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ПРОТОКОЛ
№ 36
София, 28.02.2017 година
Днес, 28.02.2017 г. от 10:03 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за
енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията), ръководено от председателя доц. д-р
Иван Н. Иванов.
На заседанието присъстваха членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи
Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Евгения Харитонова, Валентин
Петков, Димитър Кочков и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).
На заседанието присъстваха П. Младеновски – директор на дирекция
„Електроенергетика и топлоенергетика“, М. Трифонов – и.д. началник на отдел „Цени и
лицензии: електрически мрежи, търговия и пазари“ и експерти на КЕВР.
Р. Осман каза, че желае да направи изказване преди разглеждането на дневния ред.
Вечерта на 27.02.2017 г. е изпратено съобщение до членовете на Комисията, че е
организирана среща със Световната банка, която ще се проведе от 13:00 часа на 28.02.2017
г. Това е сериозна среща и членовете на Комисията трябва да бъдат подготвени за нея. Р.
Осман допълни, че е провел разговор със съветника на министър-председателя относно
среща при вицепремиера Малина Крумова във връзка с еврофондовете. На тази среща е
присъствал и представител на Комисията. Вицепремиерът Малина Крумова е поканила
КЕВР като независим орган. Това са много важни срещи и трябва да се знае какво се е
говорило и е добре да се обяснят важните неща от този, който е присъствал. Не звучи
много добре за Комисията, че се разпорежда провеждането на среща със Световната банка
без да има подготовка за нея.
И. Иванов каза, че е научил за тази среща едва предходния ден и запита Е.
Харитонова откога знае за нея.
Е. Харитонова отговори, че знае за срещата от петък следобед. Темата на срещата е
малко по-встрани от работата на КЕВР – чистия въздух, ще бъдат направени и някои
презентации.
Р. Осман каза, че няма значение каква е темата, защото става въпрос за
представителството на Световната банка. Комисията трябва сама да уважава себе си, ако
иска да има престиж. Членовете на КЕВР не трябва да бъдат като корпус на повикване за
запушване на дупки. Добре е да бъдат организирани такива презентации, включително и
от различни компании. Р. Осман допълни, че също е инициатор на подобни срещи в
сектор В и К.
И. Иванов каза, че изобщо не е запознат с резултатите от срещата с вицепремиера
Малина Крумова и не знае кой е присъствал като представител на КЕВР.
Говори Д. Кочков, без микрофон.
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И. Иванов запита как е организирано това. Получено ли е официално писмо? И.
Иванов допълни, че през него не е минавало такова писмо.
Е. Харитонова каза, че също не е получила писмо, докато е замествала
председателя.
Р. Осман каза, че става въпрос за сериозна среща при вицепремиера, която е
свързана с еврофондовете. Трябва да е ясно какви ангажименти са поети. Добре е този
въпрос да бъде проучен.
С. Тодорова обърна внимание, че ще се проведе и друга среща. Как ще се
организираме?
И. Иванов запита за коя среща става въпрос.
С. Тодорова отговори, че е насрочена друга среща в 14:00 часа.
И. Иванов каза, че срещата е на експертно ниво. Нито председателят, нито
членовете на Комисия за защита на конкуренцията (КЗК) ще присъстват. На срещата ще
бъдат трима директори от КЗК. Всеки член на Комисията може да присъства, ако желае.
Говори В. Петков, без микрофон.
С. Тодорова каза, че когато се организира първа среща за сътрудничество, тя
трябва да бъде на високо ниво. Сега се прави обратното.
И. Иванов каза, че е отправено подобно предложение към КЗК, но оттам е получен
такъв отговор. Членовете на КЗК не могат да бъдат задължени да присъстват на подобна
среща. След това може да бъде организирана и среща на високо ниво.
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 относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-65 от 14.12.2016 г. на „ЕЛ БОНУС“
ЕООД относно издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с
включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и
„координатор на комбинирана балансираща група“.
Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова, Милен Трифонов, Вера
Георгиева, Радостина Методиева, Юлиан Стоянов,
Ваня Караджова – Чернева, Христина Стоянова
2. Доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-58 от 22.11.2016 г. на „АГОРА
ЕНЕРДЖИ“ ООД относно изменение/допълнение на лицензия № Л-474-15 от 21.06.2016
г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включване на права и
задължения на „координатор на стандартна балансираща група“.
Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова, Милен Трифонов, Вера
Георгиева, Радостина Методиева, Юлиан Стоянов,
Ваня Караджова – Чернева, Христина Стоянова
3. Доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-59 от 23.11.2016 г. на „Сайт
Енерджи“ ООД относно издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа
енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща
група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“.
Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова, Милен Трифонов, Вера
Георгиева, Радостина Методиева, Юлиан Стоянов,
Бойко Стоянов, Христина Стоянова
4. Доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-2 от 11.01.2017 г. на „Интеренерго
енерджи енжинийъринг“ ЛТД относно издаване на лицензия за дейността „търговия с
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електрическа енергия“.
Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова, Милен Трифонов, Вера
Георгиева, Радостина Методиева, Юлиан Стоянов,
Ваня Караджова – Чернева, Христина Стоянова
5. Доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-66 от 16.12.2016 г. на „Балтик
Енерджи Партнърс“ ОЮ относно издаване на лицензия за дейността „търговия с
електрическа енергия“.
Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова, Милен Трифонов, Вера
Георгиева, Радостина Методиева, Юлиан Стоянов,
Бойко Стоянов, Христина Стоянова.
По т.1. Комисията разгледа доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-65 от
14.12.2016 г. на „ЕЛ БОНУС“ ЕООД относно издаване на лицензия за дейността
„търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на
„координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана
балансираща група“.
Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за
енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-65 от
14.12.2016 г. на „ЕЛ БОНУС“ ЕООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с
електрическа енергия“, с включени 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-213 от 22.12.2016 г. на председателя на КЕВР е сформирана
работна група със задача да проучи обстоятелствата в заявлението и приложенията към
него за установяване на основателността на искането.
При извършената проверка на заявлението и приложенията към него от формална
страна е констатирано, че същите отговарят на изискванията на НЛДЕ, поради което
преписката подлежи на разглеждане по същество за установяване на съответствието на
заявлението с нормативните изисквания за издаване на лицензията.
При преценката на основателността на заявлението за издаване на лицензия за
дейността „търговия с електрическа енергия“, Комисията, по силата на чл. 40 от ЗЕ,
следва да установи дали заявителят е лице, регистрирано по Търговския закон или по
закона на държава-членка на Европейския съюз, както и налице ли са необходимите
технически и финансови възможности, материални и човешки ресурси, и организационна
структура за изпълнение на нормативните изисквания за осъществяване на лицензионната
дейност.
Въз основа на анализ на документите по административната преписка, са
установени следните факти и произтичащите от тях изводи:
І. Правни аспекти.
Видно от представеното удостоверение за актуално състояние с изх. №
20161202102136 от 02.12.2016 г. на Търговския регистър към Агенцията по вписванията,
правно-организационната форма на „ЕЛ БОНУС“ ЕООД е еднолично дружество с
ограничена отговорност, с ЕИК 131381543, със седалище и адрес на управление: гр.
София, бул. „Янко Сакъзов“ № 30. Дружеството има следния предмет на дейност:
търговия с електроенергия, при спазване на лицензионния режим; проектиране и
изграждане на електро обекти и съоръжения; абонаментно поддържане и експлоатация на
електрически уредби и съоръжения; инсталиране и ремонт на електрически съоръжения,
консултантски и други услуги в областта на енергетиката, както и всяка друга дейност,
разрешена от закона.
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Размерът на капитала на дружеството е 5 000 (пет хиляди) лева и е изцяло внесен.
Едноличен собственик на капитала е Борислав Ангелов Малинов.
Дружеството се управлява и представлява от управителя Моника Емилова Иванова.
От посочените по-горе данни е установено, че „ЕЛ БОНУС“ ЕООД отговаря на
условията на чл. 40, ал. 1 от ЗЕ и чл. 10, ал. 1 от НЛДЕ, тъй като е лице, регистрирано по
Търговския закон.
Видно от представеното удостоверение за регистрация от 21.10.2016 г., издадено от
Национална агенция за приходите, „ЕЛ БОНУС“ ЕООД е регистрирано по Закона за данък
върху добавената стойност с идентификационен номер по ДДС № BG131381543.
От представените декларации от управителя на дружеството съгласно чл. 11, ал. 2,
т. 2, букви „а“, „б“, „в“, „г“ и „д“ от НЛДЕ е установено, че управителят не е лишен от
правото да упражнява търговска дейност и не е осъждан с влязла в сила присъда за
престъпление против собствеността или против стопанството, както и че заявителят не е в
производство по несъстоятелност, не е обявен в несъстоятелност, не е в ликвидация, не му
е отнемана лицензия за същата дейност, за която кандидатства, не е подавал заявление за
издаване на лицензия за търговия с електрическа енергия и съответно няма издаден отказ.
Предвид гореизложеното следва, че не е налице противоречие с 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“, с включени права и задължения на „координатор на
стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“,
липсва енергиен обект.
Срокът на лицензията, за която кандидатства заявителят, е 10 (десет) години.
Исканият срок на лицензията е обоснован с оглед периода на навлизане и
установяване на дружеството на пазара на електрическа енергия и за изпълнение на
заложените дългосрочни цели в представения бизнес план и стратегията на дружеството
за развитие на пазара. Според заявителя, планираната либерализация на
електроенергийния пазар в страната ще доведе до възможност все повече участници да се
възползват от предимствата на свободния пазар на електрическа енергия, което от своя
страна ще повиши конкуренцията и ще допринесе за по-благоприятни условия за търговия
за търговците, производителите и за потребителите. Предвид динамиката на пазара на
електрическа енергия в България дружеството счита, че десетгодишният срок е
достатъчен за постигане на горните цели в краткосрочен и в дългосрочен аспект.
С оглед изложеното, искането на „ЕЛ БОНУС“ ЕООД да бъде издадена
лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, съдържаща права и
задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на
комбинирана балансираща група“, е допустимо.
ІІ. Технически аспекти:
1. 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“, с права и
задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на
комбинирана балансираща група“, „ЕЛ БОНУС“ ЕООД ще използва офис помещения,
находящи се в гр. София, бул. „Янко Сакъзов“ № 30, оборудвани с компютърна и
комуникационна техника. Като доказателство заявителят е представил договор за наем на
офис-площи с дата 01.11.2016 г., с приложен към него опис на офис оборудване, сключен
със „СТРОЙКОНСУЛТ“ ЕООД.
Управителят на дружеството декларира, че наетият офис е оборудван със
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стандартни устройства като: телефон, факс, скенер, принтер и копирна машина, както и
следните информационни, технически и софтуерни продукти за осъществяване на
дейността:

5 бр. компютри CPU Intel i3 3.7 Ghz, RAM 8GB, SSD 120GB,
Monitor 23” LG;

5 бр. компютри CPU Intel 2140, RAM 2GB, HDD 80GB, Monitor
19” LG;

операционна система: Microsoft Windows 10 Professional;

пакет за работа с офис документи: Microsoft Office 2013 и
Microsoft Office 2016;

софтуер за работа с PDF файлове: Adobe Acrobat;

софтуер за работа с архивни файлове: 7-zip;

софтуер за антивирусна защита: Microsoft Windows Defender;

централен сървър със следните характеристики: Виртуална
машина, Microsoft Windows 2012 R2, Управление на потребителите и
компютрите: Windows Active Directory, Централно съхранение на всички
работни файлове от работните станции, върху централния сървър, Софтуер
за антивирусна защита: Microsoft Security Essentials;

сървър за електронна поща със следните характеристики:
Microsoft Exchange 2010, външна Cloud услуга от Hypermail.bg.
Сигурността на комуникацията между клиентите и сървъра се защитава със SSL
сертификат на доставчика на Cloud услугата.
Всички работни станции, телефони и мултифункционално устройство са свързани
към централния сървър и сървър за електронна поща чрез локална мрежа при следните
параметри:

оборудване: Layer 2 managed switch, като от всяко работно
място до Layer 2 managed switch-а има изведен индивидуален
комуникационен кабел;

