РЕШЕНИЕ
№ И1-Л-309
от 28.02.2019 г.
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
на закрито заседание, проведено на 28.02.2019 г., като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-107
от 12.02.2019 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-48 от 01.11.2018 г., подадено от
„ЕНЕРГО-ПРО България“ ЕАД за продължаване срока на лицензия № Л-309-15 от
02.11.2009 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, и събраните данни от
проведеното на 21.02.2019 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-ПД-48 от
01.11.2018 г., подадено от „ЕНЕРГО-ПРО България“ ЕАД за продължаване срока на
лицензия № Л-309-15 от 02.11.2009 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).
За проучване на обстоятелствата в заявлението и приложенията към него е
сформирана работна група със заповед № З-E-161 от 07.11.2018 г. на председателя на КЕВР.
Резултатите от извършения анализ на заявлението и приложенията към него са
отразени в доклад с вх. № Е-Дк-107 от 12.02.2019 г., който е приет от КЕВР с решение по
Протокол № 19 от 15.02.2019 г., т. 5. В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ,
на 21.02.2019 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:
„ЕНЕРГО-ПРО България“ ЕАД притежава лицензия № Л-309-15 от 02.11.2009 г.,
издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“ за срок от 10 години.
В срока по чл. 42, ал. 2 от ЗЕ, „ЕНЕРГО-ПРО България“ ЕАД е подало на основание
чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗЕ заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-48 от 01.11.2018 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
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 служебно извършена справка на интернет страницата на Търговския
регистър към Агенцията по вписванията, правно-организационната форма на„ЕНЕРГО-ПРО
България“ ЕАД е еднолично акционерно дружество с едностепенна система на управление, с
ЕИК 130368870, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, район Триадица, пл.
„Позитано“ № 2, ет. 5.
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„ЕНЕРГО-ПРО България“ ЕАД се управлява от Съвет на директорите с членове
Яромир Тесарж, Петр Тесарж, Боян Кършаков и Радослав Славов. Дружеството се
представлява съвместно от всички членове на Съвета и от всеки един от тях самостоятелно.
„ЕНЕРГО-ПРО България“ ЕАД е с предмет на дейност: експлоатация на водни
електроцентрали, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.
Капиталът на дружеството е в размер на 13 500 000 лева и е изцяло внесен.
Въз основа на представените на основание чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „а“ и б. „б“ от НЛДЕ
декларации от всички членове на Съвета на директорите на „ЕНЕРГО-ПРО България“ ЕАД
се установява, че същите не са лишени от правото да упражняват търговска дейност и не са
осъждани с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против
стопанството. Въз основа на служебно извършена справка се установява също, че заявителят
не е в производство по несъстоятелност, не е обявен в несъстоятелност, не е в ликвидация, не
му е отнемана лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ и не му е отказвано
издаването на лицензия за същата дейност. Следователно продължаването на лицензията на
„ЕНЕРГО-ПРО България“ ЕАД 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
Срок на лицензията
Заявителят е поискал продължаване с 10 (десет) години на срока на издадената
лицензия. Исканият срок е обоснован с оглед промените в енергийното законодателство в
края на 2017 г. и през 2018 г., с които голяма част от количеството произведена електрическа
енергия, в т.ч. и от възобновяеми източници, следва да се търгува на организиран борсов
пазар, с което се дава възможност за развитие на търговията с електрическа енергия.
Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване на
дейността „търговия с електрическа енергия“:
Видно от регистъра на търговските участници, който независимият преносен оператор
„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД поддържа на интернет страницата си, „ЕНЕРГОПРО България“ ЕАД е регистрирано като търговец на електрическа енергия с EIC код
„32X0011001006926“ и към момента е със статус „Активен“.
За осъществяване на дейността си заявителят използва офис, намиращ се в гр. София,
пл. „Позитано“ № 2, ет. 5, по силата на договор за наем от 01.08.2014 г. г., сключен с
„Перформ Риал Истейт“ ООД. Дружеството посочва, че офисът е предаден в завършен вид,
съгласно техническа спецификация и стандартно оборудване.
„ЕНЕРГО-ПРО България“ ЕАД заявява, че информационното и комуникационното
осигуряване на търговската дейност се обезпечава чрез използване на следните средства:
 2 компютъра DE:: OptiPlex;
 2 компютъра DELL Vostro;
 4 компютъра Lenovo;
 4 монитора BENQ;
 2 монитора DELL;
 10 монитора LG;
 1 монитор View Sonic;
 1 монитор Philips;
 5 лаптопа HP;
 10 лаптопа Lenovo;
 24 лиценза за MS Office и Windows HP;
 25 лицензии за Kaspersky Anti Virus;
 Два монитора за търговия;
 AutoCad 2008;
 Linux server;
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 Windows server;
 Internet –достъп от Телехаус – 100.00мбит/сек.;
 Internet back up от Телехаус – 100.0 мбит/сек.;
 3 фиксирани линии към А1;
 Свързаност с корпоративна група към Telenor за 67 служители на „ЕНЕРГО-ПРО
България“ ЕАД;
 Универсален електронен подпис;
 Виртуални сървъри;
 2 TB пространство, използвани от сървърите;
 Лицензии – 1 бр. Windows Server, 1бр. Microsoft SQL, 30бр. Clients;
 Разполагане на 4 бр. сървъри в технически център, собственост на Екуиникс
България Дейта Сентърс ЕАД;
 Тънък клиент за софтуер за управление на бизнес процеси и документи Archimed
eDMS – 30 бр.;
 Услуга – диференцирано архивиране.
Въз основа на гореизложеното и представените доказателства може да се приеме, че
„ЕНЕРГО-ПРО България“ ЕАД притежава технически възможности и материални ресурси и
отговаря на условията да продължи да осъществява дейността „търговия с електрическа
енергия“.
Относно наличието на човешки ресурси и опит за осъществяване на дейността
„търговия с електрическа енергия“:
Едноличен собственик на капитала в дружеството е „Енерго Про“ АД, Чехия.
Управлението на дружеството се осъществява от Общото събрание на акционерите и Съвет
на директорите – приета в едностепенна система на управление. Едноличният собственик на
капитала решава въпросите, предоставени в компетентността на Общото събрание в
съответствие с разпоредбите на Търговския закон. Управителният орган на дружеството е
Съвет на директорите в състав от четирима членове, като те могат да представляват
дружеството заедно и поотделно.
Организационната структура на дружеството е определена с решение на Съвета на
директорите. В структурата на дружеството, освен общо функционалните звена, са
предвидени определени структурни звена с функции, които покриват изцяло
осъществяването на дейността по търговия с електрическа енергия.
Представено е актуално състояние на действащите трудови договори и автобиографии
на членовете на съвета на директорите, както и на някои от служителите на „ЕНЕРГО-ПРО
България“ ЕАД, в т.ч. доказателства за допълнително придобита квалификация.
Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството доказателства
се установи, че „ЕНЕРГО-ПРО България“ ЕАД притежава човешки ресурси и опит и
отговаря на условията да продължи да изпълнява дейността „търговия с електрическа
енергия“.
Относно наличието 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):
„ЕНЕРГО-ПРО България“ ЕАД е представило бизнес план за периода 2019 г. – 2023 г.
за управление и развитие на дейността „търговия с електрическа енергия“, с прогнозни
годишни финансови отчети съгласно изискванията на чл. 13 от НЛДЕ, както и годишен
финансов отчет за 2017 г.
В бизнес плана са заложени увеличаващи се количества електрическа енергия за
покупко-продажба, като техните обеми са от 87 600 МWh през 2019 г. до 175 200 МWh през
2023 г.
Прогнозните цени, по които дружеството ще купува и продава електрическа енергия
през периода на бизнес плана, са:
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Показател
Средна покупна цена

