права и 

задължения за дейността координатор на стандартна балансираща група. В тази връзка 

дружеството-приобритател реално ще разшири дейността, за която вече е налице издадена 

лицензия по смисъла на ЗЕ и ще продължи да осъществява дейността по издадената му 

лицензия. 

Заявителите посочват, че при продажба на търговско предприятие по смисъла на чл. 

15 от ТЗ е налице универсално правоприемство, т.е. всички права, задължения и фактически 

отношения на „Пауър Сист“ ЕООД, свързани с дейността му като търговец на електрическа 

енергия, се прехвърлят на „Токи Пауър“ АД, който е титуляр на лицензия за дейността 

търговия с електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група. 

Следователно тази сделка гарантира същото положение на крайните клиенти, каквото то е 

било при „Пауър Сист“ ЕООД. На следващо място се посочва, че при прехвърляне на 

търговското предприятие договорите, сключени от „Пауър Сист“ ЕООД – за участие в 

балансиращата група и доставка на електрическа енергия, ще преминат по пътя на 

правоприемството от „Пауър Сист“ ЕООД към „Токи Пауър“ АД. Предвид факта, че и двете 

дружества са лицензирани за дейността и са координатори на стандартна балансираща група, 

вписани са в регистъра към „Електроенергийния системен оператор“ ЕАД на търговските 

участници регистрирани като координатори на стандартни балансиращи групи със статус 

активен, няма да се налагат каквито и да са допълнителни действия за изменение на 

лицензията на приобретателя „Токи Пауър“ АД или за допълнителни регистрации на „Токи 

Пауър“ АД при независимия преносен оператор. 

„Пауър Сист“ ЕООД е заявило прекратяване на лицензия № Л-466-15 от 27.04.2016 г. 

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

координатор на стандартна балансираща група, считано от датата на настъпване на 

прехвърлителния ефект на договора за продажба на търговско предприятие, който съгласно 

представеният проект ще настъпи на първо число на месеца, следващ месеца на вписване на 

сделката в Търговския регистър. Заявителят е посочил, че в резултат на продажбата 

дейността „търговия с електрическа енергия“, включваща правата и задълженията, свързани 

с тази дейност, преминава изцяло в „Токи Пауър“ АД, както е посочено подробно в договора 

за продажба. Поради прехвърляне на всички права, задължения и фактически отношения по 

тази дейност на „Токи Пауър“ АД, от датата на настъпване на прехвърлителния ефект на 

договора за продажба на търговско предприятие, тази дейност няма да се осъществява от 

„Пауър Сист“ ЕООД. 

Съгласно представения проект на договор за продажба на търговското предприятие, 

приложение към заявлението, предмет на сделката е продажбата на цялото търговско 

предприятие на „Пауър Сист“ ЕООД, включващо всички права, задължения и фактически 

отношения. Според чл. 5 от проекта на договор, същият ще обвърже страните от датата на 

неговото подписване и нотариална заверка на подписите и съдържанието му. Съгласно чл. 
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6.1. от проекта на договор, с оглед особеностите на осъществяваната от тях дейност по 

търговия с електрическа енергия и необходимостта от трансфер на клиентската база на 

продавача към купувача в системите на съответните мрежови оператори, прехвърлителният 

ефект на договора ще настъпи на първо число на месеца, следващ месеца на вписване на 

сделката в Търговския регистър. В чл. 7.1. е предвидено задължение продавачът да предаде 

на купувача опис на клиентите, с които са налице сключени договори, съгласно Правилата за 

търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ), като описът следва да съдържа всички необходими 

данни, съгласно ПТЕЕ и изискванията на съответните мрежови оператори. 

По смисъла на чл. 15 от ТЗ налице е универсално правоприемство, при което правата, 

задълженията и фактическите отношения на дружеството-прехвърлител, породени в резултат 

на търговската дейност на търговеца, се прехвърлят на дружеството-приобретател. С 

прехвърляне на предприятието по чл. 15 от ТЗ, купувачът „Токи Пауър“ АД, който е титуляр 

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

на координатор на стандартна балансираща група, ще встъпи в правата и задълженията по 

договорите, сключени от праводателя „Пауър Сист“ ЕООД при условията и сроковете на 

тези договори. По пътя на правоприемството към „Токи Пауър“ АД преминават и договорите 

за участие в балансиращата група и доставка на електрическа енергия, договорите с главния 

координатор и договорите на организирания борсов пазар, сключени от „Пауър Сист“ ЕООД. 

Съгласно чл. 15, ал. 1 от ТЗ търговското предприятие е съвкупност от права и 

задължения и фактически отношения. В тази връзка лицензионното имущество е част от 

търговското предприятие. Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 23, предл. първо от ЗЕ и чл. 53, ал. 1 от ЗЕ 

във връзка с чл. 89, ал. 1 от НЛДЕ, КЕВР разрешава извършването на разпореждане с 

имущество, с което се осъществява дейността по лицензията, само в неговата цялост, 

включително при обявяване на лицензиант в несъстоятелност. В случая не се касае за 

разпореждане с определена вещ от патримониума на прехвърлителя „Пауър Сист“ ЕООД, а 

за разпореждане с цялото имущество на лицензианта като съвкупност от парично оценими 

права и задължения, т.е. и с имуществото, с което се осъществява лицензионната дейност. 

