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КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
     София – 1000,  бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8 - 10,  тел.: 93 596 13, факс: 988 87 82 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ Л-456 

от 15.12.2015 г. 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание, проведено на 15.12.2015 г., като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-329 от 

02.12.2015 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-71 от 09.11.2015 г. на „Елпро България” 

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”, и събраните данни от проведеното на 

11.12.2015 г. открито заседание по преписката, установи следното:  

 

Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за енергийно 

и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-71 от 09.11.2015 г. на „Елпро 

България” 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. 39, ал. 1, т. 5 и ал. 5 от 

Закона за енергетиката (ЗЕ).  

Със Заповед № З-Е-223 от 13.11.2015 г. на Председателя на КЕВР 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 Наредба № 3 от 21.03.2013 

г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ). 

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

доклад с вх. № Е-Дк-329 от 02.12.2015 г., който е приет от КЕВР с решение по Протокол № 251 

от 08.12.2015 г., т. 8. В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ, на 11.12.2015 г. е 

проведено открито заседание, на което са присъствали представители на заявителя. Същите не 

са направили възражения по фактите, обстоятелствата и изводите, отразени в приетия доклад.   

След проучване на обстоятелствата по образуваната преписка, Комисията приема за 

установено следното: 

Видно от представеното удостоверение за актуално състояние с изх. № 20151104115828 

от 04.11.2015 г., правно-организационната форма на „Елпро България” ООД е дружество с 

ограничена отговорност, с ЕИК 200872424, със седалище и адрес на управление: гр. София 1404, 

бул. „Гоце Делчев“ № 100, бл. 22, вх. „Б“. 

„Елпро България” ООД има предмет на дейност, както следва: Търговия с електрическа 

енергия и енергоносители, финансиране, информационно проучване, координиране на 

балансирани групи на пазара на електроенергия, проектиране, строителство, ремонт, 

реконструкция и експлоатация на обекти в сферата на енергетиката и продажба на електрическа 

и/или топлинна енергия, след получаване на лиценз, както и всякаква друга дейност, 

незабранена от закона. 

Дружеството се представлява заедно и поотделно от управителите Диан Венков Маламов 

и Евгения Теодорова Попова. 
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Размерът на капитала на дружеството е 5 000 (пет хиляди) лева. Съдружници в „Елпро 

България” ООД са Диан Венков Маламов с дял от капитала в размер на 2500 лева и Евгения 

Теодорова Попова с дял от капитала в размер на 2 500 лева.  

От посочените по-горе данни се установи, че „Елпро България” 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 регистрация от Национална агенция за 

приходите, „Елпро България” ООД е регистрирано по Закона за данъка върху добавената 

стойност лице с идентификационен номер по ДДС № BG200872424. 

От представените декларации съгласно чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „а”, б. „б”, б. „в”, б. „г” и б. 

„д“ от НЛДЕ от управителите на дружеството се установява, 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, 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, както и не е подавал заявление за 

издаване на лицензия за търговия с електрическа енергия и съответно няма издаден отказ. 

Предвид гореизложеното следва, че издаването на лицензия за дейността „търговия с 

електрическа енергия” на „Елпро България” ООД няма да е в 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”, „координатор на стандартна балансираща група” и „координатор на комбинирана 

балансираща група” липсва енергиен обект. 

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

срок на лицензията е обоснован с оглед осигуряването на достатъчно дълъг срок за реализиране 

на бизнес стратегията на дружеството в сферата на търговията с електрическа енергия в 

страната и в региона. Предстоящата пълна либерализация на сектор енергетика значително ще 

разшири кръга от участници на пазара и тепърва ще даде възможност на много нови 

потребители да упражняват правото си на свободен избор на доставчик. Срокът ще даде 

възможност за изпълнение на плановете на дружеството, както и за навлизането и устойчивото 

му развитие на пазара на електрическа енергия на дребно в страната и на регионалните пазари и 

борси на едро, внос, износ и транзит на електрическа енергия в/от Р България. Предвид 

динамиката на пазара на електрическа енергия в България заявителят счита, че десетгодишният 

срок е необходим за постигане на горните цели, както в краткосрочен, така и в дългосрочен 

аспект. 

