
  

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ И2-Л-344 

от  23.12.2019 г. 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание, проведено на 23.12.2019 г., като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-

846 от 09.12.2019 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-79 от 29.11.2019 г. на „ЕСП 

Златни Пясъци“ ООД за продължаване срока на лицензия № Л-344-15 от 29.11.2010 г., 

издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“, и събраните данни от 

проведеното на 18.12.2019 г. открито заседание по преписката, установи следното: 

Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с № Е-ЗЛР-ПД-79 от 

29.11.2019 г. на „ЕСП Златни Пясъци“ ООД за продължаване срока на лицензия № Л-344-

15 от 29.11.2010 г., издадена 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-232 от 19.11.2019 г. на председателя на 

КЕВР. 

Резултатите от извършения анализ на заявлението и приложенията към него са 

отразени в доклад с вх. № Е-Дк-846 от 09.12.2019 г., който е приет от КЕВР с решение по 

Протокол №  227 от 18.12.2018 г., т.4. В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от 

ЗЕ, на 18.12.2019 г. е проведено открито заседание, на което е присъствал представител на 

заявителя. Същият не e направил възражения по фактите, обстоятелствата и изводите, 

отразени в приетия доклад. 

След проучване на обстоятелствата по образуваната преписка, Комисията 

приема за установено следното: 

„ЕСП Златни Пясъци“ ООД притежава лицензия № Л-344-15 от 29.11.2010 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-344 от 15.12.2015 г. на КЕВР. 

В срока по чл. 42, ал. 2 от ЗЕ, „ЕСП Златни Пясъци“ ООД е подало на основание чл. 

56, ал. 1, т. 1 от ЗЕ заявление с вх. № Е- ЗЛР-ПД-79 от 08.11.2019 г. за продължаване срока 

на издадената лицензия с 10 (десет) години.  

Предвид горното, 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 „ЕСП Златни 
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Пясъци“ ООД е дружество с ограничена отговорност, с ЕИК № 148075985, със седалище и 

адрес на управление: гр. Варна 9007, район „Приморски“, к.к. „Златни пясъци“, 

административна сграда Рила. 

„ЕСП Златни Пясъци“ ООД се управлява от Веселин Борисов Черкезов. 

„ЕСП Златни Пясъци“ ООД има следния предмет на дейност: обществено 

снабдяване с електрическа енергия на теорията на к.к. „Златни Пясъци“ гр. Варна, след 

лицензиране и търговия с електрическа енергия. 

Размерът на капитала на дружеството е 6800 лв. и е изцяло внесен.  

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

НЛДЕ декларации от управителя на „ЕСП Златни Пясъци“ ООД 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 дейността „търговия с електрическа енергия“ и 

не му е отказвано издаването на лицензия за същата дейност. Следователно не е налице 

противоречие с разпоредбите на 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. 

Заявителят е поискал продължаване с 10 (десет) години на срока на издадената 

лицензия. Дружеството е посочило, че изгражда своята стратегия и политика в дългосрочен 

план за трайно присъствие и утвърждаване на енергийния пазар, както в страната, така и 

извън нея. 

Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване на 

дейностите, изискванията и задълженията на действащата лицензия: 

Видно от регистъра на търговските участници, който независимият преносен 

оператор „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (ЕСО ЕАД) поддържа на интернет 

страницата си, „ЕСП Златни Пясъци“ ООД е регистрирано като търговец на електрическа 

енергия с права и задължения на координатор на стандартна балансираща група с EIC код 

„32X0011001003117“ и към момента е със статус „Активен“.  

За осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“, „ЕСП Златни 

Пясъци“ ООД ще използва наето офис помещение, находящо се гр. Варна 9007, район 

„Приморски“, к.к. „Златни пясъци“, административна сграда Рила. Като доказателство 

заявителят е представил договор за наем на офис-площи от 20.01.2011 г., сключен със 

„Златни Пясъци“ АД. 