място на инсталация: индивидуална стая с ограничен достъп.
За целите на архивиране на данни и информация, дружеството ще използва
архивиращ софтуер Veeam Backup. Всички работни станции имат достъп до интернет,
като интернет свързаността се осигурява посредством оптичен кабел, интернет рутер,
компютър с Linux CentOS операционна система, защитна стена: място на инсталация индивидуална стая с ограничен достъп.
Видно от приложен договор с дата 01.11.2016 г., сключен с „ПИТОПИ“ ЕООД,
това дружество ще обезпечава доставката и ползването на интернет услуги, поддръжката
на комуникационното и компютърно оборудване, като и услугите по поддръжка чрез
специалисти с необходимата професионална квалификация.
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 „Електроенергиен системен
оператор“ ЕАД (ЕСО ЕАД).
С писмо с изх. № ЦУ-ПМО-6536/1 от 14.11.2016 г. ЕСО ЕАД декларира, че „ЕЛ
БОНУС“ ЕООД 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.
От гореизложените данни и представените доказателства е установено, че „ЕЛ
БОНУС“ ЕООД отговаря на изискванията за наличие на техническа и материална
осигуреност за сключване на сделки с електрическа енергия в съответствие с чл. 11,
ал. 6, т. 2 от НЛДЕ.
2. Относно наличието на човешки ресурси и опит за осъществяване на
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дейността „търговия с електрическа енергия“, включваща права и задължения на
„координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана
балансираща група“.
Предоставени са данни за управленската и организационна структура на „ЕЛ
БОНУС“ ЕООД. Управителят на дружеството посочва, че за осъществяване на
лицензионната дейност ще разчита на ангажирани специалисти с необходимите познания
и опит в извършване на дейността, спазвайки разпоредбите и изискванията на ЗЕ и
приетите въз основа на него подзаконови нормативни актове. Съгласно одобрената
управленско-организационна структура, общата численост на персонала включва 6 души,
които ще изпълняват следните функции:

Управител – представлява дружеството при комуникация с
държавни, местни, административни органи, регулаторни органи, енергиен
системен оператор, електроразпределителни компании и други физически и
юридически лица; определя бизнес рамката за развитие на дейността;
разработва и определя административната структура на компанията; участва
в подбора на ръководен персонал и др.;

Административен и финансов директор – организира
административната и финансова дейност на дружеството; осъществява
комуникация с представители на Национална агенция по приходите,
Национален осигурителен институт и други държавни институции, банки, с
контрагенти по договори и застрахователи; следи за промени в
законодателството и произтичащите от това задължения за дружеството,
свързани със счетоводното отчитане на приходи, разходи, дълготрайни
активи и др.; контролира спазването на приложимите счетоводни стандарти
и финансовата политика на дружеството и др.;

Търговски директор – управлява комуникационните процеси с
водещите клиенти на компанията; определя ценовата и търговската
политика на компанията заедно с управителя; определя таргет групи и
разработва маркетингови стратегии за привличане на клиенти и доставчици;
ръководи и участва активно в процесите на изграждане и развитие на
клиентска и дилърска мрежа; заедно с управителя договаря и сключва
договори с клиенти и доставчици на електроенергия.

Счетоводител – извършва всички дейности, свързани с
обработката на финансово-счетоводни документи по сметките, за които
отговаря; изготвя оборотни ведомости, извършва извлечения и справки от
аналитични сметки, участва при изработването на тримесечните,
шестмесечните и деветмесечните междинни баланси, както и годишния
баланс на предприятието; изготвя справки, декларации, други документи, в
съответствие с данъчното и търговското законодателство;

Административен и технически сътрудник – отговаря за
административното обслужване на дружеството и общата администрация;
отговаря за администриране на графици и балансиране; поддържане на
административна и счетоводна документация, администриране на договори,
сетълмент; спомага за извършване на анализ на цени на електрическа
енергия и оценка на риска и др.;

Регионален директор – инициира комуникационните процеси с
потенциални клиенти на компанията; следи за спазване на ценовата и
търговската политика на компанията заедно с търговския директор; работи
за достигане на избраните таргет групи и прилагане на одобрените
маркетингови стратегии за привличане на клиенти и доставчици; изгражда и
развива клиентска и дилърска мрежа в определения регион; предлага за
сключване договори с клиенти и доставчици на електроенергия; участва
активно в процесите по събиране на вземанията от клиенти заедно с
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търговския директор и др.
По отношение на служителите са приложени справка за назначен персонал, копия
от трудови договори, дипломи и автобиографии.
Управителят на „ЕЛ БОНУС“ ЕООД уверява, че след разрастване на дейността на
дружеството и увеличаване на търгуваните количества електрическа енергия, ще увеличи
броя на наетия персонал в зависимост от необходимостта.
Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството
доказателства е установено, че „ЕЛ БОНУС“ ЕООД отговаря на изискванията по чл.
40, ал. 1, т. 1 от ЗЕ, във връзка с чл. 11, ал. 2, т. 8 и т. 9 и ал. 6, т. 3 от НЛДЕ относно
наличие на човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на
дейността „търговия с електрическа енергия“, включваща права и задължения на
„координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана
балансираща група“.
III. Икономически аспекти.
Относно наличието на финансови възможности на заявителя за
осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“ с 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).
„ЕЛ БОНУС“ ЕООД е представило бизнес план за периода 2017 г. – 2021 г. за
управление и развитие на дейността „търговия с електрическа енергия“, с прогнозни
годишни финансови отчети съгласно изискванията по чл. 13 от НЛДЕ.
В представения бизнес план дружеството прогнозира количествата електрическа
енергия за покупко - продажба да се увеличават от 49 200 MWh през 2017 г. до 142 500
MWh през 2021 г.
Средните прогнозни цени, по които дружеството ще купува и продава електрическа
енергия, и количествата на търгувана електроенергия са нагледно показани в следващата
таблица:
Показател
Мярка 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.
Средна продажна цена лв./MWh

78,30

78,77

79,39

79,94

80,43

Средна покупна цена

лв./MWh

65,69

66,28

66,61

67,15

67,69

Количества търгувана
електроенергия

МВтч

49 200

66 100

86 000

109 100 142 500

Дружеството е представило прогнозен финансов отчет за периода 2017 г. - 2021 г.,
като прогнозните приходи, разходи и показатели са представени в таблицата по-долу:
Прогноза
Показатели в хил. лева
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г
6 856
9 116
11 612
14 605
18 859
Приходи
6 775
8 970
11 403
14 297
18 404
Разходи
81
147
209
308
454
Счетоводна печалба
65
130
190
281
414
Финансов резултат
70
200
390
671
1 085
СК
1,1
1,3
1,4
1,6
1,8
КА/КП
Според представения бизнес план общите приходи нарастват през всяка година от
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бизнес плана и от 6 856 хил. лв. през 2017 г. достигат до 18 859 хил. лв. през 2021 г.
Със същия темп е прогнозирано да нарастват и общите разходи и от 6 775 хил. лв.
през 2017 г. достигат 18 404 хил. лв. през 2021 г.
„ЕЛ БОНУС“ ЕООД очаква печалбата да се увеличи и от 65 хил. лв. през първата
година на лицензионна дейност да достигне 414 хил. лв. през 2021 г.
Краткосрочните задължения се увеличават, като за 2017 г. е предвидено същите да
бъдат в размер на 537 хил. лв., а в края на периода - 2021 г. да достигнат 1 363 хил. лв.,
основно в резултат на увеличение на задълженията към доставчици.
Размерът на краткотрайните активи и краткосрочните пасиви определя добри
стойности на коефициента на обща ликвидност и възможността на дружеството да
покрива краткосрочните си задължения с наличните краткотрайни активи.
В маркетинговия анализ на „ЕЛ БОНУС“ ЕООД, под формата на SWOT анализ са
посочени вътрешни и външни силни страни на дружеството, като обективно са посочени
слабите страни и възможните заплахи пред дружеството.
В съответствие с изискванията на чл. 19, ал. 2 от Правилата, дружеството е
представило банково удостоверение с изх. № 01000-907 от 01.11.2016 г. от „Юробанк
България“ АД в уверение на това, че „ЕЛ БОНУС“ ЕООД е клиент на банката и има
открита сметка с наличност в размер на 150 390 лв. Размерът на наличната сума е в
съответствие с минимално изискуемия размер на обезпечението по чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от
Правилата, видно от прогнозната стойност на оборота от търговия с електрическа енергия
на територията на Република България за първата година от лицензионната дейност
съгласно представения в Комисията бизнес план.
Въз основа на всичко гореизложено може да се направи извод, че ако спази
заложените в бизнес плана параметри и представените в пазарния анализ данни,
„ЕЛ БОНУС“ ЕООД ще притежава финансови възможности за извършване на
дейността „търговия с електрическа енергия“, включваща права и задължения на
„координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана
балансираща група“.
IV. 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“. 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, и са в съответствие с изискванията на чл. 38в, ал. 2 от ЗЕ.
V. 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, „ЕЛ БОНУС“ ЕООД е представило проект на „Договор за участие в балансираща
група“ и проект на „Договор за участие в комбинирана балансираща група“. След преглед
на представените проекти на договори е установено, че същите имат съдържание,
съответстващо на изискванията на чл. 12, ал. 2 от НЛДЕ. Проектите на договори уреждат
и принципите за разпределяне на небалансите в рамките на балансиращите групи, въз
основа на които небалансите се разпределят справедливо и равнопоставено на всеки член
от групата в съответствие с ПТЕЕ.
Изказвания по т.1:
Докладва П. Младеновски. Административното производство е образувано по
постъпило в Комисията за енергийно и водно регулиране заявление от 14.12.2016 г. на
„ЕЛ БОНУС“ ЕООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа
енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща
група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“. При извършената проверка
на заявлението и приложенията към него от формална страна е констатирано, че същите
отговарят на изискванията на НЛДЕ, поради което преписката подлежи на разглеждане по
същество за установяване на съответствието на заявлението с нормативните изисквания за
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издаване на лицензията. Искането да бъде издадена лицензия за дейността „търговия с
електрическа енергия“ е допустимо. Дружеството отговаря на изискванията за наличие на
техническа и материална осигуреност за сключване на сделки с електрическа енергия в
съответствие с чл. 11, ал. 6, т. 2 от Наредбата. Дружеството отговаря на изискванията по
чл. 40, ал. 1. т. 1 от ЗЕ, във връзка с чл. 11, ал. 2, т. 8 и чл. 11, ал. 3, т. 9 относно наличието
на човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на дейността „търговия
с електрическа енергия“. Работната група е направила извод, че ако се спазят заложените в
бизнес плана параметри и представените в пазарния анализ данни „ЕЛ БОНУС“ ЕООД ще
притежава финансови възможности за извършване на лицензионната дейност. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията за
енергийно и водно регулиране и на нейната администрация във връзка с чл. 13, ал. 5, т. 1
от Закона за енергетиката, работната група предлага Комисията да вземе следните
решения: да приеме доклада на работната група относно подаденото от „ЕЛ БОНУС“
ЕООД заявление за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“,
с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и на
„координатор на комбинирана балансираща група“; да насрочи открито заседание по реда
на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ за разглеждане на подаденото заявление; да покани за участие в
откритото заседание лицата, представляващи „ЕЛ БОНУС“ ЕООД, или други
упълномощени от тях представители на дружеството; датата и часът на откритото
заседание по т. 2 да бъдат публикувани на страницата на Комисията в интернет.
Е. Харитонова обърна внимание, че в дневния ред са включени пет точки за
издаване на лицензии, без значение дали са с включени права и задължения на
„координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана
балансираща група“. Колко лицензии за търговци са издадени до момента?
М. Трифонов отговори, че от началото на дейността на Комисията са издадени 182
лицензии. 27 от тях вече са прекратени. Направен е подобен анализ, който е във връзка с
доклада за дейността на Комисията и ще бъде представен на следващо заседание.
Реалните сделки на 2016 г. са около 40.
Е. Харитонова каза, че е притеснително, че на това заседание се разглеждат още пет
заявления. Дружествата ще станат 160. Те реално нямат енергия, но подлъгват
потребителите. Лицензиите не трябва да се дават с лека ръка.
Р. Осман каза, че не е съгласен с изказването на Е. Харитонова. Лицензиите не се
издават „с лека ръка“, защото има процедура, която се спазва. След това дружествата
трябва да си плащат таксите и да решат колко и на кога да продават. В това няма нищо
незаконно. Комисията не трябва да поставя под съмнение тази дейност. Друг въпрос е, че
условията се определят от пазара. Ако не е така, трябва да има връщане преди 1989 г.
Пазарът определя условията. Друг въпрос е ако не се спазват законите. Може да се подаде
жалба, ако има подлъгани потребители. Не бива да остава съмнение, че може да има друг
режим.
И. Иванов каза, че лицензия не се издава на дружества, които не отговарят на
условията. Няма механизъм, който Комисията да използва, за да каже, че издадените до
този момент лицензии са много и да спре да прави това.
П. Младеновски каза, че в Закона за енергетиката и Наредбата е разписано как
точно се издава лицензия. След като един производител има лицензия и си извади всички
необходими документи, започва да набира клиентска база и да участва на търговете на
производителите за енергия. Към момента на издаването на лицензията Комисията не
може да знае дали един производител ще има или няма да има енергия.
И. Иванов каза, че след издаване на лицензията се влиза в конкурентната среда на
търговците.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността
на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация във връзка с
чл. 13, ал. 5, т. 1 от Закона за енергетиката,
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КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
1. Приема доклад на работната група относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-65 от
14.12.2016 г. на „ЕЛ БОНУС“ ЕООД относно издаване на лицензия за дейността
„търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на
стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“;
2. Насрочва открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ за разглеждане на
доклада по т.1 на 09.03.2017 г. от 10:00 ч.;
3. За участие в откритото заседание да бъдат покани заинтересованите лица или
други, упълномощени от тях представители;
4. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани
на страницата на Комисията в интернет.
В заседанието по точка първа участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров,
Евгения Харитонова, Валентин Петков, Димитър Кочков.
Решението е взето с осем гласа „за”, от които три гласа (Александър Йорданов,
Владко Владимиров, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в
енергетиката.
По т.2. Комисията разгледа доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-58 от
22.11.2016 г. на „АГОРА ЕНЕРДЖИ“ ООД относно изменение/допълнение на
лицензия № Л-474-15 от 21.06.2016 г., издадена за дейността „търговия с
електрическа енергия“, с включване на права и задължения на „координатор на
стандартна балансираща група“.
Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за
енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-58 от
22.11.2016 г. на „АГОРА ЕНЕРДЖИ“ ООД за изменение/допълнение на лицензия № Л474-15 от 21.06.2016 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“, с
включване на права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“, на
основание чл. 21, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 51, ал. 1, т. 1 и чл. 39, ал. 5 от Закона за
енергетиката (ЗЕ), и чл. 61, ал. 1 и ал. 2, т. 2 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за
лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ).
Със Заповед № З-Е-200 от 01.12.2016 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.
Заявителят „АГОРА ЕНЕРДЖИ“ ООД е титуляр на лицензия № Л-474-15 от
21.06.2016 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, издадена за срок от десет
години.
С подаденото заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-58 от 22.11.2016 г. дружеството е
поискало допълване на лицензията с права и задължения на „координатор на стандартна
балансираща група“, на основание чл. 39, ал. 5 от ЗЕ във връзка с чл. 96а от ЗЕ, чл. 61, ал.
1 от НЛДЕ и чл. 58, ал. 1 от Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ).
По аргумент от чл. 39, ал. 5 от ЗЕ в случай, че лицензиант притежава лицензия за
дейността „търговия с електрическа енергия“ и отговаря на изискванията за координатор
на балансираща група, същият може да поиска изменение на издадената му лицензия. В
тази връзка, ако лицето отговаря на изискванията за координатор на балансираща група
съгласно чл. 96а от ЗЕ, в лицензията му се записват правата и задълженията, свързани с
10