С оглед изложеното се налага изводът, че искането на „Елпро България” ООД да бъде 

издадена лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия”, съдържаща права и 

задължения, свързани с дейността „координатор на стандартна балансираща група” и 

„координатор на комбинирана балансираща група”, е допустимо. 

Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване на дейността 

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

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

Дружеството „Елпро България” ООД е със седалище и адрес на управление: гр. София 

1404, р-н Триадица, бул. „Гоце Делчев“ № 100, бл. 22, вх. Б, ет. 10, офис 18. 
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Лицензионната дейност ще се осъществява от офис на „Елпро България” ООД, намиращ 

се в гр. София 1404, р-н Триадица, бул. „Гоце Делчев“ № 100, бл. 22, вх. Б, ет. 10, офис 18, нает 

с договор за наем. Като доказателство заявителят е представил договор за наем на офис-площи 

от 21.10.2015 г., сключен с „Уошингтън Дивелъпмънтс“ ЕООД. 

Дружеството декларира, че разполага със следните информационни, технически и 

софтуерни продукти за осъществяване на дейността: 

 5 броя настолни компютърни станции със следните параметри: 

Asus ROG G20BM-RO001S, Серия процесори AMD FX, Socket: FM2+, Модел процесор: 

AMD Quad-Core FX-770K, Честота процесор (MHz): 3500, Брой ядра: 4, Тип памет: DDR3, 

Честота памет (MHz): 1600,  Капацитет: 8 GB, Капацитет HDD (GB): 1 TB, Скорост на въртене 

(об/мин): 7200; 

 5 броя лаптопи със следните параметри: 

Лаптоп HP 250 G3, Тип процесор: Intel® Core™ i5, Модел процесор: 4210U, Брой ядра: 2, 

Модел: Haswell, Честота: 1700 MHz, Turbo Boost до: 2700 MHz, Cache: 3072 kB, Технология на 

процесора: 22nm, Вграден графичен процесор: Intel HD Graphics 4400,  Спец. характеристики на 

дисплея: Anti-Glare Диагонал (инч): 15.6 Резолюция: 1366 x 768, RAM памет: 4 GB, Тип памет: 

DDR 3, Максимална памет: 8 GB, Честота: 1600 MHz, Капацитет Хард диск: 500 GB, Скорост: 

5400 rpm, Вид Хард диск: HDD; 

 2 броя мултифункционални офис устройства Canon MF8550Cdn (Копиране, печат, 

сканиране, факс); 

 Сървър за електронна поща MS Exchange, разполагащ с Relay сървър с инсталиран 

Microsoft Windows 2003 Server. Дружеството разполага с два наети сървъра на обществени 

интернет доставчици, както и с един сървър за електронна поща, локализиран в офиса на 

дружеството. В офиса на дружеството е прокарана оптична интернет връзка с гарантиран 

симетричен канал 1:1 и скорост: 20 Mbits – международна свързаност и 100 Mbits – свързаност с 

българското интернет пространство. За гарантиране сигурността на комуникациите, като 

резервен вариант, е наета и една ADSL линия. 

 с инсталирана лицензионна версия на операционна система Microsoft Windows 8.1, 

офис пакет Microsoft Office ProPlus 2013. 
„Елпро България” ООД е приложило договори за правни услуги, за счетоводно 

обслужване и за IT услуги. Абонаментната поддръжка на IT услугите включва текуща проверка 

и профилактика на 10 бр. настолни компютри, планирани (профилактични) посещения, 

софтуерна поддръжка. 

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. 

С писмо с изх. № ЦУ-ПМО-6216/1/29.10.2015 г., „Електроенергиен системен оператор” 

ЕАД (ЕСО ЕАД) декларира, че „Елпро България” 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 се установи, че „Елпро 

България” 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. 
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Относно наличието на човешки ресурси и опит за осъществяване на 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 „Елпро 

България” ООД. Дружеството се ръководи от двама управители, а след получаване на 

лицензията ще бъдат назначени още четирима души, за които са предоставени данни за 

образованието и квалификацията, включително дипломи за висше образование. 