Дружеството декларира, че разполага с напълно изградена и функционираща 

информационна мрежа, съвременни комуникационни възможности и подходящи за 

дейността софтуерни продукти и решения, както следва : 

- Офисът разполага с оборудване, собственост на Дружеството, състоящо се от: 

- Офис мебели 

- Преносими и стационарни компютри – 5 броя 

- Мултифункционално устройство CANON (принтер, факс, скенер) – 1 брой 

- Мобилни телефони – 4 броя 

В „ЕСП Златни Пясъци“ ООД са изградени информационни мрежи за софтуер за 

извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и 
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задължения на координатор на стандартна балансираща група“, съгласно изискванията за 

комуникационно и компютърно оборудване за електронен обмен на данни с ЕСО ЕАД и 

другите търговски участници, както следва: 

- информационна система – Microsoft Windows 7 Pro; 

- работна програма версия на WORD – MS Word 2010; 

- работна програма версия на EXCEL – MS Excel 2010; 

- версия на клиента за електронна поща – MS Outlook Express 6.0; 

- антивирусна защита – ESET. 

През 2016 г. дружеството е внедрило нов софтуер, разработен за нуждите на 

дейността, който включва следните функционалности: 

- Обработка и следене на клиентски договори по вид и срок на договора; 

- Поддръжка на информация на клиентски досиета; 

- Трансфер на данни от мерене и сетълмент на данни от средства за търговско 

мерене; 

- Автоматично изпращане на фактури и известия по електронна поща; 

- Управление на вземания от клиенти; 

- Справки и рекапитулации; 

- Изготвяне на почасови графици, прогнозиране и балансиране; 

Сървър за електронна поща: 

- Външен доставчик на пощенски услуги – Linux базиран (Open source). 

Дружеството има сключен договор за доставка на интернет услуги за обезпечаване 

на комуникационните нужди. Дружеството е възложило поддръжката на хардуерното 

оборудване и софтуерните приложения на служител, назначен в административното звено 

на длъжност „Програмист, софтуерни приложения“. 

Относно наличието на човешки ресурси и опит за осъществяване на дейността 

„търговия с електрическа енергия“:  

Предоставени са данни за управленската и организационна структура на „ЕСП 

Златни Пясъци“ ООД.  

„ЕСП Златни Пясъци“ ООД се ръководи от: 

- Управител – Веселин Б.Черкезов, с висше образование, с магистърска степен 

по икономика, магистърска степен по право и магистърска степен по публична 

администрация, с над 30 годишен мениджърски опит; 

- Прокурист – Мариета А.Манолова, с висше икономическо образование, 

степен „Магистър“, регистриран одитор и член на ИДЕС, с над 25 годишен управленски 

опит. 

- Ръководният състав взема активно участие в оперативните дейности на отдела 

на всички нива, като не е претърпял промени от придобиването на първоначалната 

лицензия. 

- Общо заетите служители само в отдел „търговия с електрическа енергия“ са 2 

души, като помощните звена „администрация“, „правна служба“ и „финансово счетоводен 

отдел“, допълват нуждите му.  

- Персоналът, зает с дейността „търговия с електрическа енергия“ включва 

следните длъжности: 

- Търговски представител – осъществява търговски контакти, изготвя оферти, 

администрира търговски договори, изготвя писма, становища и други. Към настоящия 

момент има сключен граждански договор за описаните дейности. 

- Специалист технически контрол и обработка на данни – лицето заето на 

длъжността е ангажирано с диспечирането на сделките, изготвяне на прогнози (почасови, 
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седмични, месечни), обработка на данни от мерене, следи борсовите тенденции. 

Длъжността е заета от служител с висше техническо образование, степен „Магистър“ с над 

5 годишен опит в енергийния сектор. 

Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството 

доказателства се установява, че „ЕСП Златни Пясъци“ ООД притежава технически 

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

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

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

Относно наличието на финансови възможности на „ЕСП Златни Пясъци“ ООД за 

осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и 

задължения на „координатор на стандартна 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. 68, ал. 2, т. 5 от НЛДЕ „ЕСП Златни Пясъци“ 

ООД е представило бизнес план за управление и развитие на дейността „търговия с 

електрическа енергия”, който обхваща периода 2020 г. - 2024 г.  с прогнозни годишни 

финансови отчети. 

