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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-Л-11 от 23.03.2018 г. на „Езпада“ д.о.о., ч.ю.л., 

държава: Република Хърватия, за издаване на лицензия за дейността „търговия с 

електрическа енергия“.  

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

 

Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-11 от 

23.03.2018 г. на „Езпада“ д.о.о., ч.ю.л., държава: Република Хърватия, за издаване на 

лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 

във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 9, ал. 1, т. 10 от Наредба 

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

За проучване на обстоятелствата в заявлението и приложенията към него е 

сформирана работна група със заповед № З-Е-36 от 28.03.2018 г. на председателя на КЕВР. 

С писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-11 от 10.07.2018 г. заявителят е представил допълнителни 

данни и документи, които са приложени към образуваната административна преписка. 

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 фактите и обстоятелствата, съдържащи се в 

документите по административната преписка, се установи следното: 

 

І. Правни аспекти 

Видно от представеното извлечение от съдебния регистър, издадено от Търговски 

съд Загреб, правно-организационната форма на „Езпада“ д.о.о. е дружество с ограничена 

отговорност, учредено и съществуващо съгласно законите на Република Хърватия, 

вписано в съдебния регистър към Министерство на правосъдието под рег. № 080537171, с 

идентификационен код № 59169392843, със седалище и адрес на управление: Република 

Хърватия, гр. Загреб, ул. „Града Ваковара“ № 284. 

„Езпада“ д.о.о. има следния предмет на дейност: електроснабдяване, търговия с 

електроенергия, покупка и продажба на стоки, предоставяне на услуги в магазина, 
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провеждане на търговско посредничество на вътрешния и външния пазар, 

представителство на чуждестранни компании, управление на недвижими имоти и 

поддръжка на недвижими имоти, агенция за недвижими имоти, бизнес с недвижими 

имоти, консултации в областта на бизнеса и управлението, реклама (реклама и 

пропаганда), проучване на пазара и проучване на общественото мнение. 

„Езпада“ д.о.о. се управлява и представлява от управителя Дарио Крталич.  

Размерът на капитала на дружеството е 20 000,00 HRK (хърватски куни). Едноличен 

собственик на капитала на „Езпада“ д.о.о. е „Езпада“ АГ, ч.ю.л., държава: Швейцария, 

идент. № 34078244033. 

Предвид горното, „Езпада“ д.о.о. е лице с регистрация по законодателството на 

друга държава-членка на Европейския съюз, еквивалентна на тази по Търговския закон, 

следователно отговаря на условията на чл. 40, ал. 1 от ЗЕ и чл. 10, ал. 1 от НЛДЕ. 

Въз основа на представените от управителя на дружеството декларации по чл. 11, 

ал. 2, т. 2, б. „а“, б. „б“, б. „в“, б. „г“ и б. „д“ от НЛДЕ 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 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. Следователно издаването на лицензия за дейността „търговия с 

електрическа енергия“ на „Езпада“ д.о.о. 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“ липсва енергиен обект. 

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

Дружеството обосновава искания срок на лицензията с оглед реализацията на бизнес 

концепцията му и изпълнението на дългосрочни и средносрочни цели, заложени в 

представения бизнес план. Според заявителя обстоятелството, което допълнително 

обуславя предложения срок, е и перспективата за развитие на свободния пазар в страната и 

планираната либерализация, която ще доведе до възможност все повече участници да се 

възползват от предимствата на свободния пазар на електроенергия, което ще повиши 

конкурентността и ще допринесе за по-благоприятни условия за търговия. Предвид 

динамиката на пазара на електрическа енергия в България дружеството счита, че 

десетгодишният срок е достатъчен за постигане на планираните бизнес цели, както в 

краткосрочен, така и в дългосрочен аспект. 

 

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“, „Езпада“ д.о.о. 

ще използва офис помещения, находящи се в Бизнес център Алмерия, с адрес: Хърватия, 

гр. Загреб, ул. „Град Вуковар“ № 284. Офис помещенията включват офиси на 7-мия етаж в 

бизнес сградата, с обща площ от 26,00 кв.м. и  гаражно паркомясто. Помещенията ще се 

ползват въз основа на сключен от заявителя на 17.12.2012 г. договор за наем на офис 

помещения с „Триус Некретнине“ д.о.о. 

„Езпада“ д.o.o. ще използва оборудване, компютърна и комуникационна техника, 

предоставени въз основа на договори за сътрудничество, сключени с „Езпада“ с.р.о. и 

„Езпада“ АГ. На основание тези договори „Езпада“ д.o.o. ще разполага с необходимото 
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хардуерно, софтуерно и комуникационно оборудване и неговата поддръжка за целите на 

осъществяване на дейността. Дружеството уверява, че ще използва в офиса си стандартни 

устройства като телефон, факс, скенер, принтер и копирна машина със следните 

характеристики: 

 Телефон Panasonic KXTS500;  

 Факс Канон i-Sensys MF6140dn;  

 Скенер Канон i-Sensys MF6140dn;  

 Принтер Канон i-Sensys MF6140dn; 

 Копирна машина Canon i-Sensys MF6140dn. 

Освен това дружеството разполага с 2 броя настолни компютри със следните 

специфики: 

 Lenovo T520, RAM 4 GB, SSD 256 GB, Монитор 15,4”; 

 Операционна система: Windows 10; 

 Пакет за работа с офис документи: Microsoft Office Small Business; 

 Софтуер за работа с PDF файлове: Adobe Acrobat DC; 

 Софтуер за работа с архивни файлове: 7zip; 

 Java Software; 

 Софтуер за антивирусна защита: Eset Endpoint Antivirus; 

 VPN client Juniper Pulse Secure; 

 Сървър и комуникационна свързаност на устройствата. 

