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ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

София – 1000, бул.”Княз Дондуков “ № 8 - 10, тел. 988 87 30, факс 988 87 82 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ Л-413 

от 08.07.2013 г. 

 

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание, проведено на 08.07.2013 г., след преглед на приложените 

документи към преписката, образувана по заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-69/17.09.2012 г., 

подадено от „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД за издаване на лицензия за 

дейността „доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция”, 

доклад с вх. №  Е-Дк-285/14.06.2013 г. и след проведено открито заседание на 25.06.2013 г. 

установи следното: 

 

Административното производство е образувано по заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-

69/17.09.2012 г., подадено от „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД за издаване на 

лицензия за дейността „доставка на електрическа енергия от последна инстанция” на 

основание на основание на чл. 39, ал. 1, т. 13 във връзка с чл. 39, ал.  6, т. 2 от Закона за 

енергетиката и в изпълнение на § 196 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за 

изменение и допълнение на Закона за енергетиката (обн. ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 

17.07.2012 г.).  

„ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД е титуляр на лицензия № Л-141-

11/13.08.2004 г. за дейността „обществено снабдяване с електрическа енергия”. 

Във връзка със задължението на крайния снабдител да изпълнява функциите на 

координатор на „специална балансираща група, „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД е 

подало заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-27/23.03.2012 г., за допълване на лицензия № Л-141-

11/13.08.2004 г. с правата и задълженията, свързани с дейността на координатор на специална 

балансираща група. 

Съгласно § 196 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и 

допълнение на Закона за енергетиката, крайните снабдители с електрическа енергия следва да 

подадат заявления за издаване на лицензии за доставчик от последна инстанция за клиентите, 

присъединени към разпределителната мрежа в територията на действащите лицензии за 

снабдяване от краен снабдител, които не могат да бъдат снабдявани от крайните снабдители,  

в срок до два месеца от влизането в сила на измененията в ЗЕ. В изпълнение на посочената 

разпоредба, в качеството си на краен снабдител, „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД е 

подало заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-69/17.09.2012 г. за издаване на лицензия за дейността 

„доставка на електрическа енергия от последна инстанция”. 

Съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗЕ във връзка с чл. 94а, ал. 1 от ЗЕ, доставчикът от последна 

инстанция осигурява снабдяването с електрическа енергия на крайни клиенти, присъединени 

към електроразпределителна мрежа на ниво ниско напрежение, в съответната лицензионна 

територия, които не могат да бъдат клиенти на крайния снабдител, до избора на друг 

доставчик или избраният доставчик не извършва доставка по независещи от крайния клиент 

причини. Алинея 2 на същия член предвижда, че снабдяването с електрическа енергия от 

доставчик от последна инстанция е услуга от обществен интерес по смисъла на ЗЕ, която се 

предоставя въз основа на договор при общи условия при условията на равнопоставеност в 

съответствие с Правилата за търговия с електрическа енергия. 
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При преценката на основателността на заявлението за издаване на лицензия за 

дейността “доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция” 

комисията, по силата на чл. 40, ал. 1 от ЗЕ, следва да установи дали заявителят е лице, 

регистрирано по Търговския закон, както и дали притежава технически и финансови 

възможности, материални и човешки ресурси и организационна структура за изпълнение на 

нормативните изисквания за осъществяване на лицензионната дейност. 

1. Заявителят „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД e търговец по смисъла на чл. 1, 

ал. 2, т. 1 от Търговския закон, видно от извършена служебна справка в Търговския регистър, 

воден от Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието, по партидата на 

дружеството, ЕИК 123526430,  към 11.06.2013 г. са вписани следните обстоятелства: „ЕВН 

България Електроснабдяване” ЕАД е еднолично акционерно дружество със седалище и адрес 

на управление: България, област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив 4000, район 

„Централен”, ул. „Христо Г. Данов № 37. 

 2. Видно от извършената служебна справка в Търговския регистър „ЕВН България 

Електроснабдяване” ЕАД има следният предмет на дейност: обществено снабдяване с 

електрическа енергия на потребителите и предоставяне на други услуги, свързани с 

електрическа енергия. 