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

представило писмено потвърждение с изх. № 400-223 от 04. 11.2019 г. от „Райфайзенбанк“ 

ЕАД в уверение на това, че „ЕСП Златни Пясъци“ ООД е клиент на същата банка и има 

открита специална разплащателна сметка, с наличност към 31.10.2019 г. в размер на 180 000 

лв. В удостоверението е посочено, че при поискване от КЕВР банката ще предостави 

информация относно оборотите и салдото по специалната сметка, като разходите за тези 

услуги са за сметка на „ЕСП Златни Пясъци“ ООД. 

Видно от горното, размерът на наличната сума е в съответствие с минимално 

изискуемия размер на обезпечението съгласно 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 на 

Комисията  бизнес план. 

 

Прогнозните количества за покупко-продажба, по които дружеството ще търгува 

електрическа енергия, са показани в следната таблица: 

 

 

 

 

Показател Мярка 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

Средна покупна цена лв./MWh 116 118 121 123 123 

Средна продажна цена  лв./MWh 118 120 123 125 125 

Количество търгувана ел. 

енергия общо 
MWh 95 560 96 800 100 060 102 660 106 160 

 

 

Дружеството е представило прогнозен финансов отчет за периода 2020 г. - 2024 г., 

като прогнозните приходи, разходи и показатели са представени в таблицата по-долу: 
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Показатели в хил. лева 
Прогноза 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

Приходи от продажба на ел.енергия 21 129 21 636 22 578 23 270 23 708 

Разходи 20 771 21 275 22 211 22 898 23 328 

Финансов резултат 305 307 312 313 317 

ДА 4 4 4 3 3 

КА/КП 2,58 2,76 2,91 3,07 3,20 

 

Съгласно представения прогнозен отчет за приходите и разходите дружеството 

предвижда общите приходи да нарастват всяка година от бизнес плана и от 21 129 хил. лева 

за 2020 г. да достигнат до 23 708 хил. лева през 2024 г. 

Със същия темп е прогнозирано да нарастват и разходите и от 20 771 хил. лева за 

2020 г. да достигнат 23 328 хил. лева през 2024 г. 

Краткосрочните задължения се увеличават, като за 2020 г. те са предвидени да бъдат 

в размер на 929 хил. лв., а в края на периода през 2024 г. да достигнат до 1 035 хил. лв., 

основно в резултат на увеличените задължения към доставчици и клиенти. 

Размерът на краткотрайните активи и краткосрочните пасиви определя добри 

стойности на коефициента на обща ликвидност и възможността на дружеството да покрива 

краткосрочните си задължения с наличните краткотрайни активи. 

В маркетинговият анализ на „ЕСП Златни Пясъци“ ООД 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, „ЕСП Златни Пясъци“ ООД ще притежава 

финансови възможности за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, 

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

На основание чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ дружеството е представило Правила за работа с 

потребители. 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 във връзка с чл. 56, ал. 

1, т. 1 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 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Продължава срока на лицензия № Л-344-15 от 29.11.2010 г. за дейността 

„търговия с електрическа енергия“, издадена на „ЕСП Златни Пясъци“ ООД, с ЕИК  

148075985, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9007, район „Приморски“, 

к.к. „Златни пясъци“, административна сграда Рила, с 10 (десет) години, считано от 

датата на изтичане срока на лицензията – 29.11.2020 г.; 
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2. Определя същите условия за осъществяване на лицензионната дейност за 

новия срок, така както последните са регламентирани в лицензия № Л-344-15 от 

29.11.2010 г., издадена на „ЕСП Златни Пясъци“ ООД за дейността „търговия с 

електрическа енергия“;  

3. Одобрява на „ЕСП Златни Пясъци“ ООД бизнес план за периода 2019 г. – 

2023 г., 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 

 

 

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

         ЮЛИЯН МИТЕВ 

(Съгласно Заповед № 1177 от 04.12.2019 г.)  

 