Мярка
лева/MWh

2019 г.
85,65

2020 г.
84,87

2021 г.
96,95

2022 г.
97,85

2023 г.
97,87

Средна продажна цена

лева/MWh

104,24

97,37

102,08

102,20

102,22

MWh

87 600

131 400

131 400

175 200

175 200

Количество търгувана ел.
енергия общо

Дружеството очаква да увеличава търгуваните обеми електрическа енергия, както и
ръст на продажната и покупната цена. За разглеждания период, дружеството очаква
увеличение на печалбата от 7 072 хил. лв. за 2019 г. до 13 316 хил. лв. за 2023 г.
Сравнителна таблица на прогнозните приходи и разходи за периода 2019 г. – 2023 г. е
представена по-долу:
2019 г.
46 470

2020 г.
50 190

Прогноза
2021 г.
55 924

2022 г.
60 514

2023 г.
60 521

17 042

20 761

26 495

31 086

31 092

41 590

42 332

42 451

45 831

45 725

16 071

19 809

25 509

30 010

30 016

Счетоводна печалба

4 880

7 858

13 473

14 683

14 796

Финансов резултат

4 392

7 072

12 126

13 215

13 316

Показатели в хил. лева
Приходи
в т. ч. от продажба на
електроенергия
Разходи
в т.ч. за покупка на
електроенергия

Към бизнес плана „ЕНЕРГО-ПРО България“ ЕАД 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 03.12.2018 г. от „Райфайзенбанк
(България)“ ЕАД, според което „ЕНЕРГО-ПРО България“ ЕАД 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 03.12.2018 г. е
153 213 лева. Сумата по специалната сметка е в размер, съответстващ на изискванията на чл.
19, ал. 2 от Правилата, видно от годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.
Въз основа на всичко гореизложено може да се направи извод, че ако спази
заложените в бизнес плана параметри и представените в пазарния анализ данни, „ЕНЕРГОПРО България“ ЕАД ще притежава финансови възможности за извършване на дейността
„търговия с електрическа енергия“.
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. 21, ал. 1, т. 1 и т. 5 във връзка с чл.
56, ал. 1, т. 1 и чл. 38в, ал. 3 от Закона за енергетиката и чл. 69, ал. 2, т. 1 и ал. 3 и чл. 13,
ал. 5 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
1. Продължава срока на лицензия № Л-309-15 от 02.11.2009 г. за дейността
„търговия с електрическа енергия“, издадена на „ЕНЕРГО-ПРО България“ ЕАД, с
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ЕИК 130368870, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, район Триадица,
пл. „Позитано“ № 2, ет. 5, с 10 (десет) години, считано от датата на изтичане срока на
лицензията – 02.11.2019 г.;
2. Определя същите условия за осъществяване на лицензионната дейност за
новия срок, така както последните са регламентирани в лицензия № Л-309-15 от
02.11.2009 г., издадена на „ЕНЕРГО-ПРО България“ ЕАД за дейността „търговия с
електрическа енергия“;
3. Одобрява на „ЕНЕРГО-ПРО България“ ЕАД бизнес план за периода 2019 г. –
2023 г., приложение към това решение и приложение към издадената лицензия;
4. Одобрява на „ЕНЕРГО-ПРО България“ ЕАД правила за работа с потребители
на енергийни услуги, приложение към това решение и приложение към издадената
лицензия.
Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – София град в 14
(четиринадесет) дневен срок.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
РОСИЦА ТОТКОВА
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