3. Капиталът на дружеството е в размер на 1 882 000 (един милион осемстотин 

осемдесет и два хиляди) лева и е изцяло внесен.  Капиталът е разделен на  188 200 (сто 

осемдесет и осем киляди и двеста) броя  поименни налични акции с номинална стойност от 10 

(десет) лева всяка. Едноличен собственик на капитала е „ЕВН България Щромфертрииб 

Холдинг” ГмбХ, чуждестранно юридическо лице, регистрирано в Австрия, идентификация 

389905.  

Дружеството се управлява по едностепенна система на управление със съвет на 

директорите в състав: „ЕВН България” ЕАД, ЕИК 131329518, „ЕВН България Бетаилигунгс-

унд Мениджмънтхолдинг 20” ГмбХ, чуждестранно юридическо лице, идентификация 

389703v, регистрирано в Австрия, „ЕВН България Щромфертрииб Холдинг” ГмбХ, 

чуждестранно юридическо лице, идентификация 389905s, регистрирано в Австрия. 

 Дружеството се представлява от всеки двама заедно от представляващите 

юридическото лице-представител „ЕВН България” ЕАД, ЕИК 131329518,  а именно Йорг 

Золфелнер, Жанет Петкова Стойчева и Михаела Михайлова Михайлова.   

4. Съгласно чл. 11, ал. 3 във връзка с изискването на чл. 11, ал. 2, т. 2, букви „а” и „б” 

от Наредба  № 3 , декларации се подават от всеки член на управителния орган на заявителя.  

Представени са декларации по чл. 11, ал. 2, т. 2, букви „а” и „б” от Наредба № 3 от 

Йорг Золфелнер, Жанет Петкова Стойчева и Михаела Михайлова Михайлова в качеството им 

на представители на изпълнителния директор, от които се установява, че същите не са лишени 

от правото да упражнява търговска дейност и не са осъждани с влязла в сила присъда за 

престъпление против собствеността или против стопанството. 

С писма с вх. № Е-ЗЛР-Л-69/01.07.2013 г. и с вх. № Е-ЗЛР-Л-69/03.07.2013 г. 

заявителят е представил изискуемите декларации по отношение на останалите членове на 

управителния орган – от Роберт Дик, представител на „ЕВН България Бетаилигунгс-унд 

Мениджмънтхолдинг 20” ГмбХ, и от Георг Райтер, представител на „ЕВН България 

Щромфертрииб Холдинг” ГмбХ.  

Предвид гореизложеното може да бъде направен изводът, че издаването на лицензия за 

дейността “доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция” на „ЕВН 

България Електроснабдяване” ЕАД няма да е в противоречие с чл. 11, ал. 2, т. 2, букви „а” и 

„б”   от Наредба  № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката. 

 5. Според представените декларации от представителите на управителния орган на 

„ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД, както и от извършена служебна справка в 

Търговския регистър по партидата на дружеството, се установява, че последното не е обявено 
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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 гореизложеното следва, че издаването на лицензия за дейността “доставка на 

електрическа енергия от доставчик от последна инстанция” на „ЕВН България 

Електроснабдяване” ЕАД няма да е в противоречие с чл. 40, ал. 4, т. 1 - 3 от ЗЕ. 

              6. Вещни права 

Лицензионната дейност ще се осъществява на лицензионна територия, която включва 

административните области: Пазарджик, Пловдив, Смолян, Кърджали, Хасково, Стара Загора, 

Ямбол, Сливен и Бургас. 

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 “доставка на електрическа 

енергия от доставчик от последна инстанция” липсва енергиен обект. 

7. Срокът на лицензията, за която кандидатства заявителят е 35 (тридесет и пет) 

години.  

Дружеството е обосновало срокът на лицензията с обстоятелството, че съгласно и на 

основание чл.39, ал.6 от Закона за енергетиката, лицензия за доставка на електрическа енергия 

от доставчик от последна инстанция за клиенти, които не са избрали друг доставчик или 

избраният доставчик не извършва доставка по независещи от клиента причини, се издава на 

лицензианта за дейността снабдяване с електрическа енергия от краен снабдител „ЕВН 

България Електроснабдяване” ЕАД - за клиентите, присъединени към съответната 

разпределителна мрежа, за територията на действащите лицензни за обществена доставка и 

снабдяване от краен снабдител. 

