КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
София – 1000, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8 - 10, тел.: 93 596 13, факс: 988 87 82
РЕШЕНИЕ
№ И4-Л-194
от 23.07.2015 г.
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
на закрито заседание, проведено на 23.07.2015 г., като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-205 от
19.06.2015 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-61 от 13.11.2014 г. на „Енерджи Маркет”
АД за продължаване на срока на лицензия № Л-194-15 от 28.11.2005 г., издадена за
дейността „търговия с електрическа енергия” и допълнена с права и задължения на
„координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана
балансираща група“, и събраните данни от проведеното на 15.07.2015 г. открито заседание
по преписката, установи следното:
Административното производство е образувано по постъпило в Държавната комисия за
енергийно и водно регулиране с ново наименование Комисията за енергийно и водно регулиране
(КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-61 от 13.11.2014 г., подадено от „Енерджи
Маркет“ АД за продължаване срока на лицензия № Л-194-15 от 28.11.2005 г., издадена за
дейността „търговия с електрическа енергия” и допълнена с права и задължения на „координатор
на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“, 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 (Наредба № 3).
Със заповед № З-E-291 от 19.11.2014 г. на председателя на Комисията е сформирана
работна група със задача да проучи обстоятелствата, съдържащи се в заявлението и
приложенията към него, за установяване на основателността на искането.
Резултатите от извършения анализ на заявлението и приложенията към него са отразени в
доклад с вх. № Е-Дк-205 от 19.06.2015 г., който е приет от КЕВР с решение по Протокол № 141
от 09.07.2015 г., т. 3. В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ, на 15.07.2015 г. е
проведено открито заседание, на което е присъствал представител на заявителя. Същият не е
направил възражения по фактите, обстоятелствата и изводите, отразени в приетия доклад.
След проучване на обстоятелствата по образуваната преписка, Комисията приема за
установено следното:
В срока по чл. 42, ал. 2 от ЗЕ, „Енерджи Маркет“ АД е подало на основание чл. 56,
ал. 1, т. 1 от ЗЕ заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-61 от 13.11.2014 г. за продължаване срока на
лицензията с 10 (десет) години.
При продължаване срока на лицензията, Комисията съгласно чл. 69, ал. 1 от Наредба № 3
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.
„Енерджи Маркет“ АД е лицензиант по ЗЕ и е титуляр на № Л-194-15 от 28.11.2005 г.
издадена за дейността „търговия с електрическа енергия” за срок от 10 (десет) години и
допълнена с права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и на
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„координатор на комбинирана балансираща група“ съответно с Решение № И2-Л-194 от
09.07.2012 г. на КЕВР и с Решение № И3-Л-194 от 01.07.2014 г. на КЕВР.
От представеното удостоверение за актуално състояние и от извършената служебна
справка в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията към Министерството на
правосъдието, е видно, че „Енерджи Маркет“ АД е търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от
Търговския закон (ТЗ). „Енерджи Маркет“ АД е акционерно дружество, надлежно учредено по
реда на Търговския закон и вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията към
Министерството на правосъдието с ЕИК 131200181, със седалище и адрес на управление гр.
София 1124, община Столична, район Средец, ул. „Цар Иван Асен II” № 41, ет.1. Капиталът на
дружеството е в размер на 26 575 000 (двадесет и шест милиона петстотин седемдесет и пет
хиляди) лева, разделен на 26 575 000 (двадесет и шест милиона петстотин седемдесет и пет
хиляди) броя поименни акции с право на глас с номинал на всяка една акция от 1 (един) лев и е
изцяло внесен. Орган на управление на дружеството е съветът на директорите, който се състои
от следните членове: Илко Стилиянов Аков, Христо Евгениев Януцев и Владимир Николаев
Мънев. Дружеството се представлява от Христо Евгениев Януцев в качеството му на
изпълнителен директор.
„Енерджи Маркет“ АД е с предмет на дейност: градско топлофициране, покупкопродажба на електроенергия и топлоенергия (след издаване на съответния лиценз),
газифициране и покупко-продажба на природен газ, както и всяка друга незабранена от закона
дейност.
Съгласно представената декларация от членовете на управителния орган на „Енерджи
Маркет“ АД, дружеството не е в производство по несъстоятелност, не е обявено в
несъстоятелност и не е в ликвидация, на дружеството не е отнемана лицензия за същата дейност
или срокът по чл. 59, ал. 4 от ЗЕ не е изтекъл, както и на дружеството не е издаван отказ да се