За осигуряване на комуникационната свързаност на устройствата, е обособено 

сървърно помещение, осигуряващо централен сървър със следните характеристики: 

 Виртуална машина VMware; 

 Операционна система: MS Server 2008 R2; 

 Управление на потребителите и компютрите: Active Directory Domain Services; 

 Централно съхранение на всички работни файлове от работните станции върху 

централния сървър; 

 Софтуер за антивирусна защита: Eset File Security for Windows servers. 

Сървърът за електронна поща има следните характеристики: 

 MS Exchange server 2010 on MS Server 2008 R2; 

 POP3, SMTP, ActiveSync; 

 Cisco C170 система за имейл защита, DELL EMC Source one за архивиране; 

 Сигурността на комуникацията между клиентите и сървъра се защитава със 

криптиране – GeoTrust certificates. 

Дружеството има готовност на по-късен етап, в случай на разрастване на дейността 

и при необходимост, да придобие или наеме допълнителни офиси, офис оборудване, 

компютърна и комуникационна техника, програмни системи за обработване и обмен на 

информация, и допълнително оборудване, свързано с търговията с електрическа енергия. 

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 независимия преносен оператор „Електроенергиен 

системен оператор“ ЕАД. С писмо с изх. № ЦУ-ПМО-4701 от 30.11.2017 г. 

„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД декларира, че „Езпада“ д.о.о. 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. 

Въз основа на гореизложеното и представените доказателства може да се 

приеме, че „Езпада“ д.о.о. притежава технически възможности и материални ресурси 

за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“. 
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2. Относно наличието на човешки ресурси и опит за осъществяване на 

дейността „търговия с електрическа енергия“: 

За осъществяване на лицензионната дейност „търговия с електрическа енергия“, 

„Езпада“ д.о.о. ще разчита на ангажирани специалисти с необходимите познания и опит в 

извършване на дейността, спазвайки разпоредбите и изискванията на приложимото 

законодателство.  

Съгласно управленско-организационна структура на дружеството, същото ще 

разчита на следния персонал за осъществяване на лицензионната дейност: 

 Директор – следи и отговаря за цялостната оперативна дейност на дружеството, 

координацията на ежедневните дейности, одобрението и инициирането на отделните 

дейности; 

 Специалист отдел „Търговска дейност, анализи и администриране на дейността“ 

– следи и отговаря за ежедневните дейности на дружеството, комуникацията с 

контрагенти, проследяването на фактури и договори, осигуряването на пълна 

документация на търговските дейности; 

 Специалист отдел „Търговия и планиране“ – отговаря за дейностите по търговия 

и планиране, комуникацията с бизнес партньори, ежедневната дейност по прогнозиране, 

съгласуване и генериране на графици, техническата връзка с ЕСО ЕАД и др. 

Приложени са копия от дипломи за завършено образование на наетите служители, 

както и копия на трудовите им договори, с които са наети в дружеството. „Езпада“ д.о.о. 

посочва, 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 може да се приеме, че „Езпада“ д.о.о. разполага с човешки ресурси и 

организационна структура за осъществяване на дейността „търговия с електрическа 

енергия“. 

 

III. Икономически аспекти 

 

Относно наличие на финансови възможности на заявителя за осъществяване 

на дейността „търговия с електрическа енергия“, 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).  

„Езпада“ д.о.о. е представило бизнес план за периода 2018 г. – 2022 г. за управление 

и развитие на дейността „търговия с електрическа енергия“, с прогнозни годишни 

финансови отчети съгласно изискванията на чл. 13 от НЛДЕ.  

В бизнес плана са заложени увеличаващи се количества електрическа енергия за 

покупко-продажба, като техните стойности са от ХХ МWh през 2018 г. до ХХ МWh през 

2022 г.  

Прогнозните цени, по които дружеството ще купува и продава електрическа 

енергия през периода на бизнес плана, са: 

Значителен ръст в приходите от продадена електрическа енергия е предвиден за 

периода на бизнес плана, дължащ се на факта, че дружеството очаква да увеличава 

търгуваните обеми електрическа енергия. За разглеждания период дружеството 

прогнозира трикратно увеличение на приходите и разходите. 

Сравнителна таблица на прогнозните приходи и разходи за периода 2018 г. – 2022 г. 

е представена по-долу: 
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Към бизнес плана „Езпада“ д.о.о. 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 от 09.03.2018 г. от ХХ, според което 

„Езпада“ д.о.о. е клиент на банката с открита специална сметка за обезпечаване на бъдещи 

сделки при упражняване на лицензионната дейност „търговия с електрическа енергия“, 

наличността по която към 08.03.2018 г. е ХХ евро, която левова стойност по фиксинга на 

БНБ се равнява на ХХ лева. Сумата по специалната сметка е в размер, съответстващ на 

изискванията на 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. 

Предвид гореизложеното може да се направи извод, че ако спази заложените в 

бизнес плана параметри, „Езпада“ д.о.о. 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. Според изискванията на чл. 38в, ал. 2 от ЗЕ 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.   

 

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, предлагаме 

Комисията да вземе следните: 

 

РЕШЕНИЯ: 
 

1. Да приеме доклада на работната група относно подаденото от „Езпада“ д.о.о. 

заявление за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“; 

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 „Езпада“ 

д.о.о., или други упълномощени от тях представители на дружеството; 

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

страницата на Комисията в интернет. 