Организационната структура на дружеството е съставена от следните отдели:  

 Административен – водене на кореспонденция, организиране на срещи, командировки, 

семинари, изготвяне на презентации за дейността и продуктите, предлагани от дружеството;  

 Диспечерски – прогнозира потреблението на потребителите – участници в 

стандартната балансираща група на дружеството; прогнозира производството на 

производителите – участници в комбинираната балансираща група на дружеството; изготвя 

графици за потребление/производство на електрическа енергия и осъществява обмена на 

информация с ЕСО ЕАД и останалите търговски участници; подготвя техническото участие в 

търгове за закупуване на електроенергия; администрира софтуерното и уеб приложение за 

графици и мониторинг на товарите; 

 Търговски – извършване на мониторинг на цените и тенденциите на 

електроенергийният пазар в България и региона (борси, производители, други търговци, цени на 

дребно); обслужване на клиенти и водене на кореспонденция с тях; оформяне и подписване на 

договори; изготвяне на справки за потребителите и първичен анализ на данните; 
 Маркетинг и развитие на мрежата – организира и прилага маркетинговата и рекламна 

стратегия на дружеството; развитие на търговската мрежа на дружеството чрез намиране на 

търговски агенти на територията на цялата страна; ръководи търговските агенти на територията 

на страната и координира дейността им. 

Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството доказателства се 

установи, че „Елпро България” 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“. 

Правила за работа с клиенти. 

„Елпро България” ООД е новоучредено дружество и към момента няма опит в 

извършване на дейността „търговия с електрическа енергия”. Дружеството декларира, че ще 

извършва дейността „търговия с електрическа енергия” съгласно Закона за енергетиката и 

приетите въз основа на него подзаконови нормативни актове. 

В съответствие с изискванията на Закона за енергетиката, чл. 14 от НЛДЕ и ПТЕЕ, 

дружеството е представило проект на „Правила за работа с клиенти”, които съдържат описание 

на дейността „търговия с електрическа енергия”, съдържаща и правата и задълженията на 

координатор на стандартна балансираща група и координатор на комбинирана балансираща 

група, права и задължения на дружеството и клиентите му, редът и срокове за получаване, 

разглеждане, проверка и отговор на подадените жалби, сигнали и предложения към „Елпро 

България” ООД в качеството му на търговец на електрическа енергия. 

Относно наличието на финансови възможности на заявителя за извършване на 

лицензионната дейност. 

В изпълнение на изискванията на чл. 11, ал. 2, т. 3, т. 4, т. 5 и т. 6 от НЛДЕ, към 

заявлението за издаване на лицензия са приложени следните документи: бизнес план за 

управление и развитие на дейността „търговия с електрическа енергия” за периода 2016 г. – 
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2020 г. с прогнозни годишни финансови отчети, годишни финансови отчети на „Елпро 

България” ООД към 31.12.2012 г., 31.12.2013 г. и 31.12.2014 г., както и банкова референция и 

удостоверение от „Уникредит Булбанк” АД с изходящи номера съответно № 0816-65-009939 от 

18.11.2015 г. и № 0652-64-013631 от 18.11.2015 г. за наличието на специална сметка с наличност 

от 150 014,70 лв. съгласно чл. 19 от Правилата за условията и реда за предоставяне на достъп до 

електропреносната и електроразпределителните мрежи (Правилата). 

В изпълнение на изискванията на чл. 11, ал. 2, т. 3 във връзка с чл. 13, ал. 1 от НЛДЕ, 

дружеството е представило прогнозен бизнес план за периода 2016 г. – 2020 г. с прогнозни 

годишни финансови отчети. 

От представените годишни финансови отчети е видно, че към 31.12.2012 г. заявителят 

реализира приходи от продажби в размер на 16 хил. лв., като към 31.12.2013 г. са 2 хил. лв и към 

31.12.2014 г. са 2 хил. лв. 

