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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-457 

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-334 от 

03.12.2015 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-76 от 20.11.2015 г. на „ЕНЕКОД” АД 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-76 от 20.11.2015 г. на 

„ЕНЕКОД” АД 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-231 от 26.11.2015 г. на председателя на КЕВР е сформирана работна 

група със задача да проучи обстоятелствата в заявлението и приложенията към него за 

установяване на основателността на искането.  

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

доклад с вх. № Е-Дк-334 от 03.12.2015 г., който е приет от КЕВР с решение по Протокол № 251 

от 08.12.2015 г., т. 11. 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. № 20150902154228 

от 02.09.2015 г. на Агенцията по вписванията, правно-организационната форма на „ЕНЕКОД” 

АД е акционерно дружество с едностепенна система на управление, с ЕИК 203638768, със 

седалище и адрес на управление: гр. София 1000, бул. „Мария Луиза“ № 2, ЦУМ, ет. 6, офис 

0602А. 

„ЕНЕКОД” АД има предмет на дейност, както следва: Производство и търговия с 

енергия; покупко-продажба на недвижими имоти; изграждане на търговски, жилищни и други 

обекти в страната и чужбина; търговия – вътрешна и външна, извършване на представителство и 

агентство, както и посредничество на български и чуждестранни лица и фирми, икономически 

консултации, рекламна дейност, както и всякакви други дейности, които не са забранени от 

закона.   

Дружеството се представлява заедно от представителите Райчо Альошев Кацаров и Нели 

Стоянова Беширова.  
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Размерът на капитала на дружеството е 100 000 (сто хиляди) лева, разпределен в 100 000 

броя обикновени поименни акции, всяка с номинална стойност 1 лев.  

От посочените по-горе данни се установи, че „ЕНЕКОД” АД отговаря на условията на чл. 

40, ал. 1 от ЗЕ и чл. 10, ал. 1 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в 

енергетиката (НЛДЕ), тъй като е лице, регистрирано по Търговския закон.  

Видно от представеното удостоверение за регистрация от Национална агенция за 

приходите от 16.11.2015 г., считано от 27.07.2015 г. „ЕНЕКОД” АД е регистрирано по Закона за 

данък върху добавената стойност лице с идентификационен номер по ДДС № BG203638768.  

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

„д“ от НЛДЕ от всички членове на съвета на директорите 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 „ЕНЕКОД” АД 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” с включени права на „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 реализиране плановете и целите на дружеството, 

подробно изложени в представения бизнес план, и е в съответствие с трайната практика на 

Комисията да издава лицензии за търговия за срок не по-дълъг от 10 години. 

С оглед изложеното се налага изводът, че искането на „ЕНЕКОД” АД 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 „ЕНЕКОД” АД е със седалище и адрес на управление гр.София, бул. 

„Мария Луиза“ № 2, ЦУМ, ет. 6, офис 0602 А. Лицензионната дейност ще се осъществява от 

посочения адрес в офис, нает с договор за наем между „Болкан Трейдинг“ ЕООД и „ЕНЕКОД“ 

АД. Като доказателство заявителят е представил копие от анекс към договор за наем на 

търговски площи № 06.01P. „ЕНЕКОД” АД е представило копие от договор за наем на лек 

автомобил за нуждите на дружеството. 

Дружеството декларира, че разполага със следните информационни, технически и 

софтуерни продукти за осъществяване на дейността: 

 Работни места 12 бр.; 

 Работни станции 13 бр.; 

 Копирни машини 1 бр.; 
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 Принтер-скенер 1 бр. 

Техническите данни на оборудването са следните: 

 Сървър с операционна система Windows 7 Profesional, Windows 10 Home English 64 Bit c 

лиценз за 13 бр. клиентски станции; 

 Клиентска станция с операционна система Windows 7 Professional - 5 бр. 

 Клиентска станция с операционна система Windows 10 Home English 64 Bit - 8 бр. 

 Базата данни се поддържа от Server Turbo - X Pegasus М2300. 

 За електронен обмен на данни, работното място в локалната мрежа има достъп до 

Интернет, доставен от „ITD Network “ АД. 

 За нуждите на електронната търговия на ел. енергия са разкрити 1 бр. официален е-mail 

адрес: oftice@enekod.com , поддържан от Суперхостинг. БГ . 

 Локалната мрежа и софтуерното обезпечаване се поддържат от специалисти по 

„програмно осигуряване“ с необходимия образователен лиценз и стаж. 