Доколкото чл. 39, ал. 6, т. 2 от ЗЕ, предвижда, че лицензия за „доставка на 

електрическа енергия от доставчик от последна инстанция” се издава само на лицензианти за 

дейността „снабдяване с електрическа енергия от краен снабдител”, то срокът на лицензията,  

за която кандидатства заявителят следва да бъде обвързан със срока на действаща лицензия за 

краен снабдител.Предвид обстоятелството, че издадената на  „ЕВН България 

Електроснабдяване” ЕАД лицензия № Л-141-11/13.08.2004 г. за дейността „обществено 

снабдяване с електрическа енергия” е за срок от 35 години, то максималният срок, за който 

може да бъде издадена на дружеството  лицензия за дейността „доставка на електрическа 

енергия от доставчик от последна инстанция”  е 26 години.   

Предвид изложеното заявителят отговаря на нормативните изисквания на чл. 40, ал. 1, 

точки 1 и 2 от ЗЕ и не са налице предпоставките за отказ по чл. 40, ал. 4 от ЗЕ.  

Въз основа на извършеният преглед, проучване и анализ на заявлението и 

приложенията към него относно установяването на съответствие с критериите за дейността 

доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция, могат да се направят 

следните изводи: 

1. Относно наличието на технически и материални ресурси, включително данни за 

изградените информационни мрежи и софтуер за извършване на дейността „доставка на 

електрическа енергия от доставчик от последна инстанция”: 

Лицензионната дейност „доставка на електрическа енергия от доставчик от последна 

инстанция” ще се осъществява в офиса на „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД, който се 

намира в гр. Пловдив, ул. „Христо Г. Данов” № 37.  

Заявителят декларира, че помещенията са оборудвани с необходимите за изпълнение 

на дейността офис мебели, техника и информационна мрежа.  

Дружеството използва софтуер и системи по договор за предоставяне на услуги по 

информационни технологии и телекомуникации с „ЕВН Център за Услуги” ЕООД. 
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Всяко работно място е оборудвано с компютърна работна станция с параметри: 

- процесор – Intel Core
 

i3 3.20 GHz; 

- RAM – 4 GB; 

- HDD - 250 GB; 

- LAN – 10/100/1000; 

Дружеството използва операционна система Microsoft 7 Enterprise 64 bit, като за всяка 

една работна станция минималния пакет програми включва: 

- Internet Explorer; 

- MS Office Bulgarian/German (MS Excel, MS Word, MS Outlook, MS Power point); 

- Adobe Flash Player; 

- Adobe Reader; 

- Free PDF XP – приложение за създаване на документи във формат pdf; 

- IZArc - приложение за създаване и отваряне на файлови архиви; 

- JRE – среда за работа на Java базирани приложения; 

- поддръжка на кирилица, фонетична и БДС.  

Всички работни станции са свързани към централни сървъри чрез високо скоростна 

локална мрежа и имат достъп до интернет.  

За обслужване на своите клиенти „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД използва 

база данни, чрез следните специализирани програмни продукти: 

- SAP, BulCon; 

- SAP-HR, BulPers; 

- Billing – KVASY. Разполага със свързаност със системите за измервателни данни на Gorlitz, 

ZFA. 

2. Относно наличието на човешки ресурси и организационна структура за изпълнение 

на нормативните изисквания за осъществяване на дейността „доставка на електрическа 

енергия от доставчик от последна инстанция”: 

Предоставени са данни за управленската и организационна структура на дружеството, 

както и данни за броя, образованието и квалификацията на персонала.  

Представената организационна структура е съобразена с изпълняваната към момента 

лицензионна дейност и включва следните отдели: 

- „Енергоикономическо планиране”; 

- „Продуктов мениджмънт”; 

- „Продажби”; 

- „ Клиентско обслужване”; 

- „Билинг” 

Общият брой служители в дружеството е 255 души. В изпълнение на дейността 

„доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция” реално ще бъде 

ангажиран персонал със съответните човекодни. След натрупване на исторически данни за 

дейността и отчет по изпълнение на възложените дейности е възможно дружеството да 

актуализира броя и разходите за наетия персонал. 

„ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД има сключен договор за предоставяне на услуги с 

„ЕВН Център за Услуги” ЕООД. Услугите, които се предоставят на „ЕВН България 

Електроснабдяване” ЕАД са: оперативно счетоводство; данъчни въпроси; контролинг; 

администриране на финансови средства; правни, регулаторни и корпоративни въпроси; 

деловодна и друга административна дейност; прилагане на изискванията за енергийна 

ефективност, околна среда и устойчивост; материално снабдяване; администриране на 
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персонала; осигуряване на връзки с обществеността; маркетинг; информационни технологии 

и телекомуникации и анализ на вътрешно-фирмени дейности. 