дейността на координатор на балансираща група (арг. чл. 9, ал. 5 от НЛДЕ).
В чл. 56, ал. 3 от ПТЕЕ изрично е предвидена възможността за създаване на
стандартна балансираща група с координатор лице, регистриранo от независимия
преносен оператор, с членове търговски участници, отговарящи на изискванията на ЗЕ и
към които се прилагат общи принципи на балансиране. В тази връзка чл. 58, ал. 1, предл. 1
от ПТЕЕ предвижда, че търговските участници имат право да се регистрират като
„координатори на стандартни балансиращи групи“. Съгласно разпоредбата на чл. 1, ал. 2
от ПТЕЕ търговски участник е и търговецът на електрическа енергия. Едно от
изискванията за регистрация на търговски участник като „координатор на стандартна
балансираща група“, посочено в чл. 58, ал. 1, т. 3 от ПТЕЕ, е наличие на прието решение
от КЕВР за допълване на съществуващата лицензия с правата и задълженията, свързани с
тази дейност.
При извършената проверка на заявлението и приложенията към него от формална
страна е констатирано, че същите отговарят на изискванията на НЛДЕ и преписката
следва да бъде разгледана по същество за установяване на съответствието с нормативните
изисквания за допълнение на лицензията.
Въз основа на извършеното проучване са установени следните факти и
произтичащите от тях изводи:
І. Правни аспекти:
Видно от представеното удостоверение за актуално състояние с изх. №
20161108144757 от 08.11.2016 г., издадено от Търговския регистър към Агенцията по
вписванията, правно-организационната форма на „АГОРА ЕНЕРДЖИ“ ООД e дружество
с ограничена отговорност, с ЕИК 203600397, със седалище и адрес на управление: гр.
София 1407, бул. „Никола Вапцаров“ № 35, ет. 5, офис 5В. Дружеството е с предмет на
дейност: търговия с електрическа енергия, енергоносители и права за вредни емисии, след
получаване на съответната лицензия; финансиране, информационно проучване,
координиране на балансиращи групи на пазара на електроенергия, след получаване на
съответната лицензия; проектиране, строителство, ремонт, реконструкция и експлоатация
на обекти в сферата на енергетиката, производство и продажба на електрическа и/или
топлинна енергия от конвенционални и възобновяеми енергийни източници, след
получаване на съответните лицензии; търговия със стоки на едро и дребно в страната и
чужбина; покупка или производство на стоки с цел продажбата им в първоначален,
преработен или обработен вид; търговско представителство на български, чуждестранни
физически и юридически лица в страната и чужбина; търговско посредничество;
консултантска дейност; инвестиционно проучване и проектиране; информационни услуги;
рекламна дейност, както и всякаква друга незабранена от закона стопанска дейност, след
получаване на съответни лицензи и разрешения, в случай, че се изискват такива.
Размерът на капитала на дружеството е 5000 лв. и е изцяло внесен. Съдружници в
„АГОРА ЕНЕРДЖИ“ ООД са „АГОРА ТРЕЙДИНГ“ ООД, с ЕИК 203479294, с дял от
капитала в размер на 3000 лв. и „ЕН ЕР ДЖИ ПОЙНТ“ ЕООД, с ЕИК 203545965, с дял от
капитала в размер на 2000 лв.
Дружеството се управлява и представлява от управителя Георги Костадинов
Митрев.
От посочените по-горе данни е установено, че „АГОРА ЕНЕРДЖИ“ ООД отговаря
на условията на чл. 40, ал. 1 от ЗЕ и чл. 10, ал. 1 от НЛДЕ, тъй като е лице, регистрирано
по Търговския закон.
Видно от представеното удостоверение за данъчна регистрация с изх. №
220191606237642 от 15.11.2016 г., издадено от Национална агенция за приходите, ТД - гр.
София, „АГОРА ЕНЕРДЖИ“ ООД е регистрирано по Закона за данъка върху добавената
стойност, считано от 04.10.2016 г.
От представените на основание чл. 11, ал. 2, т. 2, букви „а“, „б“, „в“, „г“ и „д“ от
НЛДЕ декларации от управителя на дружеството е установено, че същият не е лишаван от
правото да упражнява търговска дейност и не е осъждан с влязла в сила присъда за
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престъпление против собствеността или против стопанството, както и че дружеството не е
обявено в несъстоятелност, не е в производство за обявяване в несъстоятелност, не е в
ликвидация, не му е отнемана лицензия за търговия с електрическа енергия, както и не му
е отказвано издаването на лицензия за същата дейност.
Предвид изложените по-горе факти може да се направи извод, че изменението и
допълнението на посочената в заявлението лицензия няма да е в противоречие с
разпоредбите на чл. 40, ал. 4, т. 1, т. 2 и т. 3 от ЗЕ.
Следва да се има предвид, че Комисията е издала на дружеството лицензия за
дейността „търговия с електрическа енергия“ за срок от 10 години. Исканото изменение с
допълване на лицензията с права и задължения на „координатор на стандартна
балансираща група“ предполага качеството търговец на електрическа енергия. Предвид
изложеното, при изменение на съществуващата лицензия срокът на изпълнение на
дейността на координатор не може да надвишава този по лицензията. В случай, че същата
бъде допълнена с новата дейност, срокът за упражняването й не може да бъде по-дълъг от
срока на лицензията за „търговия с електрическа енергия“.
С оглед изложеното, искането на „АГОРА ЕНЕРДЖИ“ ООД за изменение и
допълнение на лицензия № Л-474-15 от 21.06.2016 г. за дейността „търговия с
електрическа енергия“, с включване на права и задължения на „координатор на
стандартна балансираща група“, е допустимо.
ІІ. Технически аспекти
1. Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване
на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включване на права и
задължения на „координатор на стандартна балансираща група“:
Лицензионната дейност се осъществява в офис на дружеството, намиращ се в гр.
София 1407, район Лозенец, бул. „Никола Вапцаров“ № 35, ет. 5, офис 5В, нает с договор
за наем. Заявителят декларира, че офисът е оборудван с необходимите за нормалната
работа на екипа материални ресурси, като в за доказване на твърдението си представя
договор за наем от 01.03.2016 г., сключен с „АГОРА 66“ ООД.
Управителят на „АГОРА ЕНЕРДЖИ“ ООД декларира, че дружеството разполага
със следните информационни, технически и софтуерни продукти за осъществяване на
дейността: 8 бр. работни станции; 4 бр. мрежови принтери; 2 бр. мрежови скенери; 1
gateway с изграден софтуерен firewall, свързващ мрежата с Интернет през гарантиран
симетричен канал; 1 сървър за електронна поща и 1 domain controller, регулиращ достъпа
на потребителите към мрежовите ресурси.
Всяка от работните станции е с операционна система Microsoft Windows XP SP2,
Microsoft Word 2002 SP3 и Microsoft Excel 2002 SP3. Версията на клиента за електронна
поща е Microsoft Express v.6 The Bat! V.3, а антивирусната защита е Norton Antivirus
Professional v.10 и Kaspersky Personal Antivirus v.5.
„АГОРА ЕНЕРДЖИ“ ООД е представило договор за наем на техническо
оборудване от 10.11.2015 г., сключен с „АГОРА 66“ ООД, въз основа на който се ползват
следните продукти: преносим компютър TOSHIBA Qosmio X300-14V; преносим
компютър Thinkpad X1; Windows 7 Professional 64 bit; Microsoft Office Home and Business
2013 32bit/x64 – part. No. T5D-01574; монитор Belinea 19’; HP printer Photosmart 7450 и
принтер Brother DCP-115C.
Съгласно чл. 11, ал. 6, т. 2 от НЛДЕ и изискванията на ПТЕЕ средствата за обмен
на информация за целите на работа на пазара, осигурявани от търговските участници, се
одобряват от „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (ЕСО ЕАД).
С писмо с изх. № ЦУ-ПМО-2690 от 10.05.2016 г. ЕСО ЕАД декларира, че „АГОРА
ЕНЕРДЖИ“ ООД 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
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ПТЕЕ.
От изложените данни и доказателства е установено, че „АГОРА ЕНЕРДЖИ“
ООД отговаря на изискванията за наличие на техническа и материална осигуреност
за сключване на сделки с електрическа енергия и за осъществяване на правата и
задълженията на „координатор на стандартна балансираща група“ в съответствие с
чл. 11, ал. 6, т. 2 от НЛДЕ.
2. Относно наличието на човешки ресурси и опит за осъществяване на
дейността „търговия с електрическа енергия“, допълнена с права и задължения на
„координатор на стандартна балансираща група“.
Видно от предоставените данни за управленската и организационна структура на
„АГОРА ЕНЕРДЖИ“ ООД, дружеството се управлява от управител и разделя дейността
си в следните отдели:
 Диспечерски отдел – осъществява основно дейността по комуникация с
потребителите и контрагентите на дружеството, отговаря за техническа поддръжка и
оказване на техническа помощ на потребителите, комуникация с клиентите на свободния
пазар на електрическа енергия, комуникация с производителите на електрическа енергия,
електроразпределителните дружества, други търговци, мониторинг на количествата
потребена енергия и небалансите в потреблението;
 Търговски отдел – отговаря за планиране на продажбите, пазарни проучвания,
установяване и поддържане на договорни отношения с клиенти, обработка и съхранение
на търговска документация, анализ и обобщение на данни за реализация на продажбите,
предприемане на коригиращи и превантивни действия;
 Отдел за работа с потребители – отговаря за необходимите служебни
взаимоотношения с клиентите съгласно политиката, определена от управителя, дава
необходимите разяснения за свободния пазар на електрическа енергия, помага на
клиентите за регистрацията им на свободния пазар, предоставя информация за цени,
условия, процедури и др.;
 Административно-логистичен отдел – осчетоводява фактури, контролира
одобренията на счетоводните документи, плаща фактури, проследява и анализира
счетоводни операции, управлява паричните средства на дружеството, организира и
архивира личните досиета на служителите и др.
Приложено е и копие от диплома за завършено висше образование и
автобиография на управителя на „АГОРА ЕНЕРДЖИ“ ООД.
Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството
доказателства е установено, че „АГОРА ЕНЕРДЖИ“ ООД отговаря на изискванията
по чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЕ, във връзка с чл. 11, ал. 2, т. 8 и т. 9, и ал. 6, т. 3 от НЛДЕ
относно наличие на човешки ресурси и организационна структура за осъществяване
на дейността „търговия с електрическа енергия“, допълнена с права и задължения
на „координатор на стандартна балансираща група“.
ІІІ. Икономически аспекти
Относно наличието на финансови възможности на заявителя за извършване
на лицензионната дейност, включваща права и задължения на „координатор на
стандартна балансираща група“, както и 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).
„АГОРА ЕНЕРДЖИ“ ООД е представило бизнес план за периода 2016 г. – 2020 г.
за управление и развитие на дейността „търговия с електрическа енергия“, заедно с
прогнозни годишни финансови отчети съгласно изискванията по чл. 13 от НЛДЕ.
Според представения бизнес план, дружеството прогнозира количествата
електрическа енергия за покупко-продажба да се увеличават от 14 640 MWh през 2016 г.
до 876 000 MWh през 2020 г.
Средните прогнозни цени, по които дружеството ще купува и продава електрическа
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енергия, и количествата на търгувана електрическа енергия са показани в следната
таблица:
Показател
Мярка 2016 г.
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Средна продажна цена лв./MWh

