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П Р О Т О К О Л 
 

 

№ 260 

 
София, 29.09.2022 година 

 

Днес, 29.09.2022 г. от 10:02 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) в пълен състав, ръководено от 

председателя на Комисията доц. д-р Иван Н. Иванов. 

 

 На заседанието присъстваха членовете на Комисията Александър Йорданов, 

Благой Голубарев, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова и Юлиян Митев – за главен 

секретар, съгласно Заповед № 1067 от 28.09.2022 г. (без право на глас). 

  

На заседанието присъстваха М. Трифонов – началник на отдел „Цени и лицензии: 

електрически мрежи, търговия и пазари“ и експерти на КЕВР. 

 

Председателят установи, че няма възражения по проекта за дневен ред и няма 

други предложения, както и няма правни пречки за провеждане на заседанието, което 

протече при следния 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

 

1. Доклад с вх. № Е-Дк-1904 от 26.09.2022 г. и проект на решение относно 

заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-1073 от 09.08.2022 г., подадено от „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни 

услуги“ ЕАД с искане за издаване на разрешение за извършване на сделки, които водят 

или могат да доведат до нарушаване сигурността на снабдяването вследствие на 

задлъжнялост на енергийното предприятие. 

Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова, Милен Трифонов, Петя 

Георгиева, Радостина Методиева, Светослава Маринова 

 

2. Доклад с вх. № Е-Дк-1903 от 26.09.2022 г. и проект на решение относно 

заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-1028 от 18.05.2022 г., подадено от „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни 

услуги“ ЕАД с искане за издаване на разрешение за извършване на сделки, които водят 

или могат да доведат до нарушаване сигурността на снабдяването вследствие на 

задлъжнялост на енергийното предприятие. 

Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова, Милен Трифонов, Петя 

Георгиева, Радостина Методиева, Светослава Маринова 
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По т.1. Комисията, след като разгледа заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-1073 от 

09.08.2022 г., подадено от „Енерго-Про Енергийни услуги“ ЕАД за издаване на 

разрешение за извършване на сделки, които водят или могат да доведат до 

нарушаване сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на 

енергийното предприятие, установи следното: 
 

Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-1073 от 

09.08.2022 г. от „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги“ ЕАД, с искане за издаване на 

разрешение за извършване на сделки, които водят или могат да доведат до нарушаване 

сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие, 

на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 92, ал. 1, т. 3 от 

Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ). За 

проучване на постъпилото заявление и приложените към него документи е сформирана 

работна група със Заповед З-Е-1073 от 23.08.2022 г. на председателя на КЕВР. 

Въз основа на представените документи и информация от заявителя и 

извършеното проучване по преписката, се установи следното:  

„ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги“ ЕАД е еднолично акционерно дружество, 

вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 201398872, със 

седалище и адрес на управление: гр. Варна-9009, бул. „Владислав Варненчик“ № 258, 

Варна Тауърс-Г, с 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.  

„ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги“ ЕАД е с едностепенна система на управление 

със Съвет на директорите в състав Яна Маринова Димитрова, Пламен Стоянов Стефанов 

и Александър Климентов Соколов. Дружеството се представлява от всеки двама от 

членовете на Съвета на директорите заедно. Капиталът на „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни 

услуги“ ЕАД е в размер на 5 349 990 лв. (пет милиона триста четиридесет и девет хиляди 

деветстотин и деветдесет лева), разпределен в 534 999 бр. обикновени акции с номинална 

стойност от 10 лв. Едноличен собственик на капитала е „ЕНЕРГО-ПРО Варна“ ЕАД, с 

ЕИК 204146759.  

„ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги“ ЕАД е титуляр на лицензия № Л-360-15 от 

21.07.2011 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени 

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

„координатор на комбинирана балансираща група“. С Решение № И2-Л-360 от 

25.09.2020 г. на КЕВР лицензията е продължена за срок от 10 (десет) години, считано от 

датата на изтичане на срока на лицензията, а именно 21.07.2021 г. 

