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-199
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-209 от
30.06.2015 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-66 от 19.12.2014 г. на „Енерго-Про
Енергийни услуги“ EООД за продължаване на срока на лицензия № Л-199-15 от 27.02.2006
г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия” и допълнена с права и
задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и на „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-66 от 19.12.2014 г., подадено от „Енерго-Про
Енергийни услуги“ EООД за продължаване срока на лицензия № Л-199-15 от 27.02.2006 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 (Наредба № 3).
Със заповед № З-E-4 от 09.01.2015 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-209 от 30.06.2015 г., който е приет от КЕВР с решение по Протокол № 141
от 09.07.2015 г., т. 4. 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, „Енерго-Про Енергийни услуги“ EООД е подало на
основание чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗЕ заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-66 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.
„Енерго-Про Енергийни услуги“ EООД е лицензиант по ЗЕ и е титуляр на лицензия № Л199-15 от 27.02.2006 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия”, изменена и
допълнена с права и задължения, свързани с дейностите „координатор на стандартна
балансираща група” и „координатор на комбинирана балансираща група” с решения на КЕВР №
И1-Л-199 от 09.07.2012 г., съответно № И3-Л-199 от 06.11.2014 г.
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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 „Енерго-Про Енергийни услуги“ EООД е търговец по смисъла на чл. 1,
ал. 2, т. 1 от Търговския закон. „Енерго-Про Енергийни услуги“ EООД е еднолично дружество с
ограничена отговорност, надлежно учредено по реда на Търговския закон и вписано в
Търговския регистър на Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието с ЕИК
131512672, със седалище и адрес на управление Република България, гр. Варна 9009, бул.
„Владислав Варненчик” № 258, „Варна Тауърс“ Г. Капиталът на дружеството е в размер на 20
000 (двадесет хиляди) лева. Едноличен собственик на капитала е „Енерго-Про Варна“ ЕООД,
ЕИК 202104220. Дружеството се управлява от Боян Михайлов Кършаков, Яна Маринова
Димитрова и Пламен Стоянов Стефанов и се представлява поотделно от всеки от управителите.
„Енерго-Про Енергийни услуги“ EООД е с предмет на дейност търговия с електрическа
енергия, газ и други енергоносители, проектиране, строителство и експлоатация на обекти в
сферата на енергетиката, търговия с емисии и газове, покупка на стоки с цел продажба,
търговско представителство на български и чуждестранни лица, посредничество, както и
всякакви други дейности, незабранени от закона, вкл. след получаване на съответните
разрешения и лицензии, ако такива са необходими.
Видно от представените на основание чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „а“, б. „б“, б. „г“ и б. „д“ от
Наредба № 3 декларации от управителите на „Енерго-Про Енергийни услуги“ EООД, 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, дружеството не е в
производство по несъстоятелност, не е обявено в несъстоятелност, на дружеството не е отнемана
лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия” и дейността „координатор на
балансираща група”, на дружеството няма издаван акт за отказ да се издаде лицензия за
дейността „търговия с електрическа енергия” и дейността „координатор на балансираща група”.
Заявителят e обосновал исканото продължаване на срока на издадената лицензия с 10
(десет) години предвид натрупания опит на българския електроенергиен пазар, както и
дългосрочните му планове да остане и продължи да се развива като активен търговски участник
и да увеличи и диверсифицира клиентското си портфолио чрез нови конкурентни продукти и
канали за обслужване. Дружеството посочва, че във връзка с плановете си за дългосрочно
участие на българския електроенергиен пазар, през годините е инвестирало в необходимите
материални и човешки ресурси, внедрило е и поддържа система за управление на качеството,
която осигурява съответствие с изискванията на стандарта БДС EN ISO 9001:2008.
Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване на дейностите,
изискванията и задълженията на действащата лицензия.
Видно от интернет страницата на ЕСО ЕАД, „Енерго-Про Енергийни услуги“ EООД е
регистрирано с EIC код „32X0011001003109“ и към момента е със статус „Активен“.
Дружеството използва офисна площ и офис оборудване в сградата на „Варна Тауърс“, Кула Г,
бул. „Владислав Варненчик“ № 258, гр. Варна, по силата на сключен договор за услуги между
него и „Енерго-Про Варна“ ЕООД.
Във връзка с осигуряване на необходимите за осъществяването на лицензионната дейност
техническо офис оборудване, информационни технологии и комуникационни средства е
представен договор за услуги от 24.08.2011 г., сключен между „Енерго-Про Енергийни услуги“
EООД и „Енерго-Про Варна“ ЕООД, изменен с допълнително споразумение от 30.07.2014 г.
Услугите, които се предоставят по силата на договора, включват: осигуряване на
настолни/преносими компютри, осигуряване на принтери/услуги за печат и др., периферни
устройства (скенери и др.), мобилни устройства, услуги по осигуряване на вътрешната
комуникация - електронна поща (E-mail), корпоративна мрежа (Intranet), MS Office, интернет
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услуги, комуникационни услуги (стационарна и мобилна телефония, трансфер на данни и
мрежовата свързаност).
Относно наличието на човешки ресурси и опит за осъществяване на дейността „търговия
с електрическа енергия”.
„Енерго-Про Енергийни услуги“ EООД е представило справка за образованието и
квалификацията на ръководния персонал и персонала, зает с дейностите по лицензията,
професионални автобиографии на управителите на дружеството, както и организационна
структура и описание с функциите на отделите и изнесените дейности на дружеството. От
представената справка от Националната агенция по приходите е видно, че има 17 действащи
договора за назначен персонал.
„Енерго-Про Енергийни услуги“ EООД е част от международна група със значителен
опит на либерализирани пазари, чието ноу-хау дружеството използва, за да предложи на своите
клиенти високо ниво на обслужване. Дружеството е един от първите пет активни търговеца,
регистрирани на българския електроенергиен пазар, и вече 8 години продължава да
усъвършенства услугите си и да затвърждава позицията си на надежден партньор. Към 1
ноември 2014 г. клиентите на дружеството са 1 119, а членовете в стандартната балансираща
група са 1 126.
Въз основа на всичко гореизложено, може да се направи извод, че „Енерго-Про
Енергийни услуги“ EООД притежава материални и човешки ресурси, както и опит да продължи
да изпълнява дейността „търговия с електрическа енергия“, с права и задължения на
„координатор на стандартна балансираща група“ и на „координатор на комбинирана
балансираща група“.
В изпълнение на изискванията на чл. 68, ал. 2, т. 5 от Наредба № 3, „Енерго-Про
Енергийни Услуги“ ЕООД е представило бизнес план с прогнозни годишни финансови отчети,
който обхваща периода 2015 г. – 2019 г., и копие от документ за платена такса.
Дружеството е представило прогнозен бизнес план за периода 2015 г. – 2019 г.
Средните прогнозни цени, по които дружеството ще купува и продава електрическа
енергия, и количествата на търгувана електроенергия са изложени в таблица по-долу:

2015 г.

2016 г.

2017г.

2018 г.

2019 г.

2 138 535

3 457 572

3 819 360

3 989 304

4 156 620

Средна продажна
цена (лева/ MWh)

81,69

82,60

84,08

84,98

85,78

Средна покупна
цена (лева/MWh )

76,50

77,20

78,40

79,40

80,20

Количество (MWh)

Дружеството е представило прогнозен финансов отчет за периода 2015 г. – 2019 г., като
прогнозните приходи, разходи и показатели са представени в таблицата по-долу:
2015 г.

Приходи

хил. лв.

224 275

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

373 442

426 838

459 907

493 914
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в т.ч. от
продажба на
електрическа
енергия

хил. лв.

174 706

285 593

321 124

339 002

356 551

Разходи

хил. лв.

223 338

369 910

421 944

454 520

488 259

в т.ч. стойност
на закупена
електрическа
енергия

хил. лв.

163 598

266 925

299 438

316 751

333 361

хил. лв.

938

3 531

4 893

5 387

5 656

хил. лв.

844

3 178

4 404

4 848

5 090

СК/ДА

8,02

28,65

284,29

802,67

22 383

КА/КП

1,12

1,16

1,27

1,42

1,59

СК/(ДП+КП)

0,13

0,16

0,27

0,42

0,59

Счетоводна
печалба
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.
„Енерго-Про Енергийни Услуги“ ЕООД 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.
По отношение на дейността „координатор на балансираща група“, дружеството планира
процентите на количествата излишък и недостиг да не се променят съществено през годините,
но да има тенденция за понижаване на отклоненията между прогнозни и отчетени количества за излишък от 1,3% за 2015 г., до 1% за 2018 г. – 2019 г., и за недостиг от 0,8% за 2015 г., до 0,7%
за 2018 г. – 2019 г.
Въз основа на всичко гореизложено може да се направи извод, че в случай, че спази
заложените в бизнес плана параметри, „Енерго-Про Енергийни Услуги“ ЕООД ще притежава
финансови възможности да продължи да осъществява дейността „търговия с електрическа
енергия“, включително дейностите „координатор на стандартна балансираща група“ и
„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 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-199-15 от 27.02.2006 г. за дейността „търговия
с електрическа енергия”, издадена на „Енерго-Про Енергийни Услуги“ ЕООД, ЕИК
131512672, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Варна 9009, бул.
„Владислав Варненчик” № 258, „Варна Тауърс“ Г, с 10 (десет) години, считано от датата на
изтичане срока на лицензията;
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2. Определя същите условия за осъществяване на лицензионната дейност за новия
срок, така както последните са регламентирани в лицензия № Л-199-15 от 27.02.2006 г. за
дейността „търговия с електрическа енергия”, издадена на „Енерго-Про Енергийни
Услуги“ ЕООД, изменена и допълнена с права и задължения на „координатор на
стандартна балансираща група“ и на „координатор на комбинирана балансираща група“ с
решения на ДКЕВР № И1-Л-199 от 09.07.2012 г., съответно № И3-Л-199 от 06.11.2014 г.;
3. Одобрява на „Енерго-Про Енергийни Услуги“ ЕООД 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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