РЕШЕНИЕ
№ И2-Л-293
от 03.04.2019 г.
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
на закрито заседание, проведено на 03.04.2019 г., като разгледа доклад с вх. № Е-Дк163 от 20.03.2019 г. относно заявление с вх. № Е-13-111-1 от 02.02.2018 г. на
„ЛОНИКО“ ЕООД за продължаване срока на лицензия № Л-293-15 от 02.02.2009 г.
за дейността „търговия с електрическа енергия“, и събраните данни от проведеното
на 27.03.2019 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-13-111-1 от
02.02.2018 г. на „ЛОНИКО“ ЕООД за продължаване срока на лицензия № Л-293-15 от
02.02.2009 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-35 от 28.03.2018 г. на председателя на
КЕВР.
Резултатите от извършения анализ на заявлението и приложенията към него са
отразени в доклад с вх. № Е-Дк-163 от 20.03.2019 г., който е приет от КЕВР с решение
по Протокол № 45 от 20.03.2019 г., т. 4. В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т.
1 от ЗЕ, на 27.03.2019 г. е проведено открито заседание, на което не е присъствал
представител на заявителя.
След проучване на обстоятелствата по образуваната преписка, Комисията
приема за установено следното:
„ЛОНИКО“ ЕООД притежава лицензия № Л-293-15 от 02.02.2009 г., издадена за
дейността „търговия с електрическа енергия“ за срок от 10 години, като с Решение №
И1-Л-293 от 07.12.2017 г. на КЕВР лицензията на дружеството е допълнена с права и
задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и на „координатор на
комбинирана балансираща група“.
В срока по чл. 42, ал. 2 от ЗЕ, „ЛОНИКО“ ЕООД е подало на основание чл. 56, ал.
1, т. 1 от ЗЕ заявление с вх. № Е-13-111-1 от 02.02.2018 г., с което дружеството е
поискало продължаване с 10 (десет) години на срока на издадената лицензия.
По аргумент от чл. 55, ал. 3 във връзка с чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗЕ и чл. 71, ал. 1, т. 1
от НЛДЕ, в хода на административното производство лицензията не е прекратена,
поради изтичането на нейния срок, тъй като е налице висящо производство за
продължаване на срока на издадената лицензия, по което КЕВР следва да постанови
решение.
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 служебно извършена справка на интернет страницата на Търговския
регистър към Агенцията по вписванията, правно-организационната форма на
„ЛОНИКО“ ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, с ЕИК №
831699969, със седалище и адрес на управление: гр. София 1172, ж.к. „Дианабад“, хотел
„Диана“ 1, ет. 7, ап./офис 72.
„ЛОНИКО“ ЕООД се управлява и представлява от управителя Лъчезар Иванов
Киселков.
Размерът на капитала на дружеството е 5000 лв. 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 управителя на „ЛОНИКО“ 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. 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 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 обосновава искания срок на лицензията с оглед плановете и
целите му, подробно изложени в представения бизнес план.
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 поддържа на интернет страницата
си, „ЛОНИКО“ ЕООД е регистрирано като търговец на електрическа енергия с права и
задължения на координатор на стандартна балансираща група с EIC код
„32X001100100006C“ и към момента е със статус „Активен“.
За осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“, допълнена с
права и задължения на „координатор на комбинирана балансираща група“ и на
„координатор на стандартна балансираща група“, „ЛОНИКО“ ЕООД ще използва наето
офис помещение, находящо се в гр. София, ж.к. „Дианабад“, Диана 1, ет. 7, офис 72.
Като доказателство заявителят е представил договор за наем на офис-площи от
10.09.2015 г., сключен с „ОБНОВА 01“ ООД.
Дружеството декларира, че наетият офис е оборудван със стандартни устройства
като телефон, факс, скенер, принтер и копирна машина, както и следните
информационни, технически и софтуерни продукти за осъществяване на дейността:
 Сървър HP ProLiant DL (XEON 3GHz, RAM 1 GB, RAID 0-2x250GB) + UPS,
Операционна система MS Windows XP Pro;
 Система за документооборот Archimed eProcess server;
 Антивирусна защита ESET Endpoint Antivirus 5.0.2;
 База данни – MS SQL server (Small Business edition);