 „ЕНЕКОД” АД е приложило доказателства за придобиване на собственост върху офис 

оборудване - договор за покупко-продажба на компютърна техника, принтери, скенери, сървъри 

и др. 

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 „Електроенергийния системен оператор“ ЕАД (ЕСО 

ЕАД). 

С писмо с изх. № ЦУ-ПМО-6631/1 от 18.11.2015 г., ЕСО ЕАД декларира, че „ЕНЕКОД” 

АД 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 „ЕНЕКОД” АД 

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. 

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 „ЕНЕКОД” АД. 

Дружеството се ръководи от двама изпълнителни директори, които представляват дружеството 

само и единствено заедно. Изпълнителните директори организират и ръководят дейността на 

дружеството съобразно закона. Те отговарят за цялостната работа на дружеството. 

 Структурно звено „Търговски директор“ – отговорностите и задълженията на 

търговския директор включват изготвяне на кратко-, средно- и дългосрочните стратегии за 

позициониране на пазара на електрическа енергия на национално и регионално ниво, както и за  

развитие на дейностите координатор на стандартна балансираща група и координатор на 

комбинирана балансираща група. В „ЕНЕКОД“ АД има един назначен служител в структурното 

звено „Търговски директор“. 

 Структурно звено „Търговия с електрическа енергия“ – дейността на това направление 

ще бъде свързана с изпълнението на всички търговски сделки с участието на дружеството, както 

и тяхното техническо обезпечаване. Всички задължения, произтичащи от дейностите към 

лицензията на дружеството за координатор на стандартна и комбинирана балансираща група, 

също ще се причислят към този отдел. Към момента на подаване на заявлението за издаване на 

лицензия за търговия с електрическа енергия на „ЕНЕКОД“ АД , в този отдел има един назначен 
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служител на трудов договор, като с дейността, свързана с този отдел, е ангажиран и търговският 

директор. 

 Структурно звено „Проучване и развитие на дейността“ – функциите на това звено ще 

бъдат съсредоточени върху развитието на дейността чрез подобряване на предлаганите 

продукти и услуги от дружеството. Осъществява връзка с регулаторните и административните 

органи по отношение на търговска дейност на дружеството и отговорностите, свързани с 

правата и задълженията на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на 

комбинирана балансираща група“. В това звено има двама назначени служител на трудов 

договор, като отново с дейността е ангажиран и търговският директор. 

 Структурно звено „Административно стопански отдел“ – дейността на това 

направление включва: поддържане на административна и счетоводна документация, техническо 

обслужване, създаване и поддържане на архив, следене за изпълнението на правилата за работа 

с потребители, администрирането на секцията „Жалби“ и др. 

 „Логистика“ - към момента част от дейностите на този отдел се извършват от наетите 

служители в другите отдели, а друга част е изнесена към друго юридическо лице. 

Като доказателство за назначен персонал и неговата квалификация „ЕНЕКОД“ АД е 

представило копия на договори за управление на двамата изпълнителни директори, копия на 

трудови договори за назначен персонал, както и професионални автобиографии. 

Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството доказателства се 

установи, че „ЕНЕКОД“ АД 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. 

В съответствие с изискванията на ЗЕ, 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 правата и задълженията на координатор на 

стандартна балансираща група и координатор на комбинирана балансираща група, права и 

задължения на дружеството и клиентите му, реда и срокове за получаване, разглеждане, 

проверка и отговор на подадените жалби, сигнали и предложения към „ЕНЕКОД“ АД в 

качеството му на търговец на електрическа енергия. 

Относно наличието на финансови възможности на „ЕНЕКОД” АД за осъществяване на 

дейността „търговия с електрическа енергия” с включени права и задължения на „координатор 

на стандартна балансираща група” и „координатор на комбинирана балансираща група“, както и 

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. 11, ал. 1, т. 3, 4, 5 и т. 6 от НЛДЕ, „ЕНЕКОД” АД е 

представило бизнес план с прогнозни годишни финансови отчети, който обхваща периода 2015 

г. – 2019 г.  

В съответствие с изискванията на чл. 19, ал. 2 от Правилата, дружеството е представило 

писмено потвърждение от „Банка ДСК“ ЕАД с изходящ № 142 от 07.10.2015 г. в уверение на 

това, че „ЕНЕКОД” АД е клиент на същата банка и има открита сметка, чиито средства са 

предназначени единствено за изпълнение на задълженията на дружеството при осъществяване 

на лицензионна дейност „търговия с електрическа енергия”, наличността по която към 

06.10.2015 г. е в размер на 209 658 лв.  

