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Вх. № ........................ / ...................... 2018 г. 

 

ДО 

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА  

ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

ДОКЛАД 

 

от 
 

дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“ 

дирекция „Правна“ 

 

Относно: Заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-50 от 06.11.2017 г. на „Загора Енерджи“ ЕООД за 

продължаване срока на лицензия № Л-285-15 от 08.12.2008 г. за дейността „търговия с 

електрическа енергия“.  

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

 

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

заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-50 от 06.11.2017 г. на „Загора Енерджи“ ЕООД за продължаване 

срока на лицензия № Л-285-15 от 08.12.2008 г. за дейността „търговия с електрическа 

енергия“,  на основание чл. 56, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 67, ал. 1 от 

Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ).  

Със заповед № З-E-185 от 13.11.2017 г. на председателя на КЕВР е сформирана 

работна група със задача да проучи обстоятелствата, съдържащи се в заявлението и 

приложенията към него, за установяване на основателността на искането. 

С писма с вх. № Ф-06-03-6 от 24.11.2017 г. и вх. № Е-ЗЛР-ПД-50 от 07.12.2017 г. 

„Загора Енерджи“ ЕООД е представило допълнителни данни и документи, след което се 

пристъпи към разглеждане на преписката по същество за установяване на съответствието на 

заявлението с нормативните изисквания за продължаване на срока на лицензията. 

 

Въз основа на анализ на фактите и обстоятелствата, съдържащи се в 

документите по административната преписка, се установи следното: 

 

I. Правни аспекти:  

 

„Загора Енерджи“ ЕООД притежава лицензия № Л-285-15 от 08.12.2008 г., издадена 

за дейността „търговия с електрическа енергия“ за срок от 10 години, допълнена с права и 

задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ с Решение № И1-Л-285 от 

10.06.2013 г. 

В срока по чл. 42, ал. 2 от ЗЕ, „Загора Енерджи“ ЕООД е подало на основание чл. 56, 

ал. 1, т. 1 от ЗЕ заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-50 от 06.11.2017 г., с което дружеството е 

поискало продължаване с 10 (десет) години на срока на издадената лицензия.  

В тази връзка, при продължаване срока на лицензията, по аргумент от чл. 69, ал. 1 от 

НЛДЕ, Комисията следва да прецени изпълнението на изискванията и задълженията по 

действащата лицензия и дали заявителят ще продължи да отговаря на условията за 
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упражняване на лицензията, а именно дали притежава технически и финансови 

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

нормативните изисквания за осъществяване на дейността по лицензията. 

Видно от представеното удостоверение за актуално състояние с изх. № 

20171023161712 от 23.10.2017 г. на Агенцията по вписванията, „Загора Енерджи“ ЕООД е 

търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от Търговския закон. „Загора Енерджи“ ЕООД е 

еднолично дружество с ограничена отговорност, с ЕИК 123507476, със седалище и адрес на 

управление: гр. Стара Загора 6000, бул. „Св. Патриарх Евтимий“ № 23.  

„Загора Енерджи“ ЕООД се управлява и представлява от управителя Ирина Василевна 

Динева.  

„Загора Енерджи“ ЕООД е с предмет на дейност: търговия с електроенергия, при 

спазване на действащия лицензионен режим, консултантски, ремонтни и други услуги в 

областта на енергетиката, както и всички останали незабранени от закона дейности, 

организирани като предприятие, което по предмет и обем изисква делата му да се водят по 

търговски начин, при спазване на съответните разрешителни и лицензионни режими.   

Капиталът на дружеството е в размер на 5 000 (пет хиляди) лева и е изцяло внесен. 

Едноличен собственик на капитала е „Холдинг Загора“ ООД, ЕИК/ПИК 123090869. 

„Загора Енерджи“ ЕООД е регистрирано по Закона за данъка върху добавената 

стойност лице с идентификационен № BG123507476, видно от представеното удостоверение 

за регистрация от 18.07.2008 г., издадено от Национална агенция за приходите. 

