ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
София – 1000, бул.”Княз Дондуков “ № 8 - 10, тел. 988 87 30, факс 988 87 82

РЕШЕНИЕ
№ Р-127
от 13.12.2010г.
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
на закрито заседание, проведено на 13.12.2010г., след преглед на приложените
документи по преписка № 46 от 2010г, образувана по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р45/02.09.2010г. подадено от „Енерго-Про България” ЕАД за даване на разрешение за
учредяване на особен залог върху вземания по застрахователни полици на основание
застрахователен договор № 7720449879 от 20.01.2010г., установи следното:
Преписка № 46 от 2010г. е образувана по заявление на „Енерго-Про България” ЕАД с вх.
№ Е-ЗЛР-Р-45/02.09.2010г. за даване на разрешение за учредяване на особен залог върху
вземания по застрахователни полици на основание договор за застраховка на имуществото на
дружеството на основание чл. 53, ал.5 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл.82, ал.1, т. 1 от
Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката (Наредбата).
„Енерго-Про България” ЕАД е търговско дружество, надлежно учредено по реда на
Търговския закон и вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията към
Министерството на правосъдието с ЕИК 130368870. То е акционерно дружество по смисъла на
чл. 159, ал. 1 и 2 от ТЗ със седалище и адрес на управление: град София 1301, район Възраждане,
ул. „Стефан Стамболов” № 6, ет. 5 и с предмет на дейност: експлоатация на водни
електроцентрали, както и всяка друга дейност, незабранена от закона. Управлява се по
едностепенната система на управление със съвет на директорите в състав Яромир Тесарж, Иржи
Крушина, Петр Тесарж, Боян Михайлов Кършаков. Дружеството се представлява колективно от
съвета на директорите, както и от всеки един от неговите членове самостоятелно. Едноличен
собственик на капитала е „Енерго-Про” АД, идентификационен номер 63217783, вписано в
Търговския регистър, воден от Областен съд – Храдец Кралове, раздел В, (Б) партида 1209, със
седалище Чешка Република, гр. Свитави п.к. 56802, пл. „Намнести миру” № 62/39. Капиталът е
изцяло внесен в размер на 50 000 лева, разделен на 50 000 обикновени поименни акции с
номинална стойност от 1 лев всяка.
„Енерго-Про България” ЕАД е лицензиант по ЗЕ и като такъв е титуляр на лицензия № Л117-01/12.12.2002г., издадена от ДКЕВР за дейността „производство на електрическа енергия” и
лицензия № Л-309-15/02.11.2009г., издадена от ДКЕВР за дейността „търговия с електрическа
енергия”.
С подадено на основание чл.53, ал.5 от ЗЕ и чл.82, ал.1, т. 1 от Наредбата заявление се иска
даването на разрешение за учредяване на особен залог по смисъла на чл. 17 във връзка с чл. 4, ал.
1, т.1 от Закона за особените залози (ЗОЗ) върху вземания по застрахователни полици на
основание договор за застраховка на имуществото на „Енерго-Про България” ЕАД в полза на
„Чешка Експортна Банка” АД за обезпечаване на вземанията й по следните договори:
- Споразумение за банков кредит между „Енерго-Про Грузия” АД и „Чешка Експортна
Банка” АД от 03.01.2007г.;
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- Споразумение за банков кредит между „Енерго-Про Грузия” АД и „Чешка Експортна
Банка” АД от 22.12.2009г.
Съгласно горепосочените договори за кредит, „Енерго-Про България” ЕАД е страна по
същите, в качеството си на дружество, върху чиито акции е учреден залог от едноличния
собственик на капитала – „Енерго-Про” АД, Чехия в полза „Чешка Експортна Банка” АД.
„Енерго-Про България” ЕАД е част от групата „Енерго-Про”, в която влизат още ЕнергоПро s.r.o, Чехия, „Енерго-Про Грузия” АД, „Енерго-Про Кавказ” ООД, Армения, както и още три
дружества в Турция.