Дружеството е представило прогнозен бизнес план за периода 2015 г. – 2019 г. 
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Средните прогнозни цени, по които дружеството ще купува и продава електрическа 

енергия и количествата на търгувана електроенергия са нагледно показани в следната таблица: 

 

Показател Мярка 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Средна продажна цена лв./MWh 77,73 79,62 79,39 81,11 80,82 

Средна покупна цена лв./MWh 72,79 73,23 73,13 73,92 74,08 

Количества търгувана 

електроенергия 

в т.ч. до клиенти: 

MWh 55 630 622 280 972 360 1 576 800 2 067 360 

     -високо напрежение 

MWh 

44 640 350 720 525 600 569 400 700 800 

 -средно напрежение 8 640 140 160 183 960 219 000 271 560 

    -ниско напрежение 2 350 131 400 262 800 788 400 1 095 000 

 

Дружеството е представило прогнозен финансов отчет за периода 2015 г. - 2019 г., като 

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

 

Показатели в хил. лева 
Прогноза 

2015 2016 2017 2018 2019 

Приходи 7 459 74 708 117 658 180 247 228 019 

в т.ч. от продажба на 

електрическа енергия от: 

- местен пазар 
- износ 
- транзит 

 

 

4 324 

2 351 

784 

 

49 546 

18 872 

6 290 

 

77 196 

24 900 

15 562 

 

127 895 

30 795 

21 557 

 

167 084 

36 561 

24 374 

Разходи 7 310 71 411 112 560 170 775 216 726 

в т.ч.стойност на закупена 

електрическа енергия 7 111 70 163 110 627 167 733 212 718 

Счетоводна печалба 148 3 297 5 098 9 472 11 293 

Финансов резултат 133 2 967 4 588 8 524 10 163 

ДА 51 148 199 224 239 

 

Съгласно представения прогнозен отчет за приходите и разходите дружеството предвижда 

общите приходи да нарастват всяка година от бизнес плана и от 7 459 хил. лв. за 2015 г. да 

достигнат до 228 019 хил. лв. през 2019 г. 

Със същия темп е прогнозирано да нарастват и разходите и от 7 310 хил. лв. за 2015 г. да 

достигнат 216 726 хил. лв. през 2019 г. 

При изпълнение на заложените параметри в бизнес плана се очаква дружеството всяка 

година да приключва с печалба. През първата година печалбата е в размер 133 хил. лв. и достига 

до 10 163 хил. лв. през 2019 г. 

По отношение на правата и задълженията на дружеството като координатор на 

стандартна и комбинирана балансираща група, „ЕНЕКОД” АД е направило прогноза за 
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количествата балансираща енергия за недостиг и излишък и съответните им цени за MWh за 

периода 2015 г. - 2019 г., както е показано в следната таблица: 

 

    2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Количества балансираща 

енергия в стандартната 

група: MWh     

 

      - недостиг 512 5 400 8 400 14 000 17 000 

      -излишък 600 7 045 11 057 17 540 24 350 
Количества балансираща 

енергия в комбинираната 

група: MWh     

 

    - недостиг 51 540 1 100 3 800 7 600 

     -излишък 75 811 1 250 3 950 8 200 
Очаквана средна цена за 

недостиг лв./ MWh 201.13 205.15 206.16 209.08 211.05 
Очаквана средна цена за 

излишък лв./ MWh 9.65 9.08 8.8 8.5 8.25 

 

 „ЕНЕКОД” АД е представило анализ на вътрешния и външен електроенергиен пазар. 

Анализът на външния пазар е фокусиран върху съседните за България пазарни зони, като 

основни страни за износ ще са Турция, Гърция, Италия и Унгария. 

 В маркетинговия анализ на „ЕНЕКОД” АД, 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 в случай, че спази 

заложените в бизнес плана параметри, „ЕНЕКОД” АД 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“. 

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, 

„ЕНЕКОД“ АД 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 са 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 „ЕНЕКОД” АД, ЕИК 203638768, със седалище и адрес на управление: 

гр. София 1000, бул. „Мария Луиза“ № 2, ЦУМ, ет. 6, офис 0602А, лицензия № Л-457-15 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 
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на комбинирана балансираща група”, за срок от 10 (десет) години, приложение и 

неразделна част от това решение; 

2. Одобрява на „ЕНЕКОД” АД бизнес план за периода 2015 г. – 2019 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 
 