 Правно-информационна система – Ciela 4.0 NET;
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 3 бр. работни станции HP Compaq nc 4400 – Windows XP Pro, WORD 2010,
EXCEL 2010, Версия на клиента за електронна поща MS Outlook (MS Office 2010 Small
business edition);
 1 бр. Toshiba Satellite А100-011 - Windows XP Pro, WORD 2010, EXCEL 2010,
Версия на клиента за електронна поща MS Outlook (MS Office 2010 Small business
edition);
 Нает сървър от host.bg и услугите на abv.bg.
За осигуряване на безаварийна работа по дейността „търговия с електрическа
енергия“, „ЛОНИКО“ ЕООД има подписани 3 договори с интернет доставчици – НЕТ1
(кабел), Макстелеком (рутер) и Мтел (рутер и таблет).
Относно наличието на човешки ресурси и опит за осъществяване на дейността
„търговия с електрическа енергия“:
Едноличният собственик на „ЛОНИКО“ ЕООД притежава дружества в Р. Сърбия,
Р. Македония и Р. Косово, които имат лицензии за търговия с електрическа енергия
съгласно местното законодателство и реализират договори за покупко-продажба на
електрическа енергия в указаните държави и на унгарската енергийна борса (HUPX).
Предоставени са данни за управленската и организационна структура на
„ЛОНИКО“ ЕООД. По отношение на служителите са приложени справка за нает
персонал, трудови договори и копия от дипломи и автобиографии.
Съгласно представената организационна структура на дружеството, общата
численост на персонала включва 5 души, които ще изпълняват в обособените за това
отдели следните функции:
 Отдел „Търговски“ – обслужване на клиенти, предоставяне на информация,
следене на цените и тенденциите на пазара, водене на кореспонденция, оформяне и
подписване на договори, изготвяне на справки за потребителите и първичен анализ на
данните;
 Отдел „Правен“ – подготвяне на всички договори, допълнителни
споразумения, молби, заявления, пълномощни и др., представлява дружеството пред
съдебните и правораздавателните органи, дава становище по всички въпроси, свързани с
дейността на дружеството;
 Отдел „Счетоводен“ – изготвяне на цялостната счетоводна политика на
дружеството, оформяне на счетоводни документи, следене на всички плащания и др.;
 Отдел „Диспечерски“ – приемане и оформяне на заявките подадени от
клиентите на дружеството, подава заявки за електрическа енергия, събира данни за
заявките и продажбите и води архив, изготвя справки и др.
„ЛОНИКО“ ЕООД е заявило, че след разрастване на дейността на дружеството и
увеличаване на търгуваните количества електрическа енергия, ще увеличи броя на
наетия персонал в зависимост от необходимостта, като ще разчита на
висококвалифицирани специалисти в съответните области за своите четири отдела.
Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството
доказателства се установява, че „ЛОНИКО“ ЕООД притежава технически възможности,
организационна структура, материални и човешки ресурси и отговаря на условията да
продължи да изпълнява дейността „търговия с електрическа енергия“.
Относно наличието на финансови възможности на „ЛОНИКО“ ЕООД за
осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“ с права и задължения на
„координатор на стандартна балансираща група“ и на „координатор на комбинирана
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 „ЛОНИКО“ ЕООД е
представило бизнес план за управление и развитие на дейността „търговия с
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електрическа енергия“, който обхваща периода 2019 г. – 2023 г., заедно с прогнозни
годишни финансови отчети.
Във връзка с подаденото заявление са анализирани представените за периода
2016 г. – 2018 г. годишни финансови отчети. От тях е видно, че дружеството отчита
загуба за 2016 г. и 2017 г., съответно в размер на -3 хил. лв. и -23 хил. лв., а за 2018 г.
отчита печалба от 1 хил. лв., като след извършения анализ на финансовото състояние на
база обща балансова структура, общото финансово състояние на дружеството за периода
2016 г. – 2018 г. се определя като добро. Дружеството разполага със свободен оборотен
капитал за обслужване на краткосрочните си задължения и има свободен собствен
капитал за инвестиране в нови дълготрайни активи.
Прогнозните количества за покупко-продажба са показани в следващата таблица:
Показател