 С подаденото заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-1073 от 09.08.2022 г. „ЕНЕРГО-ПРО 

Енергийни услуги“ ЕАД е поискало разрешение за сключване на aнекс към Договор за 

поемане на кредитни ангажименти по линия за овърдрафт кредит № 

00006/713/10.08.2020 г. сключен между „ЕНЕРО-ПРО Енергийни услуги“ ЕАД 

(кредитополучател, залогодател) и „XXX (кредитор).  

Представеният проект на aнекс към Договор за поемане на кредитни ангажименти 

по линия за овърдрафт кредит № 00006/713/10.08.2020 г. предвижда следните основни 
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условия: 

1. Размерът на предоставения (разрешен) кредитен лимит се увеличава до 

60 000 000 (шестдесет милиона лева), при първоначален размер до XXX лв., 

разпределени по лимити както следва: 

1.1. Кредит – овърдрафт: 

1.1.1. До XXX лева. 

1.1.2. До XXX лева, като при усвояване на настоящата точка 2.2. Банката по своя 

преценка предоставя суми в рамките на свободния кредитен лимит и има право да не 

разреши отделно усвояване без да е необходимо последната да обосновава отказа си за 

усвояване; 

1.2. Банков кредит под условие - XXX лева; 

1.3. Кредитен лимит за корпоративна/и кредитна/и карта/и – XXX лева; 

2. Срок за издаване/откриване/поемане на гаранции /контрагаранции/ стендбай 

акредитиви/ документарни акредитиви/ поръчителства пред митнически органи, в 

рамките на свободен Кредитен лимит – до XXX г.; 

3. Максимален срок на валидност на ангажимента на Банката – издател да плаща 

по гаранции /контрагаранции/стендбай акредитиви/документарни акредитиви/ гаранции 

пред митнически органи, издадени по реда и условията на Закона за акцизите и 

данъчните складове, издадени/открити при условията на договора, съгласно 

гаранционните/акредитивните условия – не по-късно от XXX г., като посоченият в 

гаранция (контрагаранция) и/или открит акредитив срок за постъпване на иск/редовни 

документи за плащане не може да е по-късно от XXX г.; 

3.1. Максимален срок на валидност на ангажимента на Банката – поръчител да 

плаща по поръчителства пред митнически органи (с изключение на гаранции пред 

митнически органи, поети по реда и условията на Закона за акцизите и данъчните 

складове и правилника за прилагането му), съгласно условията им – в съответствие с 

установеното в т. 10 от договора; 

4. Погасяване: 

4.1. Краен срок за издължаване (погасяване) на главницата по кредита 

4.1.1. На кредит-овърдрафт: на XXX г.; 

4.1.2. На банков кредит под условие: на XXX г.; 

4.1.3. На кредитен лимит за корпоративна/и кредитна/и: в съответствие с 

установеното в договора/ите за корпоративна/и кредитна/и карта/и; 

4.2. За лихви по редовен дълг – на последно число от месеца 

4.3. Падеж на лихва по точка 5.2 от договора – незабавно изискуема. 

5. Страните се съгласяват и споразумяват, че по условията на Договор за кредит 

могат да се издават банкови гаранции по нареждане на Кредитополучателите за 

гарантиране на задължения на Кредитополучателите, както и/или на свързаното с тях 

дружество „ЕНЕРГО-ПРО Варна“ ЕАД с ЕИК 204146759, „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ 

АД с ЕИК 103533691 и „Електроразпределение Север“ АД с ЕИК 104518621, като 

издадените гаранции са на риск, отговорност и за сметка на Кредитополучателя и се 

покриват с представения с този договор за кредит кредитен лимит. 

Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 23, предл. 2 от ЗЕ КЕВР разрешава извършването на 

сделки, които водят или могат да доведат до нарушаване сигурността на снабдяването 

вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие, включително сключване на 

сделки на стойност повече от 10 на сто от активите на лицензианта съгласно последния 

одитиран годишен финансов отчет (аргумент от чл. 92, ал. 1, т. 3 от НЛДЕ). В конкретния 

случай, проектът на анекс към Договор за поемане на кредитни ангажименти по линия 

за овърдрафт кредит № 00006/713/10.08.2020 г.  има за предмет нов кредит, чийто размер 

съставлява XXX % от активите на „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги“ ЕАД, които са на 