78,50

78,50

81,50

81,50

81,50

Средна покупна цена

лв./MWh

69,20

76,20

78,00

78,00

78,00

Количества търгувана
електроенергия

MWh

14 640

219 000

438 000

657 000

876 000

Дружеството е представило прогнозен финансов отчет за периода 2016 г. - 2020 г.,
като прогнозните приходи, разходи и показатели са представени в таблицата по-долу:
Прогноза
Показатели в хил. лева
2016
2017
2018
2019
2020
Приходи

1 572

24 697

50 707

76 060

101 415

Разходи
Счетоводна печалба
Финансов резултат

1 497
10
9

24 298
114
103

49 316
791
712

73 905
1 310
1 179

98 478
1 755
1 579

„АГОРА ЕНЕРДЖИ“ ООД предвижда общите приходи да нарастват през всяка
година от бизнес плана и от 1 572 хил. лв. през 2016 г. да достигнат до 101 415 хил. лв.
през 2020 г. Със същия темп е прогнозирано да нарастват и разходите, като от 1 497 хил.
лв. през 2016 г. да достигнат 98 478 хил. лв. през 2020 г.
„АГОРА ЕНЕРДЖИ“ ООД очаква печалбата да се увеличи от 9 хил. лв. за първата
година на лицензионна дейност до 1 579 хил. лв. през 2020 г.
В маркетинговия анализ на „АГОРА ЕНЕРДЖИ“ ООД, под формата на SWOT
анализ са посочени вътрешни и външни силни страни на дружеството, и обективно са
изложени слабите страни и възможните заплахи пред дружеството.
В съответствие с изискванията на чл. 19, ал. 2 от Правилата, дружеството е
представило банково удостоверение с изх. № 0277-64-013521 от 26.10.2016 г. от
„Уникредит Булбанк“ АД в уверение на това, че „АГОРА ЕНЕРДЖИ“ ООД е клиент на
същата банка и има открита сметка с наличност към 25.10.2016 г. в размер на 153 238 лв.
Размерът на наличната сума е в съответствие с минимално изискуемия размер на
обезпечението в съответствие с чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от Правилата, видно от прогнозната
стойност на оборота от търговия с електрическа енергия на територията на Република
България за първата година от лицензионната дейност съгласно представения на
Комисията бизнес план.
Въз основа на всичко гореизложено може да се направи извод, че ако спази
заложените в бизнес плана параметри, „АГОРА ЕНЕРДЖИ“ ООД ще притежава
финансови възможности за извършване на дейността „търговия с електрическа
енергия“, включваща права и задължения на „координатор на стандартна
балансираща група“.
IV. Правила за работа с потребители на енергийни услуги.
На основание чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ дружеството е представило „Правила за работа с
клиенти“. 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, и са в съответствие с изискванията на чл. 38в, ал. 2 от ЗЕ.
V. Договор за участие в стандартна 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
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ПТЕЕ, „АГОРА ЕНЕРДЖИ“ ООД е представило проект на „Договор за участие в
стандартна 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. Представен е също така и проект на „Общи принципи за разпределяне на
небаланси в стандартната балансираща група“, въз основа на които небалансите се
разпределят справедливо и равнопоставено на всеки член от групата и в съответствие с
ПТЕЕ.
Предвид всичко гореизложено, е необходимо да бъдат направени следните
допълнения и изменения на издадената лицензия № Л-474-15 от 21.06.2016 г. за
дейността „търговия с електрическа енергия“ с:
I. В т. 1 „Определения и приложения“ се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 1.1.9. със следното съдържание:
„1.1.9. „Участник“ е член на стандартна балансираща група съгласно Правилата за
търговия.“
II. В т. 2 „Общи положения“ се правят следните изменения:
1. T. 2.1. се изменя така:
„2.1. С тази лицензия Комисията за енергийно и водно регулиране, наричана понататък „комисията“, разрешава на лицензианта да извършва дейността „търговия с
електрическа енергия“ („лицензионната дейност“), включително дейността „координатор
на стандартна балансираща група“, в съответствие с разпоредбите на ЗЕ, подзаконовите
актове по неговото прилагане, с действащото законодателство, с общите и
индивидуалните административни актове, издавани от комисията, регламентиращи тази
дейност, както и с установената добра национална и международна практика.“
2. Създава се нова т. 2.2.3 със следното съдържание:
„2.2.3. Да осъществява дейността координатор на стандартна балансираща група и
да прилага общи недискриминационни условия за разпределение на небаланса между
отделните членове в групата, спазвайки действащото законодателство и прилагайки
разумни бизнес методи и модели в съответствие с добрите международни практики, с цел
по-добро планиране на баланса в балансиращата група, генерацията, потреблението и
обмените между балансиращи групи. За изпълнението на това задължение лицензиантът е
длъжен:
- да изготвя ясни и прозрачни процедури за регистрация на членовете на
балансиращата група и за смяната на координатор на балансираща група;
- да известява предварително видовете услуги, които предлага, и средствата, чрез
които членовете на балансиращата група могат да получават актуална информация;
- да извършва прогнозиране, съгласуване, предоставяне и утвърждаване на графици
за производство, потребление и обмен на електрическа енергия в рамките на
балансиращата група и с други координатори на балансираща група;
- да извършва физически и финансов сетълмент по отношение на небалансите в
балансиращата група;
- да изготвя правила за фактуриране, оспорване и изплащане на задължения на
членовете на балансиращата група, системата за възстановяване на суми и/или
компенсиране на същите;
- да изготвя „Методика за разпределение на общия небаланс между отделните
членове на балансиращата група“.“
III. В т. 3 „Специални условия“ се правят следните изменения:
1. В т. 3.1.1., буква „а“, думата „дейността“ се заменя с думата „дейностите“.
2. В т. 3.2.1. думата „дейността“ се заменя с думата „дейностите“.
3. В т. 3.4.1. думата „дейността“ се заменя с думата „дейностите“.
4. В т. 3.4.2., буква „а“, думата „клиентите“ се заменя с израза „клиентите и
участниците“.
5. Т. 3.4.2., буква „б“, се изменя така:
„б) информационно и телекомуникационно оборудване, софтуерни продукти, които
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дават възможност за получаване и администриране на необходимата информация за
изпълнение на задълженията по осъществяване на лицензионната дейност, включително и
за дейността „координатор на стандартна балансираща група“, в т.ч. за събиране,
прехвърляне и обработване на данни и поддържане на контакт с участниците на пазара;“
6. В т. 3.4.2., буква „в“, думата „дейността“ се заменя с думата „дейностите“.
7. Т. 3.4.4. се изменя така:
„3.4.4. Лицензиантът осигурява и поддържа достатъчно на брой квалифициран
персонал за осъществяване на дейностите по лицензията за:
а) сключване и изпълнение на договорите, както и на изискванията на Правилата за
достъп, Правилата за търговия, Правилата за управление на електроенергийната система и
на други приложими изисквания на енергийното законодателство;
б) редовно разплащане на дължимите суми по сключените договори;
в) работа с клиентите, включително по приемане, разглеждане и решаване на техни
претенции;
г) упражняване на дейността „координатор на стандартна балансираща група“;
д) работа с участниците в балансиращата група, включително по приемане,
разглеждане и решаване на техни претенции.“
8. Т. 3.5. се изменя така:
„3.5. Взаимоотношения с клиенти и участници“
9. В т. 3.5.1. думата „клиентите“ се заменя с израза „клиентите и участниците“.
10. В т. 3.5.2. думата „клиентите“ се заменя с израза „клиентите и участниците“.
11. В т. 3.5.3. думата „клиентите“ се заменя с израза „клиентите и участниците“.
12. В т. 3.5.4. думата „клиента“ се заменя с израза „клиента/участника“.
13. Т. 3.5.7. се изменя така:
„3.5.7. По решение на комисията лицензиантът организира за своя сметка
провеждането на проучване от независими експерти за степента на удовлетвореност на
клиентите и участниците от предоставяните услуги.“
14. Т. 3.5.8. се изменя така:
„3.5.8. За осигуряване защитата на клиентите и участниците лицензиантът изготвя
и представя за одобряване от комисията Правила за работа с клиенти - Приложение № 3 и
договор за участие в стандартна балансираща група съгласно Правилата за търговия,
включващ процедури за работа на координатора с участниците в стандартната
балансираща група, реда и сроковете за получаване, разглеждане, проверка и отговор на
подадени от участниците жалби - Приложение № 4.“
15. Съществуващата т. 3.5.9. става т. 3.5.12.
16. Създава се нова т. 3.5.9. със следното съдържание:
„3.5.9. Лицензиантът е длъжен да осигурява участие на участниците, при условията
на равнопоставеност и прозрачност, за начина на разпределение на небалансите между
него и останалите участници.“
17. Съществуващата т. 3.5.10. става т. 3.5.13. и се изменя така:
„3.5.13. Лицензиантът предоставя приложимите нормативни актове – ЗЕ и
издадените въз основа на него наредби и общи административни актове - Правила за
достъп, Правила за търговия и други правила, регламентиращи сключваните от него
сделки, общите условия на предлаганите за сключване договори (ако използва такива),
както и Правилата за работа с клиенти на всеки, който поиска това, и ги публикува на
страницата си в интернет.“
18. Създава се нова т. 3.5.10. със следното съдържание:
„3.5.10. Лицензиантът е длъжен да предоставя информация на участниците за
индивидуалния им небаланс, общия небаланс на групата и цената за балансиране за всеки
период на сетълмент.“
19. Създава се нова т. 3.5.11. със следното съдържание:
„3.5.11. Лицензиантът е длъжен да информира участниците за предстоящи промени
в нормативната база, свързани с пазара на електрическа енергия, и за тяхното влияние
16