Въз основа на представените на основание чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „а“, б. „б“, б. „в“, б. „г“ 

и б. „д“ от НЛДЕ декларации от управителя на „Загора Енерджи“ ЕООД се установява, че 

същият 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 му е 

отнемана лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ и няма издаван акт за 

отказ да се издаде на дружеството лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“. 

Следователно продължаването на срока на издадената лицензия няма да е в противоречие с 

разпоредбите на чл. 40, ал. 4, т. 1, 2 и 3 от ЗЕ. 

Заявителят е обосновал искането си за продължаване на срока на лицензията с 

планираното бъдещо развитие на дейността и с оглед обезпечаване доставката и 

обслужването на клиентите на дружеството.  

 

ІІ. Технически аспекти: 

 

1. Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване на 

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

„координатор на стандартна балансираща група“. 

Видно от интернет страницата на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, 

заявителят е регистриран на пазара на балансираща енергия като „координатор на стандартна 

балансираща група“ с идентификационен номер № 32X001100100270W. 

„Загора Енерджи“ ЕООД извършва дейността си в нает офис, намиращ се в гр. Стара 

Загора, бул. „Св. Патриарх Евтимий“ № 23, като в тази връзка е приложило копие от договор 

за наем от 20.12.2013 г., сключен с „Хранинвест – Хранмашкомплект“ АД. 

 

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“. 

„Загора Енерджи“ ЕООД е на пазара на електрическа енергия от 2007 г. и се стреми 

към удовлетворяване изискванията на клиентите и останалите заинтересовани страни 

относно качеството на извършваната дейност, а именно покупко-продажба на електрическа 

енергия и балансирането й в групата. Дружеството посочва, че продава електрическа енергия 

на клиенти на цени, определени от пазарния принцип в съответствие със законовите 
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изисквания, намалява негативното влияние на цените за недостиг и излишък на електрическа 

енергия чрез извършване на балансиране в стандартната балансираща група при спазване на 

принципите за равнопоставеност на клиентите, прозрачност при осъществяване на дейността 

и справедливост при разпределяне на небалансите.  

Заявителят посочва, че изпълнява своята дейност в съответствие със законовите 

изисквания, гарантира активно участие на целия ръководен персонал за създаване на работна 

среда и условия за приобщаване на персонала за активното му допринасяне към постигане на 

целите. 

 „Загора Енерджи“ ЕООД е представило организационна структура на дружеството, 

от която е видно, че тя се състои от управител, прокурист и три отдела – „Отдел 

прогнозиране и балансиране“, „Икономически отдел“ и „Юридически отдел“. Във всеки от 

отделите има назначени експерти, които извършват следните функции: 

 Отдел „Прогнозиране и балансиране“ – назначени трима експерти, които 

изработват индивидуални прогнози на всички клиенти от балансиращата група на „Загора 

Енерджи“ ЕООД, изготвят графици за покупко-продажба с търговски партньори, оперират 

на платформата на „Българска независима енергийна борса“ ЕАД, докладват всички месечни 

сделки по REMIT, съставят справки, нужни на икономическия отдел относно фактуриране, 

проследяват публикувани месечни и годишни търгове на производители, изграждат и 

поддържат база данни чрез Word и Excel и др.; 

 Юридически отдел – един юрисконсулт, който съблюдава законосъобразно 

прилагане на законодателството от дружеството, ръководи и организира представителството 

на дружеството пред трети лица, държавни органи и процесуално представителство пред съд, 

организира защитата на интересите на дружеството, дава становища при съставяне на актове 

относно възникването, изменението и прекратяването на трудовите правоотношения, участва 

в преговори за сключване на договори и др.; 

 Икономически отдел – включва длъжността счетоводител, който приема и 

проверява по форма и същество първичните документи за извършените стопански операции 

и контролиране на срочното им представяне в счетоводството, отчита всички операции, 

свързани с движението на стоково-материалните ценности и паричните средства, отчита 

финансовите взаимоотношения с клиенти и други лица, води счетоводни сметки и 

контролира правилното им отразяване, изготвя финансови отчети и счетоводни справки и др. 