стойност XXX хил. лв. съгласно последния одитиран годишен финансов отчет за 2021 г. 
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Следователно, сделката попада в приложното поле на чл. 21, ал. 1, т. 23, пр. 2 от ЗЕ във 

връзка с чл. 92, ал. 1, т. 3 от НЛДЕ и следва да бъде разгледана от КЕВР с оглед 

установяване на влиянието на тази сделка върху сигурността на снабдяването вследствие 

на задлъжнялост на енергийното предприятие, което се обосновава чрез извършване на 

анализ на икономическото състояние на „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги“ ЕАД: 

От представения одитиран годишен финансов отчет на „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни 

услуги“ ЕАД е видно, че приходите на дружеството за 2021 г. са в размер XXX хил. лв. 

Дружеството е представило удостоверение с изх. № 3001-10-01305/1 от 17.06.2022 г. от  

XXX, от което е видно, че „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги“ ЕАД има открита 

специална разплащателна сметка съгласно чл. 19 от Правилата за достъпа и реда до 

електропреносната и електроразпределителните мрежи (Правилата) с парична наличност 

към 16.06.2022 г. в размер на XXX лева. Предвид това „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги“ 

ЕАД поддържа необходимия размер от 1/24 от приходите си, целящ да гарантира 

обезпечаване на трети лица, вследствие на задлъжнялост или обявяване на 

несъстоятелност на дружеството. В удостоверението е посочено, че банката, в 

изпълнение на чл. 19, ал. 4 от Правилата, при поискване от КЕВР ще предоставя 

информация за салдото и оборотите по специалната сметка. 

Въз основа на гореизложеното може да се направи извод, че „ЕНЕРГО-ПРО 

Енергийни услуги“ ЕАД ще притежава финансова възможност да изпълнява условията 

по кредита за оборотни средства без да застрашава сигурността на снабдяването 

вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие.  

Следва да се има предвид, че „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги“ ЕАД, като 

титуляр на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права 

и права и задължения за дейността „координатор на стандартна балансираща група“ и на 

„координатор на комбинирана балансираща група“, в изпълнение на чл. 96 от ЗЕ следва 

да отговаря на условията за финансово гарантиране на сключваните от него сделки с 

електрическа енергия, определени в Правилата. В тази връзка формата и размерът на 

финансовото обезпечаване на задълженията на търговеца по сделките с електрическа 

енергия е регламентиран в чл. 19, ал. 2 от Правилата, като банката е длъжна при 

поискване да предоставя информация на КЕВР относно оборотите и салдото по 

предвидената в посочената разпоредба специална сметка. Съгласно чл. 19, ал. 6 от 

Правилата, сумата по специалната сметка може да бъде използвана от търговеца за 

изпълнение на задължения при осъществяване на лицензионната дейност, като 

възстановяването й до определения размер се извършва в срок до 20 (двадесет) работни 

дни. Комисията може по искане на търговеца да приеме като финансово обезпечение 

неотменима банкова гаранция или друго обезпечение на същата стойност, при същите 

условия и с идентична ликвидност (арг. от чл. 19, ал. 7 от Правилата). В тази връзка, 

обезпеченията на задълженията по сделките с електрическа енергия, които търговците 

са длъжни да поддържат, съдържат финансови гаранции за извършваната от тях дейност, 

което създава сигурност и предвидимост за насрещната страна по сделките с 

електрическа енергия. Наред с това, дейността на търговците на електрическа енергия не 

е монополна, а се осъществява в условията на конкуренция и при свободно договорени 

цени, предвид което не би могло да се застраши или наруши снабдяването с електрическа 

енергия на крайните клиенти. В този смисъл, в случай, че основният доставчик по силата 

на договор за покупко-продажба не е в състояние да продължи да извършва доставка 

поради обявяване в несъстоятелност, ликвидация, отнемане на лицензия или всякакво 

друго събитие, довело до временно или трайно преустановяване на доставката на 

електрическа енергия до избора на друг доставчик, снабдяването с електрическа енергия 

се осъществява от доставчик от последна инстанция (арг. от чл. 95а, ал. 1 от ЗЕ и § 1, т. 

5 от Допълнителните разпоредби на Правилата). 