издаде лицензия за същата дейност.
Заявителят e обосновал исканото продължаване на срока с 10 (десет) години с цел
успешно да продължи развитието си и да затвърди пазарния си дял на свободния пазар в
Република България. Дружеството посочва, че изгражда политиката и стратегията си в
дългосрочен план и желае да постигне трайно присъствие и утвърждаване на електроенергийния
пазар в Българи и региона.
Подаденото заявление съответства на изискванията на чл. 68, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 3
и са налице предпоставките за допустимост на искането „Енерджи Маркет“ АД за продължаване
на срока на лицензия № Л-194-15 от 28.11.2005 г. за дейността „търговия с електрическа
енергия”.
Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване на дейностите,
изискванията и задълженията на действащата лицензия.
Видно от интернет страницата на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, „Енерджи
Маркет“ АД е регистрирано с EIC код „32XENERGYMARKET1“ и към момента е със статус
„Активен“. Дружеството е представило копие от договор за наем на офис, находящ се на адрес:
гр. София 1202, ул. „Георг Вашингтон“ № 41.
„Енерджи Маркет“ АД е представило договор за предоставяне на комбинирани услуги за
доставка на интернет и телефония, извлечение от инвентарната си книга като доказателство за
притежание на материални ресурси, както и договор за системна поддръжка на локална
компютърна мрежа, с който си осигурява необходимите за осъществяването на лицензионната
дейност техническо офис оборудване, информационни технологии и комуникационни средства.
Относно наличието на човешки ресурси и опит за осъществяване на дейността „търговия
с електрическа енергия”.
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„Енерджи Маркет“ АД е представило справка отчет на наетите лица, от която е видно, че
за 2014 г. са наети 23 (двадесет и трима) служители, чрез които дружеството извършва
дейностите по лицензията. Предоставени са и копия на дипломи за завършено образование и
придобита квалификация на част от ръководния персонал и на персонала, зает с дейностите по
лицензията. Представена е организационна структура, от която е видно, че дружеството се
управлява от съвет на директорите, изпълнителен директор и са обособени две основни
структурни звена - търговски директор и директор продажби.
„Енерджи Маркет” АД е получило лицензия за дейността „търговия с електрическа
енергия“ през 2005 г. с Решение на ДКЕВР № Л-194 от 28.11.2005 г. за срок от 10 години.
Дружеството се идентифицира в системата на ЕСО ЕАД с кодов номер на търговец TZZ028.
Лицензията на дружеството е допълнена с права и задължения на „координатор на стандартна
балансираща група” с Решение № И2-Л-194 от 09.07.2012 г. на КЕВР, с кодов номер като
координатор на стандартна балансираща група CBG 009. С Решение № И3-Л-194 от 01.07.2014 г.
на КЕВР лицензията на дружество е изменена и допълнена с права и задължения на
„координатор на комбинирана балансираща група“.
Дружеството е развило успешно дейността си през периода на издадената лицензия, като
оперира както на вътрешния пазар с крайни клиенти и търговци, така и осъществява износ на
електрическа енергия. Предоставена е справка за търгувани количества електрическа енергия на
свободния пазар за периода 2005 г. до 2014 г., които са в размер на 8 935 960 MWh.
От гореизложеното и въз основа на представените от дружеството доказателства следва,
че „Енерджи Маркет” АД притежава технически възможности, организационна структура,
материални и човешки ресурси и отговаря на условията за упражняване на дейността „търговия
с електрическа енергия“, включително за дейностите „координатор на стандартна балансираща
група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“.
В изпълнение на изискванията на чл. 68, ал. 2, т. 5 от Наредба № 3, „Енерджи Маркет” АД
е представило бизнес план с прогнозни годишни финансови отчети, който обхваща периода 2015
г. - 2020 г. Представено е удостоверение с рег. № 082 от 10.06.2015 от „Търговска банка Д“ АД в
уверение на това, че дружеството „Енерджи Маркет” АД има открита сметка в лева със
специален режим на обслужване, съгласно чл. 19, ал. 2 от Правилата за условията и реда за
достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи, със салдо към 09.06.2015 г. в
размер на 7 640 665,07 лв. (седем милиона шестстотин и четиридисет хиляди шестстотин
шестдесет и пет лева и седем стотинки).
Дружеството е представило прогнозен бизнес план за периода 2015 г. – 2020 г.
Средните прогнозни цени, по които дружеството ще купува и продава електрическа
енергия, и количествата на търгуваната електроенергия са посочени по-долу в таблицата:
2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Количество
(GWh)