Кредитополучателят „Енерго-Про Грузия” АД, част от групата Енерго-Про, предоставя
няколко вида обезпечения, между които е застрахователно обезщетение по договор за
застраховка за всички рискове.
В края на 2009г., във връзка с корпоративната политика на групата Енерго-Про и с оглед на
получаването на по-добри условия по застрахователните полици, е взето решение да се сключи
обща застраховка на имуществото на всяко едно от дружествата в групата чрез „Енерго-Про” АД,
Чехия.
Застрахователен договор № 7720449879 от 20.01.2010г. е сключен между Застрахователна
компания „Кооператива” АД, Vienna Insurance Grup, в качеството й на главен застраховател,
„Ческа поищьовна” АД („Чешка застрахователна компания” АД), „ЧСОБ поищьовна” АД
(„Чехословашка търговска банка-застрахователна компания” АД), “HDI Versicherung AD”, в
качеството им на застрахователи, от една страна и „Енерго-Про” АД, Чехия, в качеството му на
застрахователен посредник, от друга страна. Посредници при сключване на договора са
застрахователни агенти „Реномия” АД, Чехия и „К+К Брокер” ООД, Чехия.
Предмет на договора е застраховане на цялото имущество на „Енерго-Про” АД, Чехия,
както и на имуществата на част от дъщерните му дружества, между които са и „Енерго-Про
Грузия” АД и на „Енерго-Про България” ЕАД.
Съгласно задължението по горепосочените договори за кредит, „Енерго-Про Грузия” АД
трябва да учреди в полза на „Чешка Експортна Банка” АД залог върху вземания по
застрахователни полици на основание договор за застраховка № 720449879 от 20.01.2010г., който
покрива и имуществото на кредитополучателя. Тъй като договорът за застраховка е общ за
всички дружества, залогът върху него се простира по отношение на всички тях, и съответно
всяко едно дружество е необходимо да сключи самостоятелен договор за учредяване на особен
залог върху застрахователното обезщетение на собственото си имущество, с оглед изискванията
на действащото законодателство в страната на неговата регистрация.
„Енерго-Про България” ЕАД, в качеството си на лицензиант по ЗЕ, съгласно чл.45, т.6 от ЗЕ
и чл. 56 от Наредбата, е длъжно да сключи и поддържа за срока на издадената му лицензия
застраховки в степен и размери, достатъчни, за да осигурят необходимите финансови средства за
подмяна на всеки елемент от енергийните обекти и уредби, повредени или унищожени в резултат
на авария или други извънредни обстоятелства, както и за заплащане на обезщетения за
причинени щети на трети лица.
Конкретните покрити рискове и размерът на застрахователното покритие, които
дружеството е длъжно за поддържа, докато упражнява лицензионната дейност, се определят в
издадената лицензия.
Въпреки, че не е налице чистата хипотеза на сделка на разпореждане или учредяване на
залог, включително особен залог върху имущество, с което се осъществява лицензионна дейност,
прехвърлянето на правата по застрахователното обезпечение е допустимо след даването на
изрично разрешение от страна на ДКВЕР, тъй като съгласно чл. 21, т.19, от ЗЕ комисията
разрешава: „ ... други сделки, които водят или могат да доведат до нарушаване сигурността на
снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие“.
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Предвид гореизложеното може да бъде направен извод, че учредяването на особен залог, за
който се иска разрешение, няма да препятства дейността на дружеството по издадените от
ДКЕВР лицензии.
От извършения икономически анализ се установи следното:
„Енерго-Про България” ЕАД е подало заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-45 02.09.2010г. на
основание чл. 53, ал. 5 от ЗЕ за издаване на разрешение за учредяване на особен залог на
вземания по застрахователни полици на основание застрахователен договор № 7720449879 от
20.01.2010г. Основанието за учредяване на залог е обезпечаване на вземането на „Чешка
Експортна банка” АД, гр. Прага от „Енерго-Про Грузия” АД по договори за банкови кредити от
2007г. и 2009г.