Следва да се има предвид, че съгласно ЗЕ и НЛДЕ, КЕВР разрешава сделки за учредяване на 

особен залог върху търговското предприятие на лицензианти (включително за дейността 

търговия с електрическа енергия). Следователно, разглежданата сделка попада в приложното 

поле на чл. 21, ал. 1, т. 23, предл. първо от ЗЕ и чл. 53, ал. 1 от ЗЕ във връзка с чл. 89 от 

НЛДЕ, поради което искането следва да бъде разгледано от КЕВР. 

Според чл. 53, ал. 3 от ЗЕ, когато прекратяване или изменение на лицензия по чл. 53, 

ал. 1 от ЗЕ може да доведе до нарушаване сигурността на снабдяването с електрическа, 

Комисията разрешава извършване на разпореждане, ако приобретателят е подал заявление и 

отговаря на условията за издаване на лицензия за съответната дейност. По аргумент от чл. 

53, ал. 4 от ЗЕ и чл. 91, ал. 2 от НЛДЕ, когато прекратяването или изменението на лицензията 

не води до нарушаване сигурността на снабдяването, Комисията издава разрешение за 

разпореждане, независимо дали приобретателят е подал заявление за издаване на лицензия.  

Предвид горното, КЕВР следва да извърши преценка дали сключването на сделката 

ще доведе до нарушаване на сигурността на снабдяването. В тази връзка е извършен анализ 

на финансово-икономическото състояние на заявителите на база финансов отчет на всяко от 

дружествата за 2020 г. 

От представения годишен финансов отчет на „Пауър Сист“ ЕООД, е видно, че 

приходите на дружеството за 2020 г. от дейността „търговия с електрическа енергия“ са в 

размер на 9 597 хил. лв., а за 2019 г. са в размер на 16 153 хил. лв. Този размер, съотнесен 
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към задължението за поддържане на специална сметка, със стойности, посочени в чл. 19, ал. 

2 от Правилата, обезпечава в достатъчна степен задълженията на дружеството по сделките с 

електрическа енергия, като съдържа достатъчно финансови гаранции за страните- продавачи 

по тях. 

От представения финансов отчет  на „Токи Пауър“ АД, е видно, че приходите на 

дружеството за второто полугодие на 2020 г. от дейността „търговия с електрическа енергия“ 

са в размер на 20 хил. лв. Задължението за поддържане на специална сметка, със стойности, 

посочени в чл. 19, ал. 2 от Правилата, обезпечава в достатъчна степен задълженията на 

дружеството по сделките с електрическа енергия, като съдържа достатъчно финансови 

гаранции за страните-продавачи по тях.  

Последиците от сключване на сделката няма да се отразят негативно на „Пауър Сист“ 

ЕООД и „Токи Пауър“ АД и на техните клиенти. Дружествата – търговци на електрическа 

енергия нямат решаващо значение на пазара на електрическа енергия, което положение няма 

да се промени и след сключване на сделката. Няма да бъде нарушено снабдяването с 

електрическа енергия на крайните клиенти и прекъсване на доставките и обслужването на 

клиентите. Дейността на търговците не е монополна, а се осъществява в условията на 

свободна конкуренция и интересите на крайните клиенти не са застрашени, а са гарантирани 

на законово ниво чрез фигурата на доставчика от последна инстанция. 

Въз основа на горното, може да се приеме, че прехвърлянето на търговското 

предприятие на „Пауър Сист“ ЕООД (като съвкупност от всички права, задължения и 

фактически отношения, включително свързани с дейността му като търговец на електрическа 

енергия) чрез продажба на „Токи Пауър“ АД, който е титуляр на лицензия за дейността 

„търговия с електрическа енергия“ и координатор на стандартна балансираща група, няма да 

доведе до нарушаване осъществяването на лицензионната дейност от страна на „Токи 

Пауър“ АД, както и до нарушаване сигурността на снабдяването с електрическа енергия. В 

допълнение, в резултат на продажбата на търговското предприятие на „Пауър Сист“ ЕООД, 

същото дружество няма да осъществява дейността „търговия с електрическа енергия“, 

поради което лицензия № Л-466-15 от 27.04.2016 г. за дейността „търговия с електрическа 

енергия“ следва да бъде прекратена.  

 

Предвид гореизложеното, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

1.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, предл. първо и чл. 53, ал. 1 от Закона за 

енергетиката, и чл. 89 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в 

енергетиката дава разрешение на „Пауър Сист“ ЕООД да сключи с „Токи Пауър“ АД 

Договор за продажба на търговско предприятие, съгласно представения проект към 

заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-71 от 18.08.2021 г.; 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката и 

чл. 71, ал. 1, т. 2 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в 

енергетиката прекратява лицензия № Л-466-15 от 27.04.2016 г. за дейността „търговия с 

електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на 
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стандартна балансираща група“, издадена на „Пауър Сист“ ЕООД, считано от датата 

на настъпване на прехвърлителния ефект на договора 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 