3. Относно наличието на опит на заявителя за извършване на дейността „доставка на 

електрическа енергия от доставчик от последна инстанция”: 

Към настоящият момент „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД притежава лицензия 

№ Л-141-11/13.08.2004 г. за обществено снабдяване с електрическа енергия на обособената 

територия, включваща областите: Пазарджишка, Пловдивска, Старозагорска, Сливенска, 

Ямболска, Хасковска, Кърджалийска, Смолянска и Бургаска.  

Към момента дружеството снабдява с електрическа енергия общо 1 660 984 свои 

клиенти, като на средно напрежение те са 1 895. Близо 88% от доставяната енергия 

дружеството е закупило от обществения доставчик. 

Развитието на мениджмънта на услуги са насочени основно към големите стопански 

клиенти, обслужвани персонално от отдел „Продажби”. Съгласно организационния статут 

„ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД има генериран опит в дейността по продуктов 

мениджмънт, включващ функционални отговорности, насочени към разработване на идеи за 

продукти и услуги за съществуващи и нови пазари, отговарящи на пазарните потребности, 

както и управление на продуктовото портфолио в различните пазари, в т.ч. наблюдение, 

обслужване, иновиране и др. 

Дружеството не е представило проект на Общи условия на договорите за доставка на 

електрическа енергия от доставчик от последна инстанция и Правила за работа с 

потребителите на енергийни услуги, като част от Общите условия, съгласно чл. 11, ал. 5, т. 2 и 

т. 3 от Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката.  

„ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД е представило проект на съдържание на 

Общи условия на договорите за продажба на електрическа енергия от доставчик от последна 

инстанция, като се очаква дружеството да стартира процедурата свързана с подготовката, 

обсъждането и приемането на общите условия съгласно Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за 

лицензиране на дейностите в енергетиката.  

На проведеното открито заседание на 25.06.2013 г. за разглеждане на доклада по 

подаденото заявление, дружеството е изразило становище, че приема всички факти и 

обстоятелства, отразени в доклада без забележки. По отношение на поставения въпрос, 

касаещ процедурата по одобряване на Общите условия на договорите за продажба на 

електрическа енергия от доставчик от последна инстанция, Комисията счита, че същата 

следва да бъде проведена съгласно действащата нормативна уредба, като в раздел III 

“Продажба на електрическа енергия, топлинна енергия, природен газ, разпределение на 

електрическа енергия и пренос на природен газ при публично известни общи условия” от 

Наредба № 3  подробно е регламентиран редът за  изготвяне и утвърждаване на общите 

условия на договорите на енергийните предприятия.  

Изложените от дружеството данни и доказателства дават основание да се приеме, че 

„ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД отговаря на изискванията по чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЕ 

относно наличието на технически, материални и човешки ресурси, организационна структура 

и опит за изпълнение на нормативните изисквания при осъществяване на дейността „доставка 

на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция”. 

Целта на икономическия анализ е да се  направи оценка на финансовите възможности 

на „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД за извършване на дейността “доставчик от 

последна инстанция”, както и за наличие на финансови гаранции. 

В изпълнение на изискванията на чл.13, ал.2, т. 4 и т. 5 от НЛДЕ (отм.) със заявлението 

за издаване на лицензия са представени годишни финансови отчети и счетоводните баланси за 

2009 г., 2010 г. и 2011 г., а със заявление за утвърждаване на цени с вх. № Е–13–49–

29/29.03.2013 г. в ДКЕВР е постъпил и одитиран годишен финансов отчет на „ЕВН България 
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Електроснабдяване” ЕАД за 2012 г. На база предоставена информация от дружеството е 

извършен финансово-икономически анализ на дружеството. 

І. Анализ на финансово-икономическото състояние: 

От представените годишни финансови отчети за 2012 г., се вижда че „ЕВН България 

Електроснабдяване” ЕАД не разполага със значителни по размер дълготрайни материални 

активи, което е в резултат от спецификата на дейността на дружеството. Дълготрaйните 

нематериални активи бележат значителен ръст от 25 хил.лв. за 2009 г. на 1 385 хил.лв. за 2012 

г. Също така се наблюдава намаление на дългосрочните финансови активи на дружеството, 

които намаляват от 4 087 хил.лв. за 2009 г. на 3 174 хил.лв. за 2012 г. или намаление с 23 %, 

което е в резултат на намалението на активите по отсрочени данъци. 