„Енерго-Про Грузия” АД, част от групата „Енерго-Про” през 2007г. и 2009г. сключва
договори за банкови кредити с „Чешка Експортна Банка” АД, във връзка с финансиране
разширението на дейността на групата в Грузия и придобиване на активи за производство,
разпределение и снабдяване с електрическа енергия, както и за тяхната поддръжка и
модернизация.
Банковите кредитите видно от представените договори и погасителните графици са:
-по споразумение за банков кредит от 3 януари 2007 г. – 176 884 263 евро, включващ: Заем
„А”-57 973 597 евро; Заем „В”- 36 667 691 евро; заем ”С” – 21 993 649 евро; заем ”D”- 33 471 848
евро и заем „Е”-26 777 478 евро. Съобразно погасителните графици срока на погасяване за
заемите „А” и „В” е 2009-2021 г.; заем „С” е 2009-2018 г. и заем ”Д” и „Е” е 2010-2019 г.
-по споразумение за банков кредит от 22 декември 2009 г.- 83 406 428 щатски долара,
включващ заем ”F&G” в размера на посочената сума, като срока на погасяване е 2010-2019 г.
В изпълнение изискванията на договорите за кредит „Енерго-Про Грузия” АД предоставя
няколко вида обезпечения, между които застрахователно обезпечение по договор за застраховка
за всички рискове.
Във връзка с корпоративната политика на групата „Енерго-Про” за постигане на по-добри
условия по застрахователните полици, в края на 2009г. е взето решение да се сключи обща
застраховка за имуществото на всяко едно от дружествата в групата чрез Енерго-Про” АД,
Чехия. По този начин за всяко едно от дружествата са постигнати икономически по-изгодни
условия по застраховката. сключен между Застрахователна компания „Кооператива” АД, Vienna
Insurance Grup, „Ческа поищьовна” АД („Чешка застрахователна компания” АД), „ЧСОБ
поищьовна” АД („Чехословашка търговска банка-застрахователна компания” АД), “HDI
Versicherung AD” и „Енерго-Про” АД, Чехия, като предмет на договора е застраховка на цялото
имущество на Енерго-Про” АД, Чехия, както и на имуществата на част от дружествата, дъщерни
на компанията в т.ч. на „Енерго-Про България” ЕАД и „Енерго-Про Грузия” АД.
Учредяването на залог върху застрахователното обезщетение по договора за застраховка,
сключен от Енерго-Про” АД, Чехия е общ за всички дружества, като всяко едно от дружествата
сключва отделен договор за учредяване на особен залог върху застрахователното обезщетение на
собственото си имущество. Този факт е продиктуван и от обстоятелството, че договора за особен
залог, следва да се съобрази с изискванията на действащото законодателство в страната на
регистрация на всяко дружество.
В тази връзка и на основание чл. 53 ал. 5 от ЗЕ, ДКЕВР следва да разреши сключването на
договор за особен залог в полза на „Чешка Експортна Банка” АД, като това изрично е
предвидено в договора и е условие за действителността му.
Учредяването на залога е за задължение на трета страна по банкови кредити, получени от
„Енерго-Про Грузия” АД, чието задължение е тяхното погасяване.
За обезпечаване на задълженията по банковите кредити са предоставени редица други
обезпечения наред със залога върху застрахователното обезпечение по договора за застраховка. В
случай на неизпълнение от страна на длъжника на банката-кредитор е предоставена възможност
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да насочи изпълнението към всяко едно от предоставените обезпечения, като практиката е
кредиторът да избере онези, от които може най-бързо и ефективно да се удовлетвори.
Удовлетворението от обезпечението във вид на залог върху застрахователно обезщетение
по договора за застраховка е обусловено и от настъпването на застрахователно събитие, като в
този смисъл е по-трудно осъществимо, съответно рискът за „Енерго-Про България” ЕАД е
минимизиран до максимална степен.
Дружеството е представило годишни финансови отчети на основния длъжник по договорите
за кредит „Енерго-Про Грузия” АД с оглед да се прецени дали са налице финансови възможности
за обслужване на кредитите. Съгласно годишните финансови отчети от дейността към
31.12.2009г. дружеството е реализирало общ всеобхватен доход в размер на 26 836 грузински
лари (GEL), който е по-висок от този към 31.12.2008 г., в размер на 8 161 грузински лари (GEL).