Предвид горното и с оглед спецификата на извършваната от „ЕНЕРГО-ПРО 



 

5 
 

[TLP- AMBER] 

Ниво 2 

Енергийни услуги“ ЕАД лицензионна дейност „търговия с електрическа енергия”, може 

да се направи извод, че разглежданата сделка  няма да доведе до нарушаване или 

застрашаване на сигурността на снабдяването с електрическа енергия вследствие на 

задлъжнялост на енергийното предприятие.  

  

Изказвания по т.1.: 

Докладва М. Трифонов. Административното производство е образувано по 

цитираното заявление. С подаденото искане  „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги“ ЕАД е 

поискало разрешение за сключване на анекс към договор за поемане на кредитни 

ангажименти за овърдрафт. Основният договор е от 2020 г., сключен между „ЕНЕРГО-

ПРО Енергийни услуги“ ЕАД и XXX. Размерът на кредитния лимит се увеличава със 

съществуващото искане. Сделката подлежи на разрешение съгласно изискванията на 

Наредба № 3 за лицензиране на дейностите в енергетиката. Дружеството е предоставило 

и удостоверение от банка за състоянието на специалната сметка, която е задължено да 

поддържа. Тя също отговаря на изискванията на чл. 19 от Правилата и условията за 

достъп до електропреносната и електрорапределителните мрежи. Обосновало е и каква 

част от информацията счита за търговска тайна, а именно: името на финансовата 

институция, параметрите на кредита, в това число размер на кредита, срок, сума на 

обезпечението, размер на лихвения процент, размер на наличността по специалната 

сметка, съгласно предоставените удостоверения. В тази връзка и предвид 

гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, предл. 2 от Закона за енергетиката, чл. 

92, ал. 1, т. 3 и ал. 4, т. 2 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в 

енергетиката и чл. 43, ал. 1 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и 

водно регулиране и на нейната администрация, работната група предлага на КЕВР да 

обсъди следните решения: 

1.  Да приеме настоящия доклад; 

2. Да даде разрешение на „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги“ ЕАД да сключи 

исканата сделка. 

М. Трифонов прочете диспозитива на проекта на решение. 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 
 

Разрешава на „Енерго-Про Енергийни услуги“ ЕАД да сключи с XXX анекс към 

Договор за поемане на кредитни ангажименти по линия за овърдрафт кредит № 

00006/713/10.08.2020 г. съгласно представения проект към заявление вх. № Е-ЗЛР-Р-

1073 от 09.08.2022 г. 

 

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по проекта на 

решение. 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, предл. второ от Закона 

за енергетиката и чл. 92, ал. 1, т. 3 и ал. 4, т. 2 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за 

лицензиране на дейностите в енергетиката 

 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 
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1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-1904 от 26.09.2022 г. относно заявление с вх. № Е-

ЗЛР-Р-1073 от 09.08.2022 г., подадено от „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги“ ЕАД с 

искане за издаване на разрешение за извършване на сделки, които водят или могат да 

доведат до нарушаване сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на 

енергийното предприятие. 

2. Разрешава на „Енерго-Про Енергийни услуги“ ЕАД да сключи с XXX анекс 

към Договор за поемане на кредитни ангажименти по линия за овърдрафт кредит № 

00006/713/10.08.2020 г. съгласно представения проект към заявление вх. № Е-ЗЛР-Р-

1073 от 09.08.2022 г. 

В заседанието по точка първа участват председателят доц. д-р Иван Н. Иванов и 

членовете на Комисията Александър Йорданов, Благой Голубарев, Димитър Кочков, 

Пенка Трендафилова. 

 

Решението е взето с пет гласа „за” (доц. д-р Иван Н. Иванов – за, Александър 

Йорданов – за, Благой Голубарев – за, Димитър Кочков – за, Пенка Трендафилова – за), 

от които два гласа (Александър Йорданов, Благой Голубарев) на членове на Комисията 

със стаж в сектор Енергетика. 
 

