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Вх. № ........................ /...................... 2020 г. 

 

ДО 

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО  

И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

ДОКЛАД 
 

от 
 

дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“ 

дирекция „Правна“ 
 

Относно: Заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-37 от 16.06.2020 г., подадено „Енерго-Про Енергийни 

Услуги“ ЕАД за продължаване срока на лицензия № Л-360-15 от 21.07.2011 г., издадена за 

дейността „търговия с електрическа енергия“ 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

 

В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е постъпило 

заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-37 от 16.06.2020 г. от „Енерго-Про Енергийни Услуги“ ЕАД за 

продължаване срока на лицензия № Л-60-15 от 21.07.2011 г., издадена за дейността 

„търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на 

стандартна балансираща група“  и на „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 (НЛДЕ). За проучване на 

обстоятелствата в заявлението и приложенията към него е сформирана работна група със 

заповед № З-E-99 от 19.06.2020 г. на председателя на КЕВР.  

Въз основа на анализ на фактите и обстоятелствата, съдържащи се в 

документите по административната преписка, се установи следното: 

I. Правни аспекти 

„Енерго-Про Енергийни Услуги“ ЕАД притежава лицензия № Л-360-15 от 

21.07.2011 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“ за срок от 10 години.  

В срока по чл. 42, ал. 2 от ЗЕ, „Енерго-Про Енергийни Услуги“ ЕАД е подало на 

основание чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗЕ заявление с вх. № Е- ЗЛР-ПД-37 от 21.07.2020 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. 
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Видно от служебно извършена справка на интернет страницата на Търговския 

регистър към Агенцията по вписванията, правно-организационната форма на „Енерго-Про 

Енергийни Услуги“ ЕАД е еднолично акционерно дружество, с ЕИК № 201398872, със 

седалище и адрес на управление: гр. Варна 9009, район Владислав Варненчик, Варна Тауърс 

- Г, бул. „Владислав Варненчик“ № 258. 

„Енерго-Про Енергийни Услуги“ ЕАД се представлява от Боян Михайлов 

Кършаков, Яна Маринова Димитрова, Пламен Стоянов Стефанов. Дружеството се 

представлява пред трети лица от всеки двама от членовете на Съвета на директорите заедно . 

„Енерго-Про Енергийни Услуги“ ЕАД има следния предмет на дейност: Търговия, 

внос и износ на електрическа енергия, координиране на балансиращи групи, търговия с 

квоти за емисии на парникови газове и други енергийни стоки след получаване на 

съответния лиценз затова, покупка, внос, износ, пренос, доставка и търговия с природен газ, 

проектиране, строителство и експлоатация на обекти в сферата на енергетиката, покупка на 

стоки с цел продажба, търговско представителство на български и чуждестранни лица, 

посредничество, както и всякаква друга дейност, свързана с природен газ и всяка друга 

търговска дейност, незабранена от закона. 

Размерът на капитала на дружеството е 5 349 990 (пет милиона, триста четиридесет 

и девет хиляди, деветстотин и деветдесет) 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 представителите на „Енерго-Про Енергийни Услуги“ ЕАД се 

установява, че същите не са лишени от правото да упражнят търговска дейност и не са 

осъждани с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против 

стопанството. След 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. 

 

II. Срок 

 

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

лицензия, с оглед нови възможности за развитие и разширяване на дейността, увеличаване на 

пазарен дял и постигане на по-добри финансови резултати. 

 

III. Технически аспекти 

 

1.  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, „Енерго-Про Енергийни Услуги“ ЕАД е регистрирано като търговец на 

електрическа енергия с права и задължения на „координатор на стандартна балансираща 

група“ и с EIC код 32X001100100941B и с права и задължение на „координатор на 
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комбинирана балансираща група“ с код по чл. 100, ал. 6 от ЗЕ: 32X001100101327O, и към 

момента е със статус „Активен“. С писмо с изх. № ЦУ-ЕСО-3725≠1 от 20.05.2020 г. ЕСО 

ЕАД декларира, че „Енерго-Про Енергийни Услуги“ ЕАД е изпълнило изискванията за 

комуникационно и компютърно оборудване за електронен обмен на данни. Декларираните от 

дружеството технически средства (информационна мрежа, програмно осигуряване и 

комуникационна инфраструктура), необходими за сключване на сделки с електрическа 

енергия по свободно договорени цени (съгласно чл. 100, ал. 1 от ЗЕ), отговарят на условията, 

определени в ПТЕЕ. 

За осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“, „Енерго-Про 

Енергийни Услуги“ ЕАД ще използва наето офис помещение, находящо се гр. Варна 9009, 

район Владислав Варненчик, Варна Тауърс - Г, бул. „Владислав Варненчик“ № 258. 

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. 

 

2. Относно наличието на човешки ресурси и опит за осъществяване на 

дейността „търговия с електрическа енергия“ дружеството е предоставило структура 

на управление и автобиографии. 

 

Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството 

доказателства се установява, че „Енерго-Про Енергийни Услуги“ ЕАД 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“ и „координатор на комбинирана балансираща група“. 

 

ІV. Икономически аспекти 

 

Относно наличието на финансови възможности на заявителя за осъществяване 

на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на 

„координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана 

балансираща група“, както и наличие 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):  

 

„Енерго-Про Енергийни Услуги“ ЕАД е представило бизнес план за периода 2020 г. – 

2024 г. за управление и развитие на дейността „търговия с електрическа енергия“, с 

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

„координатор на комбинирана балансираща група“, с прогнозни годишни финансови отчети, 

съгласно изискванията на чл. 13 от НЛДЕ. 

 В бизнес плана са заложени нарастващи количества електрическа енергия за покупко-

продажба, като техните обеми са от ХХ МWh през 2020 г. до ХХ МWh през 2024 г.  

Дружеството очаква прогнозните цени на електрическа енергия на БНЕБ през периода 

на бизнес плана да нараства, като очаквания ръст при цените на едро да бъде в рамките на 

ХХ % годишно, а на крайните клиенти увеличението да бъде средно с ХХ% за 2020 г., а след 

това да следват темпа на нарастване на цените на едро. 
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Към бизнес плана „Енерго-Про Енергийни Услуги“ ЕАД е представило SWOT анализ, 

в който дружеството е посочило своите силни и слаби страни, възможностите за развитие и 

вероятните заплахи за дейността си. 

Дружеството е представило удостоверение с рег. № ХХ от 19.05.2020 г. от „ХХ“ АД, 

според което „Енерго-Про Енергийни Услуги“ ЕАД е клиент на банката с открита специална 

сметка за обезпечаване на бъдещи сделки при упражняване на лицензионната дейност 

„търговия с електрическа енергия“, наличността по която към 18.05.2020 г. е ХХ лева. 

Сумата по специалната сметка е в размер, съответстващ на изискванията на чл. 19 от 

Правилата, видно от представения финансов отчет за 2019 г. В удостоверението е посочено, 

че банката ще предоставя на КЕВР информация относно оборотите и салдото по специалната 

сметка. 

 

Въз основа на всичко гореизложено може да се направи извод, че ако спази 

заложените в бизнес плана параметри и представените в пазарния анализ данни, 

„Енерго-Про Енергийни Услуги“ ЕАД ще притежава финансови възможности за 

извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и 

задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на 

комбинирана балансираща група“. 

 

V. Правила за работа с потребители на енергийни услуги 

 

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. 

 

V. Договори за участие в балансираща група. 

 

На основание чл. 12, ал. 1 от НЛДЕ и чл. 19, ал. 1 и ал. 2, във връзка с чл. 11, т. 9 от 

ПТЕЕ, „Енерго-Про Енергийни Услуги“ ЕАД е представило проект на „Договор за участие в 

балансираща група“ и „Договор за участие в комбинирана балансираща група. След преглед 

на представения проект на договор е установено, че същият има съдържание, съответстващо 

на изискванията на чл. 12, ал. 2 от НЛДЕ. Представени са също така и „Общи принципи за 

разпределяне на небаланси в балансиращата група“, въз основа на които небалансите се 

разпределят справедливо и равнопоставено на всеки член от групата и в съответствие с 

ПТЕЕ. 

 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 43, ал. 6 от Правилника за 

дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация 

във връзка с чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ, предлагаме Комисията да вземе следните 

 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 

1. Да приеме доклада на работната група относно подаденото от „Енерго-Про 

Енергийни Услуги“ ЕАД заявление за продължаване срока на лицензия № Л-360-15 от 

21.07.2011 г.; 

2. Да насрочи открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ за разглеждане 

на подаденото заявление; 
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3. Да покани за участие в откритото заседание лицата, представляващи „Енерго-

Про Енергийни Услуги“ ЕАД, или други упълномощени от тях представители на 

дружеството; 

4. Датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на 

страницата на Комисията в интернет. 

 
 

 