върху него и отделните участници в групата.“
20. Т. 3.6.1. се изменя така:
„3.6.1. При осъществяване на лицензионната дейност лицензиантът предоставя
търговски услуги на клиентите и участниците в съответствие с показателите за качеството
на обслужването, определени с решения на комисията, Приложение № 5 към тази
лицензия.“
21. В т. 3.6.3. думата „дейността“ се заменя с „дейностите“.
22. В т. 3.8.5. думата „клиентите“ се заменя с израза „клиентите и участниците“.
23. Т. 3.8.8. се изменя така:
„3.8.8. Лицензиантът изготвя и предоставя на комисията регулярни отчети,
обхващащи едногодишен период от дейността „търговия с електрическа енергия“ с права
и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“, и извънредни отчети,
поискани от комисията, съдържащи информация съгласно Правилата за търговия.“
24. В т. 3.11.1., съществуващата точка 4 става точка 5, като „Приложение № 4“ се
заменя с „Приложение № 5“.
25. В т. 3.11.1. се създава нова точка 4 със следното съдържание:
„4. Приложение № 4 - Договор за участие в стандартна балансираща група;“
Изказвания по т.2:
Докладва П. Младеновски. Административното производство е образувано по
постъпило в Комисията за енергийно и водно регулиране заявление от 22.11.2016 г. на
„АГОРА ЕНЕРДЖИ“ ООД за изменение/допълнение на лицензия, издадена за дейността
„търговия с електрическа енергия“, с включване на права и задължения на „координатор
на стандартна балансираща група“. При извършената проверка на заявлението и
приложенията към него от формална страна е констатирано, че същите отговарят на
изискванията на НЛДЕ. Въз основа на извършеното проучване е установено, че
заявлението на дружеството за изменение на лицензията е допустимо и отговаря на
изискването за наличието на материална и техническа осигуреност за сключване на
сделки с електрическа енергия, с включване на права и задължения на „координатор на
стандартна балансираща група“ в съответствие с чл. 11, ал. 6, т. 2 от Наредба № 3.
Установено е, че „АГОРА ЕНЕРДЖИ“ ООД отговаря на изискванията на чл. 40, ал. 1, т. 1
от Закона за енергетиката, във връзка с чл. 11, ал. 2, т. 8, т. 9 и ал. 6, т. 3 от Наредба № 3
относно наличие на човешки ресурси и организационна структура. Работната група е
направила извод, че при спазване на заложените в бизнес плана параметри дружеството
ще притежава финансови възможности за извършване на лицензионната дейност. В
доклада подробно е описано как ще бъде изменена лицензията на „АГОРА ЕНЕРДЖИ“
ООД. Предвид гореизложеното и на основание чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността на
Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, във връзка с чл.
13, ал. 5, т. 1 от Закона за енергетиката, работната група предлага Комисията да вземе
следните решения: да приеме доклада на работната група относно подаденото от „АГОРА
ЕНЕРДЖИ“ ООД заявление за изменение и допълнение на лицензия № Л-474-15 от
21.06.2016 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включване на
права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“; да насрочи
открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ за разглеждане на подаденото
заявление; да покани за участие в откритото заседание лицата, представляващи „АГОРА
ЕНЕРДЖИ“ ООД, или други упълномощени от тях представители на дружеството; датата
и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на страницата на Комисията
в интернет.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността
на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация във връзка с
чл. 13, ал. 5, т. 1 от Закона за енергетиката,
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КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
1. Приема доклад на работната група относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-58 от
22.11.2016 г. на „АГОРА ЕНЕРДЖИ“ ООД относно изменение/допълнение на лицензия №
Л-474-15 от 21.06.2016 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“, с
включване на права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“;
2. Насрочва открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ за разглеждане на
доклада по т.1 на 09.03.2017 г. от 10:00 ч.;
3. За участие в откритото заседание да бъдат покани заинтересованите лица или
други, упълномощени от тях представители;
4. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани
на страницата на Комисията в интернет.
В заседанието по точка втора участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров,
Евгения Харитонова, Валентин Петков, Димитър Кочков.
Решението е взето с осем гласа „за”, от които три гласа (Александър Йорданов,
Владко Владимиров, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в
енергетиката.
По т.3. Комисията разгледа доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-59 от
23.11.2016 г. на „Сайт Енерджи“ ООД относно издаване на лицензия за дейността
„търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на
„координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана
балансираща група“.
Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за
енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-59 от
23.11.2016 г. на „Сайт Енерджи“ ООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с
електрическа енергия“, с включени 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-201 от 01.12.2016 г. на председателя на КЕВР е сформирана
работна група със задача да проучи обстоятелствата в заявлението и приложенията към
него за установяване на основателността на искането.
При извършената проверка на заявлението и приложенията към него от формална
страна е констатирано, че същите не отговарят на изискванията на НЛДЕ, поради което на
заявителя е изпратено писмо с изх. № Е-ЗЛР-Л-59 от 09.12.2016 г. с искане за
предоставяне на допълнителни данни и документи.
С писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-59 от 23.12.2016 г. „Сайт Енерджи“ ООД е представило
изисканата информация, поради което преписката подлежи на разглеждане по същество за
установяване на съответствието на заявлението с нормативните изисквания за издаване на
лицензията.
При преценката на основателността на заявлението за издаване на лицензия за
дейността „търговия с електрическа енергия“, Комисията, по силата на чл. 40 от ЗЕ,
следва да установи дали заявителят е лице, регистрирано по Търговския закон или по
закона на държава-членка на Европейския съюз, както и налице ли са необходимите
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технически и финансови възможности, материални и човешки ресурси, и организационна
структура за изпълнение на нормативните изисквания за осъществяване на лицензионната
дейност.
Въз основа на извършеното проучване са установени следните факти и
произтичащите от тях изводи:
І. Правни аспекти.
Видно от представеното удостоверение за актуално състояние с изх. №
20161018105330 от 18.10.2016 г. от Търговския регистър към Агенцията по вписванията,
правно-организационната форма на „Сайт Енерджи“ ООД е дружество с ограничена
отговорност, с ЕИК 202887535, със седалище и адрес на управление: гр. София 1504, бул.
„Александър Дондуков“ № 115, вх. А, ап. 17. Дружеството има следния предмет на
дейност: енергиен мениджмънт, предоставяне на енергийни и консултантски услуги,
проучване, проектиране и изграждане на енергийни и енергоспестяващи съоръжения и
технологии, включително инвестиционна дейност, експлоатация, поддръжка, сервиз,
ремонт, настройка, мониторинг и модернизация, производство и търговия с електрическа
енергия, производство, пренос и разпределение на топлинна енергия и енергия за
охлаждане, повишаване на енергийната ефективност в промишлеността, селското
стопанство, туризма, търговията, услугите и бита, използване на възобновяеми енергийни
източници, както и всяка друга незабранена от законодателството на Република България
дейност.
Размерът на капитала на дружеството е 5 000 (пет хиляди) лева и е изцяло внесен.
Съдружници в „Сайт Енерджи“ ООД са „Сайт Финанс“ ООД, ЕИК 203443572, с дял от
капитала в размер на 2450 лв., Десислава Милчова Василева, с дял от капитала в размер на
1300 лв. и Майя Иванова Дешева, с дял от капитала в размер на 1250 лв.
Дружеството се управлява и представлява от управителите Майя Иванова Дешева и
Десислава Милчова Василева заедно и поотделно.
От посочените по-горе данни е установено, че „Сайт Енерджи“ ООД отговаря на
условията на чл. 40, ал. 1 от ЗЕ и чл. 10, ал. 1 от НЛДЕ, тъй като е лице, регистрирано по
Търговския закон.
От представените декларации от управителите на дружеството съгласно чл. 11, ал.
2, т. 2, букви „а“, „б“, „в“, „г“ и „д“ от НЛДЕ е установено, 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, както и че заявителят не е в
производство по несъстоятелност, не е обявен в несъстоятелност, не е в ликвидация, не му
е отнемана лицензия за същата дейност, за която кандидатства, не е подавал заявление за
издаване на лицензия за търговия с електрическа енергия и съответно няма издаден отказ.
Предвид гореизложеното следва, че не е налице противоречие с 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“, с включени права и задължения на „координатор на
стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“,
липсва енергиен обект.
Срокът на лицензията, за която кандидатства заявителят, е 10 (десет) години.
Исканият срок на лицензията е обоснован със следните мотиви: извършване на
анализ на пазара на електрическа енергия и изучаване на изискванията на търговските
партньори; непрекъснато наблюдение на процесите на пазара на електрическа енергия и
подготовка за работа при новите условия; необходимо време за постепенно изграждане на
съответната практика и постигане на сигурност на пазара; гарантиране реализирането на
целите на дружеството.
С оглед изложеното, искането на „Сайт Енерджи“ ООД да бъде издадена
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лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, съдържаща права и
задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на
комбинирана балансираща група“ е допустимо.
ІІ. Технически аспекти:
1. 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“.
Лицензионната дейност ще се осъществява в офис, намиращ се в гр. София, ул.
„Оралица“ № 29. Като доказателство заявителят е представил договор за наем на офисплощи с дата 01.07.2016 г., сключен с „ТОШЕЛ - 92“ ЕООД.
Управителят на „Сайт Енерджи“ ООД декларира, че дружеството разполага със
следните информационни, технически и софтуерни продукти за осъществяване на
дейността:

3 бр. лаптопи със следните параметри: Acer Aspire F5-572G с
операционна система Windows XP, MS Word 2003-2007, MS Excel 20032007;

сървър модел HP ProLiant DL380 Gen9 K8P42A със система
Frodexim Collector Server;

1 бр. мултифункционално устройство модел Canon i-SENSYS
MF217W Printer/Scanner/Copier/Fax;

антивирусна система – NOD32, Symantivirus Antivirus.
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 „Електроенергиен системен
оператор“ ЕАД (ЕСО ЕАД).
С писмо с изх. № ЦУ-ПМО-5669/1 от 06.10.2016 г. ЕСО ЕАД декларира, че „Сайт
Енерджи“ ООД 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.
От гореизложените данни и представените доказателства е установено, че
„Сайт Енерджи“ ООД отговаря на изискванията за наличие на техническа и
материална осигуреност за сключване на сделки с електрическа енергия в
съответствие с чл. 11, ал. 6, т. 2 от НЛДЕ.
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“ и „координатор на комбинирана
балансираща група“.
Предоставени са данни за управленската и организационна структура на „Сайт
Енерджи“ ООД, видно от които дружеството се ръководи от двама управители и
структурата включва два отдела. Управителите организират и ръководят дейността на
дружеството, съобразно закона и в границите на предоставената им компетентност.
Тяхната дейност включва: сключване, изменяне и прекратяване на трудови договори с
работниците и служителите на дружеството; определяне правата и задълженията на
другите длъжностни лица; организиране и следене изпълнението на задачите с оглед
гарантиране запазване интересите на дружеството във връзка със стопанската му дейност.
Дейностите, осъществявани от двата отдела, са следните:
1. Отдел „Търговия с електрическа енергия“: договаряне на количества и цени по
всяка конкретна сделка; изготвяне на графици за доставка на електрическа енергия;
комуникация с ЕСО ЕАД, изпращане и получаване на графици, уведомления;
комуникация с електроенергийни борси: предложения и заявки за покупка и продажба на
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електрическа енергия; комуникация с различни оператори на преносни мрежи: участие в
аукциони за закупуване на преносен капацитет и изготвяне на сетълмент и помощни
документи за счетоводно отчитане.
2. Отдел „Търговска дейност и проекти“: поддържане и развитие на търговската
инфраструктура, в т.ч. лицензии, разрешителни режими, вписвания в регистри на
системни и търговски оператори; връзка с регулаторните и административните органи по
отношение на търговската дейност на дружеството; представяне на компанията пред нови
търговски партньори; изследване на характеристиките на енергийно потребление на
големи индустриални компании; изготвяне на специфични графици и портфейли от
договори за нуждите на конкретни клиенти; техническо поддържане на средствата – офис,
оборудване, връзка със сервизни компании и поддържане на сервизни договори –
телекомуникации, електро-/топло-/водоснабдяване; администриране на архив на
дружеството.
Представено е копие от диплома за завършено висше образование на единия от
управителите. По отношение на служителите са приложени справки за назначен персонал
от Национална агенция по приходите (НАП), трудови договори и копия от дипломи и
автобиографии.
„Сайт Енерджи“ ООД уверява, че след разрастване на дейността на дружеството и
увеличаване на търгуваните количества електрическа енергия ще увеличи броя на наетия
персонал в зависимост от необходимостта.
Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството
доказателства е установено, че „Сайт Енерджи“ ООД отговаря на изискванията по
чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЕ, във връзка с чл. 11, ал. 2, т. 8 и т. 9 и ал. 6, т. 3 от НЛДЕ
относно наличие на човешки ресурси и организационна структура за осъществяване
на дейността „търговия с електрическа енергия“, включваща права и задължения на
„координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана
балансираща група“.
III. Икономически аспекти.
Относно наличието на финансови възможности на заявителя за
осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“ с 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).
В съответствие с изискванията на чл. 13 от НЛДЕ „Сайт Енерджи“ ООД е
представило бизнес план за периода 2016 г. – 2020 г. за управление и развитие на
дейността „търговия с електрическа енергия“, с прогнозни счетоводни баланси и
прогнозни отчети за приходите и разходите за периода на бизнес плана.
На база проучване „Сайт Енерджи“ ООД прогнозира количествата електрическа
енергия за покупко-продажба да се увеличават от 43,5 GWh през 2016 г. до 118 GWh през
2020 г. Предвижда се и нарастване на покупните и продажните цени на електрическа
енергия в средносрочен план поради повишаващите се разходи за производство.
Прогнозните цени, по които дружеството ще купува и продава електрическа
енергия през периода на бизнес плана, са:
Показател
Мярка
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
Средна
лева/
70.89
75.79
81.05
85.9
90.2
MWh
покупна цена
Средна
лева/
продажна
79.4
83.37
87.54
91.92
96.51
MWh
цена
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Количество
търгувана ел.
енергия
Ръст спрямо
предходната
година (общо
кол.)
Количества
баланс.
енергия излишък
Количества
баланс.
енергия недостиг
Цена баланс.
енергия излишък
Цена баланс.
енергия недостиг

MWh

43 500

60 300

78 000

108 000

118 000

%

0

38.6

29.4

38.5

9.3

MWh

1 500

1 700

1 750

1 820

1 890

MWh

500

720

840

1 100

1 100

27

27.2

27.2

28.5

29

140

140.2

140.5

140.5

140.5

лева/
MWh

лева/
MWh

Предвиден е значителен ръст в приходите за първите четири години от
лицензионната дейност, тъй като дружеството очаква да разширява дейността си с
темпове на растеж в размер на 38 - 45%. Съгласно бизнес плана за 2020 г. е предвидено
нарастване на приходите с повече от 2 пъти спрямо първата цяла година - 2017 г. Подобни
са прогнозите за нарастването и на разходите на дружеството.
Сравнителни данни на прогнозните приходи и разходи за периода 2016 г. – 2020 г.
са представени в таблицата по-долу:
Прогноза
Показатели в хил. лева
2016 г.
2017 г. 2018 г.
2019 г.
2020 г.
Приходи от продажба на
3 454
5 027
6 828
9 927
11 388
електроенергия
1
1
1
1
1
Други приходи
3 239
4 757
6 525
9 520
10 929
Разходи общо
Разходи за покупка на
3 084
4 570
6 322
9 277
10 644
електроенергия
Счетоводна печалба