Дружеството е с регистриран капитал 25 197 грузински лари (GEL) и собствен капитал 62 348
грузински лари (GEL). Официалният обменен курс на Националната банка на Грузия към
5.11.2010 г. е 1 евро e равно на 2.5115 грузински лари (GEL) и 1 щатски долар е равен на 1,7642
грузински лари (GEL).
Представена е и финансова прогноза за периода 2009г. -2021г., от която е видно, че
дружеството ще реализира от дейността си положителни нетни парични потоци и ще разполага с
необходимия паричен ресурс за обслужване на ползваните кредити и ще осигури нормален
производствен и търговски процес.
Съгласно споразумението за залог на вземания по застрахователните полици между
„Енерго-Про България” ЕАД (залогодател) и „Чешка Експортна банка” АД, гр. Прага
(залогополучател) са включени:
А. Всяка и всички претенции за пълно и своевременно плащане от длъжниците към 2007г.
на залогополучателя съгласно клаузи 25.23 (клауза за плащане) и 25.24 (паралелно кредитно
задължение) от кредитното споразумение от 2007г., представляващи суми, равни на и във
валутата на задължението по всеки от финансовите документи от 2007г., включително, но не
само:
- вземания произтичащи от кредитното споразумение от 2007г. за погасяване на сумата по
главницата на кредита в размер на 176 884 263 евро и лихвите начислени върху нея;
- настоящи и бъдещи вземания, произтичащи от кредитното споразумение от 2007г. за
изплащане на лихви за забава, договорни неустойки и други имуществени санкции, както и
разходите за принудително събиране на вземанията или нормативни актове (разходи за арбитраж
или съдебно производство, включително разходите, свързани с изпълнението на решения,
поставени в такова производство) в размер до 250 млн. евро., възникнали от датата на кредитното
споразумение от 2007г. до датата, падаща се 16 години след датата на кредитното споразумение
от 2007г.;
- настоящи и бъдещи вземания на всички суми, свързани с авансирани финансови средства,
като такси и възнаграждения, обезщетения и др. до 350 млн. евро възникнали от датата на
кредитното споразумение от 2007г. до датата, падаща се 16 години след датата на кредитното
споразумение от 2007г.
- настоящи и бъдещи вземания, произтичащи от кредитното споразумение от 2007г. за
изплащане на дължими или които ще бъдат дължими от залогополучателя на залогодателя по
настоящето споразумение, включително вземания, свързани с изпълнението на настоящето
споразумение и всички изменения към него, както и разходите, свързани с принудително
събиране на залога по него до 250 млн. евро от датата на настоящето споразумение до 16 години
след датата на кредитното споразумение от 2007г.
- всякакви други настоящи и бъдещи вземания на залогополучателя, произтичащи от
финансовите документи от 2007г. (различни от сумите, дължими от длъжниците към 2007г.
съгласно кредитното споразумение от 2007г. или настоящето споразумение) до 250 млн. евро.,
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произтичащи от настоящето споразумение до 16 години след датата на кредитното споразумение
от 2007г.
Б. Всяка и всички претенции за пълно и своевременно плащане от длъжниците към 2009г.
на залогополучателя съгласно клаузи 25.23 (клауза за плащане) и 25.24 (паралелно кредитно
задължение) от кредитното споразумение от 2009 г., представляващи суми, равни на и във
валутата на задължението по всеки на финансовите документи от 2009 г., включително, но не
само:
- вземания произтичащи от кредитното споразумение от 2009 г. за погасяване на сумата по
главницата на кредита в размер на 83 406 428 щатски долара и лихвите начислени върху нея;
- настоящи и бъдещи вземания, произтичащи от кредитното споразумение от 2009 г. за
изплащане на лихви за забава, договорни неустойки и други имуществени санкции, както и
разходите за принудително събиране на вземанията или нормативни актове (разходи за арбитраж
или съдебно производство, включително разходите, свързани с изпълнението на решения,
поставени в такова производство) в размер до 150 млн. щатски долара, възникнали от датата на
кредитното споразумение от 2009 г. до датата, падаща се 14 години след датата на кредитното
споразумение от 2009 г.;
- настоящи и бъдещи вземания, произтичащи от кредитното споразумение от 2009 г. на
всички суми, свързани с авансирани финансови средства, като такси и възнаграждения,
обезщетения и др. до 250 млн. щатски долара възникнали от датата на кредитното споразумение
до датата ,падаща се 14 години след датата на кредитното споразумение от 2009 г.