Според представения бизнес план, „Елпро България” ООД прогнозира количествата 

електрическа енергия за покупко-продажба да се увеличават от 24 000 MWh през 2016 г. до 180 

000 MWh през 2020 г. 

Средните прогнозни цени, по които дружеството ще купува и продава електрическа 

енергия и количествата на търгувана електроенергия са базирани на сравнителен анализ на 

данните на Евростат към момента на изготвяне на бизнес плана, като „Елпро България” ООД 

прогнозира, че цените в страната ще нарастват с бавни темпове, както е нагледно показано в 

следващата таблица: 

 

Показател Мярка 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Средна продажна 

цена 
лв./MWh 81.10 82.60 83.80 85.00 85.80 

Средна покупна цена лв./MWh 74.50 75.50 76.35 77.20 78.20 

Закупена и 

продадена ел. 

енергия на 

свободния пазар 

MWh 24 000 65 000 85 000 120 000 180 000 

 

Дружеството е представило прогнозен финансов отчет за периода 2016 г. – 2020 г., като 

прогнозните приходи, разходи и показатели са представени в таблицата по-долу: 

 

Показатели в хил. лева 
Прогноза 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Приходи 1 946,4 5 369 7 123 10 200 15 444 

Разходи 1 864 5 005 6 626 9 445 14 341 

в т.ч. от търговия с ел. 

енергия 
1 788 4 907,5 6 489,75 9 264 14 076 

Счетоводна печалба 136 399 521 839 1 159 

Финансов резултат 122 359 469 755 1 043 
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Според представения бизнес план „Елпро България” ООД предвижда общите приходи да 

нарастват всяка година от бизнес плана и от 1 946,4 хил. лв. за 2016 г. да достигнат до 15 444 

хил. лв. през 2020 г. 

Също така е прогнозирано да нарастват и общите разходи и от 1 864 хил. лв. през 2016 г. 

да достигнат до 14 341 хил. лв. през 2020 г., като тези от търговия с електрическа енергия ще 

нарастват от 1 788 хил. лв. през 2016 г. до 14 076 хил. лв. през 2020 г. 

Дружеството прогнозира печалба за първата година от 136 хил. лв. за 2016 г., която да се 

увеличи до 1 159 хил. лв. през 2020 г. 

По отношение енергията на балансиращия пазар дружеството посочва, че тя се купува и 

продава съответно по цени за недостиг и цени за излишък. За потребител на електрическа 

енергия цената за недостиг се отнася за случаите, когато фактическото потребление е по-високо 

от заявеното, а цената излишък – когато фактическото потребление е по-ниско от заявеното. 

Отклоненията се компенсират с енергия, закупувана и съответно продавана на балансиращия 

пазар. 

В маркетинговия анализ на „Елпро България” ООД, 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. 

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

бизнес плана параметри и представените в пазарния анализ данни, „Елпро България” ООД ще 

притежава финансови възможности за извършване на дейността „търговия с електрическа 

енергия”, включваща права и задължения на „координатор на стандарта балансираща група“ и 

„координатор на комбинирана балансираща група“. 

Относно проекти на 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 

„Елпро България” 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 се установи, 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 балансиращата група, въз основа на които 

небалансите се разпределят справедливо и равнопоставено на всеки член от групата и в 

съответствие с ПТЕЕ. 

 

 

Предвид гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 

5 и ал. 5 от ЗЕ и чл. 13, ал. 4 от НЛДЕ 

 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

 

1. Издава на „Елпро България” ООД, ЕИК 200872424, със седалище и адрес на 

управление: гр. София 1404, бул. „Гоце Делчев“ № 100, бл. 22, вх. „Б“, лицензия № Л-456-

15 от 15.12.2015 г. 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”, за срок от 10 (десет) години, 

приложение и неразделна част от това решение; 
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2. Одобрява на „Елпро България” ООД бизнес план за периода 2016 г. – 2020 г., 

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

 

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – София град в 14 

(четиринадесет) дневен срок. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

        ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ 

 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

                  Р. ТОТКОВА 
 