Краткотрайните активи на дружеството нарастват с 61 % от 153 546 хил.лв. за 2009 г. на 

247 721 хил.лв. за 2012 г., което се дължи на увеличението на краткосрочните вземания на 

дружеството, които бележат 38 % ръст, както и на значителното увеличение на паричните 

средства– близо 3 пъти, от 16 732 хил. лв. за 2009 г., на 47 624 хил.лв. за 2012 г. От 

структурата на краткосрочните вземания, се вижда че вземанията от клиенти нарастват с 24%, 

от 134 228 хил.лв. за 2009 г. на 171 903 хил.лв. за 2012 г. Дългосрочните задължения на 

дружеството се увеличават от 339 хил.лв. за 2009 г. на 2 144 хил.лв. за 2012, което е в резултат 

на увеличението на дългосрочните задължения към доставчици.  

Краткосрочните задължения нарастват от 92 632 хил.лв. за 2009 г. на 244 504 хил.лв. за 

2012 г., което е резултат от увеличението на краткосрочните задължения на дружеството към 

свързани лица от 48 565 хил.лв. за 2009 г. на 194 475 хил.лв. за 2012 г. и увеличението на 

краткосрочните търговски задължения от 25 875 хил.лв. за 2009 г. на 47 325 хил.лв. за 2012 г. 

Задълженията на дружеството са се увеличили с повече от два пъти от 112 924 хил. лв. 

през 2011 г. на 246 648 хил. лв., като основната част е към свързани лица, а именно ЕВН ЕР, 

поради невъзможността на дружеството да заплаща задълженията за мрежови услуги. 

От отчета за приходите и разходите „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД, се вижда 

че отчетените общи приходи са формирани основно от приходи от продажба на електрическа 

енергия и нарастват от 624 009 хил.лв. за 2008 г. на 666 176 хил.лв. за 2012 г. или ръст с около 

7 %. 

Общите разходи на  дружеството се увеличават с 17% от 643 387 хил. лв. за 2008 г. на 

751 809 хил. лв. за 2012 г. при отчетено намаление на разходите за дейността по 

икономически елементи с 14%, от 29 451 хил.лв. за 2008 г. на 25 396 хил.лв., което се дължи 

основно от намалението на групата „други разходи“, които намаляват с 62% от 14 805 хил. лв. 

за 2008 г. на 5 664 хил.лв. за 2012 г., на финансовите разходи с 83% и увеличение на 

технологичните разходи на електроенергия от 613 427 хил. лв. за 2008 г. на 734 930 хил. лв. за 

2012 г. Финансовите разходи, които представляват разходи за лихви намаляват от 509 хил.лв. 

на 85 хил.лв. за 2012 г. 

През 2012 г. „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД отчита отрицателен резултат от 

оперативна дейност, като себестойността на закупената електрическа енергия е 734 930 

хил.лв. при отчетени приходи от продажба на електрическа енергия 666 176 хил.лв. 

В резултат отчетения нетен финансов резултат от дружество за 2012 г. е загуба на 

стойност 78 082 хил.лв. спрямо отчетената нетна печалба през 2008 г. в размер на 73 хил.лв. 

Дружеството отчита следните финансови резултати за периода 2009 г.-2011 г.: за 2009 г. – 

загуба в размер на 1 408 хил. лв., за 2010 г. – печалба в размер на 8 097 хил. лв. и за 2011 г.- 

печалба в размер на 11 210 хил. лв. 

Собствения капитал на дружеството е намалял от 84 006 хил.лв. в началото на 2012 г. на 

5 921 хил.лв. в края на периода, в резултат на отчетената загуба.  

 

Разгледани са показатели характеризиращи финансово-икономическото състояние на 

дружеството: 
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Съотношението собствен капитал/дълготрайни активи е със стойност 1,22 за 2012 г. и 

намалява значително спрямо 2009 г. (15,73), в резултат на отчетената загуба, но остава над 1, 

което показва че „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД разполага с необходимия собствен 

капитал за финансиране на инвестиционната си дейност. 