216

271

304

408

460

Финансов резултат

194

244

274

367

414

ДА

8

13

15

15

47

СК

5

5

5

5

5

СК/ДА

0.63

0.38

0.33

0.33

0.11

КА

402

540

732

940

1170

КП

209

269

264

278

273

1,92
2,01
2,77
3,38
4,29
КА/КП
„Сайт Енерджи“ ООД предвижда увеличение на дълготрайни и краткотрайни
активи през периода на бизнес плана, както и увеличение на краткотрайните пасиви за
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първите четири години на бизнес плана. По отношение на капиталовата структура
дружеството не прогнозира промяна на сумата.
„Сайт Енерджи“ ООД е представило SWOT анализ, в който дружеството обективно
е посочило своите силни и слаби страни, възможностите за развитие и вероятните заплахи
за дейността си.
В съответствие с изискванията на чл. 19, ал. 2 от Правилата, дружеството е
представило банково удостоверение с изх. № 1500 от 23.12.2016 г. от „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ
АСЕТ БАНК“ АД в уверение на това, че „Сайт Енерджи“ ООД е клиент на същата банка и
има открита сметка със специално предназначение, наличността по която към 23.12.2016
г. е на стойност 150 000 лв. Размерът на наличната сума е в съответствие с минимално
изискуемия размер на обезпечението по чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от Правилата, видно от
прогнозната стойност на оборота от търговия с електрическа енергия на територията на
Република България за първата година от лицензионната дейност съгласно представения
на Комисията бизнес план.
Въз основа на всичко гореизложено може да се направи извод, че ако спази
заложените в бизнес плана параметри и представените в пазарния анализ данни,
„Сайт Енерджи“ ООД ще притежава финансови възможности за извършване на
дейността „търговия с електрическа енергия“, включваща права и задължения на
„координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана
балансираща група“.
IV. 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“. 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, и са в съответствие с изискванията на чл. 38в, ал. 2 от ЗЕ.
V. 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, „Сайт Енерджи“ ООД е представило проект на „Договор за участие в балансираща
група“ и проект на „Договор за участие в комбинирана балансираща група“. След преглед
на представените проекти на договори е установено, че същите имат съдържание,
съответстващо на изискванията на чл. 12, ал. 2 от НЛДЕ. Проектите на договори уреждат
и принципите за разпределяне на небалансите в рамките на балансиращите групи, въз
основа на които небалансите се разпределят справедливо и равнопоставено на всеки член
от групата в съответствие с ПТЕЕ.
Изказвания по т.3:
Докладва П. Младеновски. Административното производство е образувано по
постъпило в Комисията за енергийно и водно регулиране заявление от 23.11.2016 г. на
„Сайт Енерджи“ ООД. При извършената проверка на заявлението и приложенията към
него от формална страна е констатирано, че същите не отговарят на изискванията на
НЛДЕ, поради което на заявителя е изпратено писмо с искане за предоставяне на
допълнителни данни и документи. Отговорът на дружеството е получен в КЕВР на
23.12.2016 г. Въз основа на извършеното проучване са установени следните факти и
произтичащите от тях изводи: искането на „Сайт Енерджи“ ООД за издаване на лицензия
е допустимо; дружеството отговоря на изискванията за техническа и материална
осигуреност и отговаря на изискванията относно наличие на човешки ресурси и
организационна структура за осъществяване на лицензионната дейност. Направен е извод,
че при спазване на заложените в бизнес плана параметри и представените в пазарния
анализ данни, „Сайт Енерджи“ ООД 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“. Предвид гореизложеното и на основание чл. 43, ал. 6 от
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Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната
администрация във връзка с чл. 13, ал. 5, т. 1 от Закона за енергетиката, работната група
предлага на Комисията да вземе следните решения: да приеме доклада на работната група
относно подаденото от „Сайт Енерджи“ ООД заявление за издаване на лицензия за
дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на
„координатор на стандартна балансираща група“ и на „координатор на комбинирана
балансираща група“; да насрочи открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ за
разглеждане на подаденото заявление; да покани за участие в откритото заседание лицата,
представляващи „Сайт Енерджи“ ООД, или други упълномощени от тях представители на
дружеството; датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на
страницата на Комисията в интернет.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността
на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация във връзка с
чл. 13, ал. 5, т. 1 от Закона за енергетиката,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
1. Приема доклад на работната група относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-59 от
23.11.2016 г. на „Сайт Енерджи“ ООД относно издаване на лицензия за дейността
„търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на
стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“;
2. Насрочва открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ за разглеждане на
доклада по т.1 на 09.03.2017 г. от 10:00 ч.;
3. За участие в откритото заседание да бъдат покани заинтересованите лица или
други, упълномощени от тях представители;
4. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани
на страницата на Комисията в интернет.
В заседанието по точка трета участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров,
Евгения Харитонова, Валентин Петков, Димитър Кочков.
Решението е взето с осем гласа „за”, от които три гласа (Александър Йорданов,
Владко Владимиров, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в
енергетиката.
По т.4. Комисията разгледа доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-2 от
11.01.2017 г. на „Интеренерго енерджи енжинийъринг“ ЛТД относно издаване на
лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“.
Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за
енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-2 от
11.01.2017 г. на „Интеренерго енерджи енжинийъринг“ ЛТД за издаване на лицензия за
дейността „търговия с електрическа енергия“ на основание чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за
енергетиката (ЗЕ) във връзка с чл. 9, ал. 1, т. 10 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за
лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ).
Със Заповед № З-Е-6 от 16.01.2017 г. на председателя на Комисията е сформирана
работна група със задача да проучи обстоятелствата в заявлението и приложенията към
него за установяване на съответствието на искането с изискванията на ЗЕ и НЛДЕ.
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При извършената проверка на заявлението и приложенията към него от формална
страна е констатирано, че същите отговарят на изискванията на НЛДЕ, поради което
преписката подлежи на разглеждане по същество за установяване на съответствието на
заявлението с нормативните изисквания за издаване на лицензията.
При преценката на основателността на заявлението за издаване на лицензия за
дейността „търговия с електрическа енергия“, Комисията по силата на чл. 40 от ЗЕ следва
да установи, дали заявителят е лице, регистрирано по Търговския закон или по закона на
държава-членка на Европейския съюз, както и налице ли са необходимите технически и
финансови възможности, материални и човешки ресурси, и организационна структура за
изпълнение на нормативните изисквания за осъществяване на лицензионната дейност.
Въз основа на анализ на документите по административната преписка, са
установени следните факти и произтичащите от тях изводи:
І. Правни аспекти.
Видно от представеното извлечение от 11.10.2016 г. от Търговския регистър на
Република Словения, правно-организационната форма на „Интеренерго енерджи
енжинийъринг“ ЛТД е дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо
съгласно законите на Република Словения, с регистрационен номер № 2226405000, със
седалище и адрес на управление: Република Словения, гр. Любляна 1000, Тиволска цеста
№ 48.
Дружеството се управлява и представлява заедно от управителите Антон Папеж и
Кристиан Шварц или заедно от всеки един от тях и един прокурист.
Размерът на капитала на дружеството е 10 200 000 (десет милиона и двеста хиляди)
евро. Едноличен собственик е Ki-Kelag International GmbH, държава: Австрия.
От посочените по-горе данни се установи, че „Интеренерго енерджи
енжинийъринг“ ЛТД отговаря на условията на чл. 40, ал. 1 във връзка с ал. 7 от ЗЕ, тъй
като е лице с регистрация по законодателството на друга държава - членка на Европейския
съюз, еквивалентна на тази по българския Търговски закон.
Видно от представеното удостоверение № 3842-17313/2016-2 от 04.11.2016 г.,
издадено от Финансова администрация на Република Словения, „Интеренерго енерджи
енжинийъринг“ ЛТД е регистрирано по ДДС лице с ДДС № SI99144590.
От представените декларации от лицата, представляващи дружеството по закон
съгласно чл. 11, ал. 2, т. 2, букви „а“ и „б“ от НЛДЕ, е установено, че същите не са
лишавани от правото да упражняват търговска дейност и не са осъждани с влязла в сила
присъда за престъпление против собствеността или против стопанството.
Представени са и декларации по чл. 11, ал. 2, т. 2, букви „в“, „г“ и „д“ от НЛДЕ, с
които е установено, че „Интеренерго енерджи енжинийъринг“ ЛТД не е обявен в
несъстоятелност, не е в производство за несъстоятелност, не е в ликвидация, не му е
отнемана лицензия за търговия с електрическа енергия, както и не му е отказано издаване
на лицензия за търговия с електрическа енергия.
Предвид гореизложеното следва, че не е налице противоречие с 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 който кандидатства заявителят, е 10 (десет) години.
Посоченият срок е обоснован с оглед икономическите и финансови параметри на
дейността на компанията и възможностите за прогнозиране на икономическите тенденции
на пазарите, на които дружеството оперира и плановете на групата, от която същото е
част.
С оглед изложеното, искането на „Интеренерго енерджи енжинийъринг“ ЛТД
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да бъде издадена лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ е
допустимо.
ІІ. 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“ „Интеренерго
енерджи енжинийъринг“ ЛТД ще използва наети офис помещения, находящи се на шестия
етаж в бизнес сграда „Eurocenter“, с адрес: „Тиволска цеста“ № 48, гр. Любляна, Р
Словения. Като доказателство заявителят е представил договор за наем на офис-площи с
„ИНФОКАРГО информационно посредничество в транспортния бизнес“ д.о.о. от
01.06.2012 г.
Дружеството е представило сключени договори за наем на офис оборудване,
включващо принтери, скенери и др. с „КОНИКА МИНОЛТА СЛОВЕНИЯ“ д.о.о. от
25.10.2013 г. и със „ЗУПО.СИ дружество за глобални информационни услуги“ д.о.о. от
01.10.2013 г. Заявителят декларира, че наетият офис е оборудван със стандартни
устройства като телефон, факс, скенер, принтер и копирна машина, както и следните
информационни, технически и софтуерни продукти за осъществяване на дейността:
 1 бр. HP Elite Book Revolve 810+dock+ mouse+keyboard;
 3 бр. HP Elite Book 9470m+dock+mouse+keyboard;
 5 бр. HP Elite Book EB8570p+dock+mouse+keyboard;
 4 бр. HP Elite Book EB8570w+dock+mouse+keyboard;
 6бр. WS за търговия HP 8300E CMT i7/8/l TB/W8-7+key+mouse+4 x графика;
 3 бр. Монитор HP LA2405xLED;
 лицензиран софтуер Microsoft Windows 2012 Server Datacenter-2xproc;
 Microsoft Office Standard;
 Microsoft Project;
 Microsoft SQL Server и др.
Доставката и ползването на интернет услуги, както и поддръжката на
комуникационното оборудване, се обезпечават от дружеството посредством сключен
договор с „ТЕЛЕКОМ СЛОВЕНИЯ“ д.д.
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 „Електроенергиен системен
оператор“ ЕАД (ЕСО ЕАД).
С писмо с изх. № ЦУ-ПМО-7610/1 от 22.12.2016 г. ЕСО ЕАД декларира, че
„Интеренерго енерджи енжинийъринг“ ЛТД 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.
От изложените данни и доказателства следва да се приеме, че „Интеренерго
енерджи енжинийъринг“ ЛТД отговаря на изискванията за наличие на техническа и
материална осигуреност за сключване на сделки с електрическа енергия в
съответствие с чл. 11, ал. 6, т. 2 от НЛДЕ.
2. Относно наличието на човешки ресурси и опит за осъществяване на
дейността „търговия с електрическа енергия“.
„Интеренерго енерджи енжинийъринг“ ЛТД е начело на „Интеренерго Груп“, в
която се включват 11 дъщерни компании в държави от Югоизточна Европа. „Интеренерго
енерджи енжинийъринг“ ЛТД също така притежава 15 малки водноелектрически и
соларни централи и е член на шест борси за търговия с електрическа енергия.
Предоставени са данни за управленската и организационна структура на
дружеството. Общата организационна структура на „Интеренерго енерджи
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енжинийъринг“ ЛТД се състои от три дирекции, които са подчинени на изпълнителния
директор на дружеството. Дирекциите са разпределени в следните дейности:
• Инвестиции - координация на дейностите на дружеството, на регионално ниво;
планиране, мениджмънт и контрол на проекти; контрол върху стандартите и изискванията
за качество; подготовка и разпределение на бюджета на компанията; контрол над
финансовите дела на компанията; управление на имоти; контрол върху изпълнението на
проекти на компанията;
• Търговия - извършва търговска дейност на дружеството, увеличаване на
продажбите чрез анализи на пазара, непрекъснато подобряване на качеството на работата
чрез техническа помощ и организация на работния процес, логистика, оптимизиране на
разходите; планиране продажби; проучване на пазара; бизнес анализиране; основаване и
поддържане на бизнес отношение с потребителите; клиентско обслужване и техническа
поддръжка; администрация и контрол върху транзакциите, доставките и проектите;
съхранение на документи; анализи и обобщение на данните за реализация на продажбите;
• Основни услуги - счетоводство, фактуриране, плащания; анализ на финансовите и
счетоводните операции; мониторинг на финансовите ресурси на дружеството;
сътрудничество с одитори; административна помощ и подкрепа; изготвяне на доклади и
финансови данни; надзор и управление на персонала; управление, маркетинг и реклама;
оценка на риска; корпоративно управление; анализ на стандартите за спазване на
изискванията, към които компанията трябва да се придържа.
Заявителят е представил копие на автобиографията на управителя на дружеството,
както и справка за назначения персонал, зает с дейността „търговия с електрическа
енергия“. От приложената справка е видно, че дружеството разполага с квалифицирани
служители, от които един заема длъжност „началник търговия“, трима - „старши
търговец“, един - „старши оператор координация мощности“, един - „търговец“ и двама „анализатор“.
Изложените от дружеството данни и доказателства дават основание да се
приеме, че „Интеренерго енерджи енжинийъринг“ ЛТД отговаря на изискванията на
чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЕ във връзка с чл. 11, ал. 2, т. 8 и т. 9 и ал. 6, т. 3 от НЛДЕ
относно наличие на човешки ресурси и организационна структура за осъществяване
на дейността „търговия с електрическа енергия“.
III. Икономически аспекти:
Относно наличието на финансови възможности на „Интеренерго енерджи
енжинийъринг“ ЛТД за осъществяване на дейността „търговия с електрическа
енергия“, както и наличието 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).
В изпълнение на изискванията на чл. 13 от НЛДЕ, дружеството е представило
бизнес план за периода 2017 г. – 2021 г. с прогнозни счетоводни баланси и прогнозни
отчети за приходите и разходите за периода на бизнес плана.
Прогнозните цени и количества, по които дружеството ще търгува електрическа
енергия, са изложени в следната таблица:
Показател
Мярка
2017 г.
2018 г.
2019 г. 2020 г. 2021 г.
Средна продажна цена лв./MWh
Средна покупна цена
Количества търгувана
електроенергия