Мярка

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

Количества търгувана
електроенергия

MWh

11 000

37 000

68 640

82 368

90 605

Дружеството е представило прогнозен финансов отчет за периода 2019 г. – 2023
г., като прогнозните приходи, разходи и показатели са представени в таблицата по-долу:
Показатели в хил. лева
Приходи
Разходи
Счетоводна печалба
Финансов резултат
ДА
СК
КА/КП

2019 г.
1 595
1 517
78
70
39
75
2,36

2020 г.
5 365
5 053
312
281
194
286
1,49

Прогноза
2021 г.
9 952
9 325
627
564
410
569
1,37

2022 г.
11 943
1 145
789
718
606
723
1,33

2023 г.
13 138
12 298
840
756
764
761
1,14

Съгласно представения прогнозен отчет за приходите и разходите дружеството
предвижда общите приходи да нарастват през всяка година от бизнес плана и от 1 595
хил. лева за 2019 г. да достигнат до 13 138 хил. лева през 2023 г.
Със същия темп е прогнозирано да нарастват и разходите и от 1 517 хил. лева за
2019 г. да достигнат 12 298 хил. лева през 2023 г.
Краткосрочните задължения се увеличават, като за 2019 г. те са предвидени да
бъдат в размер на 100 хил. лв., а в края на периода през 2023 г. да достигнат до 851 хил.
лв., основно в резултат на увеличените търговски задължения.
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.
По отношение на правата и задълженията на дружеството в качеството му на
„координатор на стандартна балансираща група“ и на „координатор на комбинирана
балансираща група“, „ЛОНИКО“ ЕООД е направило прогноза за количествата
балансираща енергия за недостиг и излишък и съответните цени за MWh за периода
2019 г. – 2023 г., както e показано в следващата таблица:
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Показател
Мярка
Количества
балансираща
MWh
енергия - излишък
Количества
балансираща
MWh
енергия - недостиг
Цена на балансираща енергия
лв./MWh
- излишък
Цена на балансираща енергия
лв./MWh
- недостиг

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

49 000

60 000

63 000

64 000

66 000

34 000

38 000

42 000

43 000

44 000

17

17

17

17

17

119

119

119

119

119

В маркетинговия анализ на „ЛОНИКО“ ЕООД, под формата на SWOT анализ са
посочени както вътрешни и външни силни страни на дружеството, така и слабите страни
и възможните заплахи пред дружеството.
В съответствие с изискванията на чл. 19, ал. 2 от Правилата, дружеството е
представило писмено потвърждение от „Първа инвестиционна банка“ АД с изх. № 121817 от 06.03.2019 г. в уверение на това, че „ЛОНИКО“ ЕООД е клиент на същата банка
и има открита сметка, средствата по която са предназначени единствено за изпълнение
на задълженията на дружеството при осъществяване на лицензионна дейност „търговия
с електрическа енергия“, с наличност към 28.02.2019 г. в размер на 153 577 лв. Размерът
на наличната сума е в съответствие с минимално изискуемия размер на обезпечението
съгласно чл. 19, ал. 2 и от Правилата, видно от стойността на оборота от търговия с
електрическа енергия на територията на Р България съгласно представения в КЕВР ГФО
за 2018 г.
Въз основа на всичко гореизложено може да се направи извод, че в случай че
спази заложените в бизнес плана параметри, „ЛОНИКО“ ЕООД ще притежава
финансови възможности да продължи да извършва дейността „търговия с електрическа
енергия“, включваща права и задължения на „координатор на стандартна балансираща
група“ и на „координатор на комбинирана балансираща група“.
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
РЕШИ:
1. Продължава срока на лицензия № Л-293-15 от 02.02.2009 г. за дейността
„търговия с електрическа енергия“, издадена „ЛОНИКО“ ЕООД, с ЕИК №
831699969, със седалище и адрес на управление: гр. София 1172, ж.к. „Дианабад“,
хотел „Диана“ 1, ет. 7, ап./офис 72, с 10 (десет) години, считано от датата на
изтичане срока на лицензията – 02.02.2019 г.;
2. Определя същите условия за осъществяване на лицензионната дейност за
новия срок, така както последните са регламентирани в лицензия № Л-293-15 от
02.02.2009 г., издадена на „ЛОНИКО“ ЕООД за дейността „търговия с
електрическа енергия“, допълнена с права и задължения на „координатор на
стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща
група“ с Решение № И1-Л-293 от 07.12.2017 г.;
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3. Одобрява на „ЛОНИКО“ ЕООД 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
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
РОСИЦА ТОТКОВА
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