Съотношението краткотрайни активи/краткосрочни пасиви е над 1 за разглеждания 

период, което определя възможността дружеството своевременно да обслужва 

краткосрочните си задължения. 

Съотношението собствен капитал/дългосрочни пасиви и краткосрочни пасиви е с нива 

под 1 за разглеждания период, което е индикатор, че дружеството е със сравнително висока 

задлъжнялост. 

Предвид всичко гореизложено и анализа на общата балансова структура към 31.12.2012 

г., може да бъде направен извода, че общото финансово състояние на „ЕВН България 

Електроснабдяване” ЕАД се запазва добро, независимо от отчетения отрицателен финансов 

резултат за годината.  

 

 Дружеството е представило като данни за източниците за финансиране и наличието на 

парични средства за осъществяване на лицензионната дейност, извлечение от сметките на 

дружеството в Ситибанк: 

1. салдо към 11.09.2012 г. по сметка BG39CITI92501000109001 - 30 243,06 лв.; 

2. салдо към 17.09.2012 г. по сметка BG17CITI92501000109009 - 11 003 188,16 лв.;  

 Дружеството е представило финансовите си отчети и е декларирало, че в изпълнение 

на Правилата за търговия с електрическа енергия, след провеждане на процедурата по 

лицензиране на дейността на доставчик от последна инстанция, дружеството ще предприеме 

всички действия свързани с регистрацията на пазара на електрическа енергия.  

 Дружеството е представило като доказателство за притежаваните материални ресурси, 

включително данни за изградена информационни мрежи и софтуер за извършване на 

дейността доставчик от последна инстанция, договор за услуги между „ЕВН България 

Електроснабдяване” ЕАД и „ЕВН Център за услуги” ЕООД. Възнаграждението се определя 

по метода „увеличена стойност”. В стойността на услугата се включват всички преки и 

непреки разходи необходими за извършване на конкретната услуга, като се добавя надценка в 

размер на 5 %, върху разходите.  

 

 В изпълнение на чл. 13, ал. 1 от НЛДЕ (отм.), дружеството е представило средносрочен 

бизнес план за периода 2013 г. – 2017 г. Същият е разработен единствено за дейността 

доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция, но следва да бъде 

актуализиран след приемане на Методика за определяне на цените на електрическата енергия, 

доставяна от доставчик от последна инстанция, и Методика за определяне на цените на 

балансиращата електрическа енергия като част от Правилата за търговия с електрическа 

енергия.  

 Въз основа на гореизложеното може да се направи изводът, че „ЕВН България 

Електроснабдяване” ЕАД притежава финансови възможности за извършване на дейността 

„доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция”.  

           На заявителя следва да бъде указано да преработи в подходящ срок представения 

бизнес план и да го представи в ДКЕВР за одобряване, да стартира процедурата свързана с 

подготовката, обсъждането и приемането на общите условия съгласно Наредба № 3 от 21 

март 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, след което да представи същите в 

комисията за одобрение, както и да представи Правила за работа с потребителите на 

енергийни услуги, като част от Общите условия, съгласно чл. 11, ал. 5, т. 2 и т. 3 от Наредба 

№ 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката. 
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Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и чл. 39, ал. 1, т. 13 от Закона за 

енергетиката, 

 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

 

1. Издава на „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД, ЕИК 123526430,  със седалище и 

адрес на управление: България, област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив 4000, район 

„Централен”, ул.„Христо Г. Данов № 37 

Лицензия № Л-413-17/08.07.2013 г. за дейността „доставка на електрическа енергия от 

доставчик от последна инстанция”, за срок от 26 (двадесет и шест) години, приложение и 

неразделна част от това решение. 

2. Указва на „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД в срок от 2 (два) месеца от 

издаване на решението по т. 1, да представи за одобряване преработен бизнес план в 

съответствие с чл. 13 от Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в 

енергетиката; 

3. Указва на „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД в срок от 2 (два) месеца от 

издаване на решението по т. 1, да представи за одобряване проект на Общи условия на 

договорите за доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция и 

Правила за работа с потребителите на енергийни услуги, като част от Общите условия, 

съгласно чл. 11, ал. 5, т. 2 и т. 3 от Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на 

дейностите в енергетиката. 

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14 

(четиринадесет) дневен срок. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
/АНЖЕЛА ТОНЕВА/ 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 
/ЕМИЛИЯ САВЕВА/  

 

 

 

 