- настоящи и бъдещи вземания, дължими или които ще бъдат дължими от залогополучателя
на залогодателя по настоящето споразумение, включително вземания, свързани с изпълнението
на настоящето споразумение и всички изменения към него, както и разходите, свързани с
принудително събиране на залога по него до 150 млн. щатски долара от датата на настоящето
споразумение до датата, падаща се 14 години след датата на кредитното споразумение от 2009 г.
- всякакви други настоящи и бъдещи вземания на залогополучателя, произтичащи от
финансовите документи от 2009 г. (различни от сумите, дължими от длъжниците към 2009 г.
съгласно кредитното споразумение от 2009 г. или настоящето споразумение) до 150 млн. щатски
долара, произтичащи от датата на кредитното споразумение от 2007 г. настоящето споразумение
до датата, падаща се 14 години след датата на кредитното споразумение от 2009 г..
Предвид на всичко гореизложено, може да се направи извода, че „Енерго-Про Грузия” АД
(кредитополучател) ще разполага с необходимите парични средства за обслужване на кредитите.
Във тази връзка учредяването на особен залог на вземания по застрахователни полици на
основание застрахователен договор № 7720449879 от 20.01.2010 г. на „Енерго-Про България”
ЕАД за обезпечаване на вземането на „Чешка Експортна банка” АД, гр. Прага от „Енерго-Про
Грузия” АД, по договори за банкови кредити от 2007г. и 2009г. няма да доведе до нарушаване
осъществяване на лицензионната дейност.
Освен това удовлетворението от обезпечение във вид на залог върху застрахователно
обезщетение по договора за застраховка е обусловено и от настъпването на застрахователно
събитие, като в този смисъл е по-трудно осъществимо, съответно рискът за „Енерго-Про
България” ЕАД е минимизиран.
В случай на неизпълнение от страна на длъжника „Енерго-Про Грузия” АД, на банкатакредитор е предоставена възможност да насочи изпълнението към всяко едно от предоставените
обезпечения, като практиката е кредиторът да избере онези, от които може най-бързо и
ефективно да се удовлетвори..
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 19 и чл. 53, ал. 5 от Закона за
енергетиката и чл. 82, ал. 1, т. 1, ал. 5, т.1 от Наредбата за лицензиране на дейностите в
енергетиката,
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ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
Р Е Ш И:
Разрешава на „Енерго-Про България” ЕАД, със седалище и адрес на управление:
Република България, град София 1301, район Възраждане, ул. „Стефан Стамболов” № 6, ет.
5 да учреди особен залог върху вземания по застрахователни полици на основание
застрахователен договор № 7720449879 от 20.01.2010г., сключен между Застрахователна
компания „Кооператива” АД, Vienna Insurance Grup, „Ческа поищьовна” АД („Чешка
застрахователна компания” АД), „ЧСОБ поищьовна” АД („Чехословашка търговска
банка-застрахователна компания” АД), “HDI Versicherung AD” и „Енерго-Про” АД, Чехия,
в полза на „Чешка Експортна банка” АД, гр. Прага за обезпечаване на вземания по
следните договори за кредит:
- Споразумение за банков кредит между „Енерго-Про Грузия” АД и „Чешка
Експортна Банка” АД от 03.01.2007г.;
- Споразумение за банков кредит между „Енерго-Про Грузия” АД и „Чешка
Експортна Банка” АД от 22.12.2009г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14
(четиринадесет) дневен срок.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Ангел Семерджиев/

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
/Емилия Савева/
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