80

81

83

85,90

88,20

лв./MWh

75,20

76

77

78

81

MWh

438 000

657 000

876 000

876 000

876 000

Дружеството е представило прогнозен финансов отчет за периода 2017 г. - 2021 г.,
като прогнозните приходи, разходи и показатели са представени в таблицата по-долу:
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Показатели в хил. лева

2017 г.
742 886

Прогноза
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
947 636 1 132 886 1 327 886 1 483 886

Приходи
в т.ч от лицензионна
35 040
53 217
77 263
77 263
77 263
дейност
728 029 929 631 1 112 493 1 307 493 1 463 493
Разходи
в т.ч от лицензионна
32 937
49 932
70 956
70 956
70 956
дейност
8 611
12 301
13 504
14 479
15 454
Счетоводна печалба
9 282
10 339
11 489
12 464
13 439
Финансов резултат
191 211 197 835 208 209 213 084 217 959
ДА
90 143
102 375 115 982 125 586 136 165
СК
0,47
0,52
0,56
0,59
0,62
СК/ДА
91 426
113 529 133 444 149 044 164 644
КА
62 745
79 030
93 764
98 639
103 514
КП
1,46
1,44
1,42
1,51
1,59
КА/КП
В представения прогнозен отчет за приходите и разходите дружеството предвижда
общите приходи да нарастват през всяка година от бизнес плана и от 742 886 хил. лв. през
2017 г. да достигнат до 1 483 886 хил. лв. през 2021 г.
Със същия темп е прогнозирано да нарастват и общите разходи и от 728 029 хил.
лв. за 2017 г. да достигнат 1 463 493 хил. лв. през 2021 г.
Относно капиталовата структура е планирано увеличение на сумата на собствения
капитал, вследствие нарастване на текущата печалба за периода на бизнес плана.
Краткосрочните задължения се увеличават, като за 2017 г. те са предвидени да
бъдат в размер на 62 745 хил. лв., а в края на периода 2021 г. да достигнат 103 514 хил. лв.
Размерът на краткотрайните активи и краткосрочните пасиви определя добри
стойности на коефициента на обща ликвидност и възможността на дружеството да
покрива краткосрочните си задължения с наличните краткотрайни активи.
В маркетинговия анализ на „Интеренерго енерджи енжинийъринг“ ЛТД, под
формата на SWOT анализ са посочени както вътрешни и външни силни страни на
дружеството, така и обективно са посочени слабите страни и възможните заплахи пред
дружеството.
В съответствие с изискванията на чл. 19, ал. 2 от Правилата, дружеството е
представило писмено потвърждение от „ Уникредит Банка Словения“ от 06.10.2016 г. в
уверение на това, че „Интеренерго енерджи енжинийъринг“ ЛТД е клиент на същата
банка и има открита сметка, средствата по която са предназначени единствено за
изпълнение на задълженията на дружеството при осъществяване на лицензионна дейност
„търговия с електрическа енергия“, с наличност в размер на 810 801,46 € (1 585 789,82 лв.
по фиксинга на БНБ). Размерът на наличната сума е в съответствие с изискуемия размер
на обезпечението съгласно чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от Правилата, видно от стойността на
оборота от търговия с електрическа енергия на територията на Република България за
първата година от лицензионната дейност съгласно представения на Комисията бизнес
план.
Въз основа на всичко гореизложено може да се направи извод, че в случай, че
спази заложените в бизнес плана параметри, „Интеренерго енерджи енжинийъринг“
ЛТД ще притежава финансови възможности за извършване на дейността „търговия
с електрическа енергия“.
IV. 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“. Правилата уреждат реда и сроковете за получаване, разглеждане,
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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, и са в съответствие с изискванията на чл. 38в, ал. 2 от ЗЕ.
Изказвания по т.4:
Докладва П. Младеновски. При извършената проверка на заявлението и
приложенията към него от формална страна е констатирано, че същите отговарят на
изискванията на НЛДЕ. Въз основа на анализ на документите по административната
преписка са установени следните факти и произтичащите от тях изводи: искането на
„Интеренерго енерджи енжинийъринг“ ЛТД е допустимо; дружеството отговаря на
изискванията за техническа и материална осигуреност за сключване на сделки с
електрическа енергия; „Интеренерго енерджи енжинийъринг“ ЛТД отговоря на
изискванията относно наличието на човешки ресурси и организационна структура за
осъществяване на лицензионната дейност. Направен е извод, че ако дружеството спазва
заложените в бизнес плана параметри и представените в пазарния анализ данни, ще
притежава финансови възможности за извършване на дейността „търговия с електрическа
енергия“. Предвид гореизложеното и на основание чл. 43, ал. 6 от Правилника за
дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация във
връзка с чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ, работната група предлага Комисията да вземе следните
решения: да приеме доклада на работната група относно подаденото от „Интеренерго
енерджи енжинийъринг“ ЛТД заявление за издаване на лицензия за дейността „търговия с
електрическа енергия“; да насрочи открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ за
разглеждане на подаденото заявление; да покани за участие в откритото заседание лицата,
представляващи „Интеренерго енерджи енжинийъринг“ ЛТД, или други упълномощени от
тях представители на дружеството; датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат
публикувани на страницата на Комисията в интернет.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността
на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация във връзка с
чл. 13, ал. 5, т. 1 от Закона за енергетиката,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
1. Приема доклад на работната група относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-2 от
11.01.2017 г. на „Интеренерго енерджи енжинийъринг“ ЛТД относно издаване на
лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“;
2. Насрочва открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ за разглеждане на
доклада по т.1 на 09.03.2017 г. от 10:00 ч.;
3. За участие в откритото заседание да бъдат покани заинтересованите лица или
други, упълномощени от тях представители;
4. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани
на страницата на Комисията в интернет.
В заседанието по точка четвърта участват председателят Иван Н. Иванов и
членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко
Владимиров, Евгения Харитонова, Валентин Петков, Димитър Кочков.
Решението е взето с осем гласа „за”, от които три гласа (Александър Йорданов,
Владко Владимиров, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в
енергетиката.
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По т.5. Комисията разгледа доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-66 от
16.12.2016 г. на „Балтик Енерджи Партнърс“ ОЮ относно издаване на лицензия за
дейността „търговия с електрическа енергия“.
Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за
енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-66 от
16.12.2016 г. на „Балтик Енерджи Партнърс“, ОЮ за издаване на лицензия за дейността
„търговия с електрическа енергия“ на основание чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за
енергетиката (ЗЕ) във връзка с чл. 9, ал. 1, т. 10 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за
лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ).
Със Заповед № З-Е-212 от 22.12.2016 г. на председателя на Комисията е
сформирана работна група със задача да проучи обстоятелствата в заявлението и
приложенията към него за установяване на съответствието на искането с изискванията на
ЗЕ и НЛДЕ.
При извършената проверка на заявлението и приложенията към него от формална
страна беше констатирано, че същите отговарят на изискванията на НЛДЕ, поради което
преписката подлежи на разглеждане по същество за установяване на съответствието на
заявлението с нормативните изисквания за издаване на лицензията.
При преценката на основателността на заявлението за издаване на лицензия за
дейността „търговия с електрическа енергия“, Комисията по силата на чл. 40 от ЗЕ следва
да установи, дали заявителят е лице, регистрирано по Търговския закон или по закона на
държава-членка на Европейския съюз, както и налице ли са необходимите технически и
финансови възможности, материални и човешки ресурси, и организационна структура за
изпълнение на нормативните изисквания за осъществяване на лицензионната дейност.
Въз основа на анализ на документите по административната преписка, са
установени следните факти и произтичащите от тях изводи:
І. Правни аспекти.
Видно от представеното извлечение от 11.10.2016 г. от Търговския регистър на
Република Естония, правно-организационната форма на „Балтик Енерджи Партнърс“ ОЮ
е капиталово дружество, учредено и съществуващо по законите на Република Естония, с
номер в търговския регистър № 11207916, със седалище и адрес на управление: Република
Естония (Republic of Estonia), Pärnu mnt 141, Kesklinna district, Tallinn city, Harju county,
11314.
„Балтик Енерджи Партнърс“ ОЮ има следния предмет на дейност: Производство и
разпределение на газообразни горива; продажба на газообразни горива по
газоразпределителните мрежи; оперативен лизинг на интелектуална собственост и сходни
продукти, с изключение на обектите на авторското право; търговия с електрическа
енергия.
Дружеството се управлява и представлява поотделно от Марко Аликсон и ПеетерЯс Пик.
Размерът на капитала на дружеството е 32 000 (тридесет и две хиляди) евро.
От посочените по-горе данни се установи, че „Балтик Енерджи Партнърс“ ОЮ
отговаря на условията на чл. 40, ал. 1 във връзка с ал. 7 от ЗЕ, тъй като е лице с
регистрация по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз,
еквивалентна на тази по българския Търговски закон.
Видно от представеното по-горе извлечение, „Балтик Енерджи Партнърс“ ОЮ е
регистрирано по ДДС лице с ДДС № ЕЕ101035453.
От представените декларации от лицата, представляващи дружеството по закон
съгласно чл. 11, ал. 2, т. 2, букви „а“ и „б“ от НЛДЕ, е установено, че законните
представители на „Балтик Енерджи Партнърс“ ОЮ не са лишавани от правото да
упражняват търговска дейност и не са осъждани с влязла в сила присъда за престъпление
против собствеността или против стопанството.
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Представени са и декларации по чл. 11, ал. 2, т. 2, букви „в“ и „г“ от НЛДЕ, с които
е установено, че заявителят не е в производство по несъстоятелност, не е обявен в
несъстоятелност, не е в ликвидация, не му е отнемана лицензия за същата дейност, за
която кандидатства, не е подавал заявление за издаване на лицензия за търговия с
електрическа енергия и съответно няма издаден отказ.
Предвид изложените по-горе факти следва, издаването на исканата в заявлението
лицензия не е в 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 който кандидатства заявителят, е 10 (десет) години.
Посоченият срок е обоснован с оглед постигане целите на дружеството, описани в
представения бизнес план.
С оглед изложеното, искането на „Балтик Енерджи Партнърс“ ОЮ да бъде
издадена лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, е допустимо.
ІІ. 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“, „Балтик
Енерджи Партнърс“ ОЮ ще използва главния си офис в гр. Талин, Република Естония.
Законният представител на дружеството декларира, че офисът е оборудван със стандартни
устройства като: телефон, факс, скенер, принтер и копирна машина, както и следните
информационни, технически и софтуерни продукти за осъществяване на дейността:
 Операционна система – Windows 10;
 Word 2013, Word 2016;
 Excel 2013, Excel 2016;
 Сървърни системи Windows 2008 R2, Linux (Debian, CentOs, Ubuntu);
 Антивирусна защита – Windows Defender;
 Имейл клиент – Outlook 2013, 2016;
 Имейл сървър – отделен (самостоятелен) частен виртуален сървър, алокиран в
гр. Талин, Р Естония, Exchange 2010 SP2, Windows 2008 R2; за изходящи имейли не се
използва сървър, Microsoft Exchange използва DNS за изпращането; входящите имейли се
обработват от Vacumer сървър (killer.vacumer.com), който филтрира имейлите, съдържащи
спам или вируси.
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 „Електроенергиен системен
оператор“ ЕАД (ЕСО ЕАД).
С писмо с изх. № ЦУ-ПМО-6026/1 от 09.11.2016 г. ЕСО ЕАД декларира, че „Балтик
Енерджи Партнърс“ ОЮ е изпълнило изискванията за комуникационно и компютърно
оборудване за електронен обмен на данни. Декларираните от заявителя 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.
От изложените данни и доказателства следва да се приеме, че „Балтик
Енерджи Партнърс“ ОЮ отговаря на изискванията за наличие на техническа и
материална осигуреност за сключване на сделки с електрическа енергия в
съответствие с чл. 11, ал. 6, т. 2 от НЛДЕ.
2. Относно наличието на човешки ресурси и опит за осъществяване на
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дейността „търговия с електрическа енергия“.
Предоставени са данни за управленската и организационна структура на „Балтик
Енерджи Партнърс“ ОЮ, както и автобиографии на законните представители на
дружеството.
„Балтик Енерджи Партнърс“ ОЮ излага аргументи, че е едно от големите
независими енергийни търговски дружества в Прибалтика и е пазарен лидер в
управлението на електроенергийно портфолио и в трансграничната търговия на природен
газ. В тази връзка, заявителят посочва, че дружеството участва в проекти за развитие на
енергийната оптимизация, вятърни паркове, слънчеви панели и батерии. Дружеството
разделя основните си функции в различни области – търговия, управление на портфолио и
търговия на дребно с енергия и газ. Търговският отдел се намира в гр. Талин и се състои
от двама енергийни търговци и четири лица с дългогодишен опит в търговията с енергия в
компании като „Eesti Energia“ и „Gunvor International“. Представляващият дружеството
декларира, че неговите служители са придобили опит в страни от Европейския съюз като
Естония, Латвия, Литва, Финландия и Швеция, както и посочва и тяхното участие в
балансиращ пазар в сътрудничество с операторите на преносни системи в Германия,
Франция, Австрия, Холандия, Естония, Латвия, Литва, Швеция и Финландия; участие в
търгове на спот пазар и балансиращ пазар, включително EPEX Spot, APX Endex и
Nordpool Spot; създаване на енергийно портфолио за 12% от енергийния пазар на едро в
Естония; разработване, строителство и продажба на стойност 80 млн. евро, инвестирани
във възобновяеми енергийни източници (CHP биомаса в гр. Талин), в сътрудничество с
Dalkia International и др.
Изложените от дружеството данни и доказателства дават основание да се
приеме, че „Балтик Енерджи Партнърс“ ОЮ отговаря на изискванията на чл. 40, ал.
1, т. 1 от ЗЕ във връзка с чл. 11, ал. 2, т. 8 и т. 9 и ал. 6, т. 3 от НЛДЕ относно наличие
на човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на дейността
„търговия с електрическа енергия“.
III. Икономически аспекти:
Относно наличието на финансови възможности на „Балтик Енерджи
Партнърс“ ОЮ за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“,
както и наличието 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).
В изпълнение на изискванията на чл. 13 от НЛДЕ, дружеството е представило
бизнес план за периода 2017 г. – 2021 г. с прогнозни счетоводни баланси и прогнозни
отчети за приходите и разходите за периода на бизнес плана.
„Балтик Енерджи Партнърс“ ОЮ прогнозира количествата електрическа енергия за
покупко-продажба, на база проучване, да се увеличават от 35 GWh през 2017 г. до 219
GWh през 2021 г., но не предвижда нарастване на покупните и продажните цени на
електрическа енергия за периода на бизнес плана.
Прогнозните цени, по които дружеството ще купува и продава електрическа енергия
през периода на бизнес плана, са:
Показател
Мярка
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
Средна
лева/
58,38
58,38
58,38
58,38
58,38
MWh
покупна цена
Средна
лева/
продажна
58,67
58,67
58,67
58,67
58,67
MWh
цена
Количество
търгувана ел.
енергия