В заявлението си за продължаване срока на лицензията за търговия с електрическа 

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

дружеството е приложило автобиографии, копия на дипломи за завършено образование на 

прокуриста, както и на наетия персонал. Представени са копия от трудови договори, както и 

договор за прокура от 24.03.2014 г., с който „Загора Енерджи“ ЕООД възлага на прокуриста 

да извършва необходимите действия по управлението на предприятието.  

Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството 

доказателства се установи, че „Загора Енерджи“ ЕООД притежава технически 

възможности, организационна структура, материални и човешки ресурси и отговаря на 

условията да продължи да изпълнява дейността „търговия с електрическа енергия“, 

включваща права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“. 

 

III. Икономически аспекти: 

 

Относно финансовите възможности на „Загора Енерджи“ ЕООД за извършване 

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. 68, ал. 2, т. 5 от НЛДЕ „Загора Енерджи“ ЕООД 

е представило бизнес план за периода 2018 г. – 2022 г. с прогнозни годишни финансови 

отчети и годишни финансови отчети за 2014 г., 2015 г. и 2016 г. 
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Съгласно представения бизнес план за управление и развитие на дейността „търговия 

с електрическа енергия“, включваща права и задължения за „координатор на стандартна 

балансираща група“, „Загора Енерджи“ ЕООД прогнозира количествата електрическа 

енергия за покупко-продажба, на база повишените потребности на клиентите на 

дружеството, да се увеличават от XXX GWh през 2018 г. до XXX GWh през 2022 г. Също 

така се предвижда нарастване на покупните и продажните цени на електрическата енергия в 

средносрочен план, заради повишаващите се разходи за производство. 

Прогнозните цени, по които дружеството ще купува и продава електрическа енергия 

през периода на бизнес плана, са основани на вътрешната политика на дружеството и 

очакваната пазарна цена на електрическа енергия в потребителския сегмент, двустранните 

договори между търговци, търговете на основните производители на електрическа енергия и 

енергийната борса. 

За 2022 г. е предвидено нарастване с XX % на средната покупна цена на 

електрическата енергия спрямо 2018 г. Предвижда се и ръст в приходите и разходите от 

търгувана електрическа енергия поради прогнозираното нарастване на цените. 

Към бизнес плана си „Загора Енерджи“ ЕООД е представило SWOT анализ, в който 

дружеството е посочило своите силни и слаби страни, възможностите за развитие и 

вероятните заплахи за дейността си. 

Дружеството е представило удостоверение с изх. № XXX от 22.11.2017 г. от Банка, 

според което „Загора Енерджи“ ЕООД е клиент на банката с открита сметка, която ще бъде 

използвана във връзка с чл. 19 от Правилата, наличността по която към 22.11.2017 г. е XXX 

лв., както и че банката при поискване от КЕВР ще предоставя информация за оборотите и 

салдата по тази сметка. Сумата по сметката е в размер, съответстващ на изискванията на 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 2016 г. съгласно представения в Комисията 

годишен финансов отчет. 

Въз основа на гореизложеното може да се направи извод, че ако спази заложените 

в бизнес плана параметри, „Загора Енерджи“ ЕООД ще притежава финансови 

възможности и ще продължи да отговаря на условията за упражняване на дейността 

„търговия с електрическа енергия“ за новия срок на лицензията. 
 

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 потребители на енергийни услуги“. 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. 

 

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 предлагаме Комисията да вземе следните 

 

РЕШЕНИЯ: 

 
1. Да приеме доклада на работната група относно подаденото от „Загора Енерджи“ 

ЕООД заявление за продължаване срока на лицензия № Л-285-15 от 08.12.2008 г.; 

2. Да насрочи открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ за разглеждане на 

подаденото заявление;  

3. Да покани за участие в откритото заседание лицата, представляващи по закон 

„Загора Енерджи“ ЕООД, или други упълномощени от тях представители на дружеството; 

4. Датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на страницата 

на Комисията в интернет. 