1 329

1 342

1 355

1 367

1 383

1 396

Средна
продажна цена
(лева/ MWh)

80,23

82,64

85,12

87,67

90,30

93,01

Средна
покупна цена
(лева/MWh )

75,28

76,78

79,09

81,48

83,93

86,45

Дружеството е представило прогнозен финансов отчет за периода 2015 г. – 2020 г., като
прогнозните приходи, разходи и показатели са представени в таблицата по-долу:
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2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Приходи

хил. лв.

106 597

110 893

115 362

120 011

124 847

2020 г.
129 878

в т.ч. от
продажба на
електрическа
енергия

хил. лв.

106 592

110 887

115 356

120 005

124 841

129 872

Разходи

хил. лв.

105 828

108 963

113 242

117 691

122 318

127 129

в т.ч. стойност
на закупена
електрическа
енергия

хил. лв.

100 009

103 029

107 191

111 522

116 027

120 715

хил. лв.

770

1 930

2 120

2 319

2 529

2 749

хил. лв.

693

1 737

1 908

2 088

2 276

2 474

СК/ДА

2,41

2,51

2,52

2,53

2,55

2,57

КА/КП

1,73

1,80

1,79

1,79

1,78

1,79

СК/(ДП+КП)

1,25

1,33

1,32

1,30

1,28

1,29

Счетоводна
печалба
Текущ финансов
резултат

За периода на бизнес плана дружеството прогнозира увеличение на сумата на собствения
капитал вследствие на увеличението на финансовия резултат.
За периода на бизнес плана дружеството не прогнозира дългосрочни 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.
„Енерджи Маркет” АД е направило анализ на вътрешния пазар на електрическа енергия,
както и оценка на възможностите за развитие на дружеството като търговец на електрическа
енергия и координатор на стандартна и на комбинирана балансираща група.
Въз основа на всичко гореизложено, може да се направи извод, че в случай, че спази
заложените в бизнес плана параметри, „Енерджи Маркет” АД ще притежава финансови
възможности и ще продължи да отговаря на условията за упражняване на дейността „търговия с
електрическа енергия“ за новия срок на лицензията.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 56, ал. 1, т.
1 от ЗЕ и чл. 69, ал. 2, т. 1 и ал. 3 и чл. 13, ал. 5 от Наредба № 3,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
Р Е Ш И:
1. Продължава срока на лицензия № Л-194-15 от 28.11.2005 г. за дейността „търговия
с електрическа енергия”, издадена на „Енерджи Маркет“ АД, ЕИК 131200181, със седалище
и адрес на управление: гр. София 1124, община Столична, район Средец, ул. „Цар Иван
Асен II” № 41, ет. 1, с 10 (десет) години, считано от датата на изтичане срока на
лицензията;
2. Определя същите условия за осъществяване на лицензионната дейност за новия
срок, така както последните са регламентирани в лицензия № Л-194-15 от 28.11.2005 г. за
дейността „търговия с електрическа енергия”, издадена на „Енерджи Маркет“ АД,
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изменена и допълнена с права и задължения на „координатор на стандартна балансираща
група“ и на „координатор на комбинирана балансираща група“ съответно с Решение №
И2-Л-194 от 09.07.2012 г. на ДКЕВР и с Решение № И3-Л-194 от 01.07.2014 г. на ДКЕВР;
3. Одобрява на „Енерджи Маркет“ АД бизнес план за периода 2015 г. - 2019 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:
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ
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