MWh

35 040

87 600

131 400

175 200

219 000
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Ръст спрямо
предходната
%
0
150
50
33,3
25
година (общо
кол.)
Значителен ръст в приходите от лицензионната дейност е предвиден за 2018 г.,
спрямо 2017 г., основно предвид факта, че дружеството очаква да навлезе на пазара и да
разшири дейността си.
Сравнителна таблица на прогнозните приходи и разходи за периода 2016 г. – 2020 г.
е представена по-долу.
Прогноза
Показатели в хил. лева
2017 г.
2018 г. 2019 г.
2020 г.
2021 г.
Приходи от продажба на
2 056
5 139,9 7 709,8
10 279,8
12 849,8
електроенергия
2 045,7
5 114,2 7 671,3
10 228,4
12 785,6
Разходи общо
Разходи за покупка на
2 042,3
5 105,7 7 658,5
10 211,3
12 764,1
електроенергия
Счетоводна печалба

10,3

25,7

38,5

51,4

64,2

Финансов резултат

9,3

23,1

34,7

46,3

57,8

6,85
24,06
49,68
83,9
126,74
СК
Дружеството предвижда увеличение на собствения капитал поради неразпределена
печалба, като размерът нараства от 6,85 хил. лв. през 2017 г. до 126,74 хил. лв. през 2021 г.
„Балтик Енерджи Партнърс“ ОЮ е представило SWOT анализ, в който дружеството
обективно е посочило своите силни и слаби страни, възможностите за развитие и
вероятните заплахи за дейността си.
В съответствие с изискванията на чл. 19, ал. 2 от Правилата, дружеството е
представило сертификат с изх. № 253-16.1.1/3501 24.11.2016 г. от AS SEB Pank в уверение
на това, че „Балтик Енерджи Партнърс“ ОЮ е клиент на същата банка и има открита
сметка със специално предназначение, наличността по която към 24.11.2016 г. е 150 000
лв. Размерът на наличната сума е в съответствие с изискуемия размер на обезпечението
съгласно чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от Правилата, видно от прогнозната стойност на оборота от
търговия с електрическа енергия на територията на Република България за първата година
от лицензионната дейност съгласно представения на Комисията бизнес план.
Въз основа на всичко гореизложено може да се направи извод, че в случай, че
спази заложените в бизнес плана параметри, „Балтик Енерджи Партнърс“ ОЮ ще
притежава финансови възможности за извършване на дейността „търговия с
електрическа енергия“.
IV. 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“. 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, и са в съответствие с изискванията на чл. 38в, ал. 2 от ЗЕ.
Изказвания по т.5:
Докладва П. Младеновски. При извършената проверка на заявлението и
приложенията към него от формална страна е констатирано, че същите отговарят на
изискванията на НЛДЕ, поради което преписката подлежи на разглеждане по същество.
Въз основа на анализ на документите по административната преписка, са установени
следните факти и произтичащите от тях изводи: искането на „Балтик Енерджи Партнърс“
ОЮ е допустимо; дружеството отговоря на изискванията за наличие на техническа и
материална осигуреност за сключване на сделки с електрическа енергия; дружеството
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отговаря на изискванията относно наличието на човешки ресурси и организационна
структура за осъществяване на лицензионната дейност. Направен извод, че при спазване
на заложените в бизнес плана параметри „Балтик Енерджи Партнърс“ ОЮ ще притежава
финансови възможности за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността на
Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация във връзка с чл.
13, ал. 5, т. 1 от Закона за енергетиката, работната група предлага на Комисията да вземе
следните решения: да приеме доклада на работната група относно подаденото от „Балтик
Енерджи Партнърс“ ОЮ заявление за издаване на лицензия за дейността „търговия с
електрическа енергия“; да насрочи открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ за
разглеждане на подаденото заявление; да покани за участие в откритото заседание лицата,
представляващи „Балтик Енерджи Партнърс“ ОЮ, или други упълномощени от тях
представители на дружеството; датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат
публикувани на страницата на Комисията в интернет.
А. Йорданов запита какво означава абревиатурата ОЮ.
П. Младеновски отговори, че най-вероятно това е естонско съкращение за АД или
ООД и допълни, че няма представа какво точно означава.
А. Йорданов запита дали е записана по този начин в заявлението.
П. Младеновски отговори, че е записана по този начин. Дружеството е естонско.
И. Иванов каза, че М. Трифонов може да направи проверка и да покаже на А.
Йорданов как е записано съкращението на естонски език в заявлението.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността
на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация във връзка с
чл. 13, ал. 5, т. 1 от Закона за енергетиката,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
1. Приема доклад на работната група относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-66 от
16.12.2016 г. на „Балтик Енерджи Партнърс“ ОЮ относно издаване на лицензия за
дейността „търговия с електрическа енергия“;
2. Насрочва открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ за разглеждане на
доклада по т.1 на 09.03.2017 г. от 10:00 ч.;
3. За участие в откритото заседание да бъдат покани заинтересованите лица или
други, упълномощени от тях представители;
4. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани
на страницата на Комисията в интернет.
В заседанието по точка пета участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров,
Евгения Харитонова, Валентин Петков, Димитър Кочков.
Решението е взето с осем гласа „за”, от които три гласа (Александър Йорданов,
Владко Владимиров, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в
енергетиката.
РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО:

По т.1 както следва:
1. Приема доклад на работната група относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-65 от
14.12.2016 г. на „ЕЛ БОНУС“ ЕООД относно издаване на лицензия за дейността
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„търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на
стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“;
2. Насрочва открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ за разглеждане на
доклада по т.1 на 09.03.2017 г. от 10:00 ч.;
3. За участие в откритото заседание да бъдат покани заинтересованите лица или
други, упълномощени от тях представители;
4. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани
на страницата на Комисията в интернет.
По т.2 както следва:
1. Приема доклад на работната група относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-58 от
22.11.2016 г. на „АГОРА ЕНЕРДЖИ“ ООД относно изменение/допълнение на лицензия №
Л-474-15 от 21.06.2016 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“, с
включване на права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“;
2. Насрочва открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ за разглеждане на
доклада по т.1 на 09.03.2017 г. от 10:00 ч.;
3. За участие в откритото заседание да бъдат покани заинтересованите лица или
други, упълномощени от тях представители;
4. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани
на страницата на Комисията в интернет.
По т.3 както следва:
1. Приема доклад на работната група относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-59 от
23.11.2016 г. на „Сайт Енерджи“ ООД относно издаване на лицензия за дейността
„търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на
стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“;
2. Насрочва открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ за разглеждане на
доклада по т.1 на 09.03.2017 г. от 10:00 ч.;
3. За участие в откритото заседание да бъдат покани заинтересованите лица или
други, упълномощени от тях представители;
4. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани
на страницата на Комисията в интернет.
По т.4 както следва:
1. Приема доклад на работната група относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-2 от
11.01.2017 г. на „Интеренерго енерджи енжинийъринг“ ЛТД относно издаване на
лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“;
2. Насрочва открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ за разглеждане на
доклада по т.1 на 09.03.2017 г. от 10:00 ч.;
3. За участие в откритото заседание да бъдат покани заинтересованите лица или
други, упълномощени от тях представители;
4. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани
на страницата на Комисията в интернет.
По т.5 както следва:
1. Приема доклад на работната група относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-66 от
16.12.2016 г. на „Балтик Енерджи Партнърс“ ОЮ относно издаване на лицензия за
дейността „търговия с електрическа енергия“;
2. Насрочва открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ за разглеждане на
доклада по т.1 на 09.03.2017 г. от 10:00 ч.;
3. За участие в откритото заседание да бъдат покани заинтересованите лица или
други, упълномощени от тях представители;
4. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани
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на страницата на Комисията в интернет.
Приложения:

1. Доклад с вх. № Е-Дк-80/23.02.2017 г. относно заявление на „ЕЛ БОНУС“ ЕООД
за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени
права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор
на комбинирана балансираща група“.
2. Доклад с вх. № Е-Дк-79/23.02.2017 г. относно заявление на „АГОРА ЕНЕРДЖИ“
ООД за изменение/допълнение на лицензия № Л-474-15 от 21.06.2016 г., издадена за
дейността „търговия с електрическа енергия“, с включване на права и задължения на
„координатор на стандартна балансираща група“.
3. Доклад с вх. № Е-Дк-83/23.02.2017 г. относно заявление на „Сайт Енерджи“ ООД
за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени
права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор
на комбинирана балансираща група“.
4. Доклад с вх. № Е-Дк-82/23.02.2017 г. относно заявление на „Интеренерго
енерджи енжинийъринг“ ЛТД за издаване на лицензия за дейността „търговия с
електрическа енергия“.
5. Доклад с вх. № Е-Дк-81/23.02.2017 г. относно заявление на „Балтик Енерджи
Партнърс“ ОЮ за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“.
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