 

По т.2. Комисията, след като разгледа заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-1028 от 

18.05.2022 г., подадено от „Енерго-Про Енергийни услуги“ ЕАД за издаване на 

разрешение за извършване на сделки, които водят или могат да доведат до 

нарушаване сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на 

енергийното предприятие, установи следното: 
 

Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-1028 от 

18.05.2022 г. от „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги“ ЕАД, с искане за издаване на 

разрешение за извършване на сделки, които водят или могат да доведат до нарушаване 

сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие, 

на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 92, ал. 1, т. 3 от 

Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ). За 

проучване на постъпилото заявление и приложените към него документи е сформирана 

работна група със Заповед № З-Е-1066 от 14.06.2022 г. на председателя на КЕВР. 

Въз основа на представените документи и информация от заявителя и 

извършеното проучване по преписката, се установи следното:  

„ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги“ ЕАД е еднолично акционерно дружество, 

вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 201398872, със 

седалище и адрес на управление: гр. Варна-9009, бул. „Владислав Варненчик“ № 258, 

Варна Тауърс-Г, с 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.  

„ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги“ ЕАД е с едностепенна система на управление 

със Съвет на директорите в състав Яна Маринова Димитрова, Пламен Стоянов Стефанов 

и Александър Климентов Соколов. Дружеството се представлява от всеки двама от 
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членовете на Съвета на директорите заедно. Капиталът на „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни 

услуги“ ЕАД е в размер на 5 349 990 лв. (пет милиона триста четиридесет и девет хиляди 

деветстотин и деветдесет лева), разпределен в 534 999 бр. обикновени акции с номинална 

стойност от 10 лв. Едноличен собственик на капитала е „ЕНЕРГО-ПРО Варна“ ЕАД, с 

ЕИК 204146759.  

„ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги“ ЕАД е титуляр на лицензия № Л-360-15 от 

21.07.2011 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени 

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

„координатор на комбинирана балансираща група“. С Решение № И2-Л-360 от 

25.09.2020 г. на КЕВР лицензията е продължена за срок от 10 (десет) години, считано от 

датата на изтичане на срока на лицензията, а именно 21.07.2021 г. 

Между XXX и „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги“ ЕООД (с универсален 

правоприемник „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги“ ЕАД) – кредитополучател, е 

сключен Договор за кредит № 1368 от XXX г. в размер на XXX лева, с цел финансиране 

на нуждите на кредитополучателя от оборотни средства, издаване на банкови гаранции 

и рефинансиране на задълженията на дружеството към свързани. Крайният срок на 

погасяване на кредита е до XXX г., а срокът за ползване на кредита се продължава при 

положителен ежегоден преглед на кредита от страна на банката и сключване на анекс за 

това. Във връзка с този договор „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги“ ЕАД ежегодно 

договаря с XXX основните параметри за ползване на кредита за следващ нов 1-годишен 

срок.  В тази връзка, „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги“ ЕАД е представило проект на 

анекс към Договор за кредит № 1368 от 27.06.2014 г., чрез който дружеството предвижда 

да договори с XXX нови условия по кредита, а именно: 

-  максималният договорен размер на кредита се увеличава на XXX лв.; 

- усвояването на сумата по кредита ще се извърши след сключване на анекс към 

Договор за учредяване на особени залози върху вземания и банкови сметки от XXX г. 

между „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги“ ЕАД и XXX, както и на анекс към Договор за 

поръчителство от XXX г. между „ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕАД и XXX; 

- срокът за ползване на кредита е XXX г., а крайният срок за погасяване на кредита 

XXX г., съгласно представения погасителен план в Приложение Б към проекта на анекс 

към Договор за кредит № 1368 от 27.06.2014 г.  

- целта на кредита е сумата да се ползва като кредит-овърдрафт с погасителен план 

за покриване на временен недостиг на средства при обслужване на текущи плащания, 

свързани с и/или съпътстващи обичайната търговска дейност на дружеството.  

- лихвата е в размер на едномесечен EURIBOR (референтен лихвен процент) и 

договорена надбавка в размер на XXX% (лихва). Референтният лихвен процент 

представлява лихвен бенчмарк или публикуван официално на интернет страницата на 

Българска народна банка индекс и/или индикатор, или комбинация от такива индекси 

и/или индикатори.  

За обезпечаване на всички вземания на банката към „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни 

услуги“ ЕАД, произтичащи от Договор за кредит № 1368 от 27.06.2014 г., е сключен 

Договор за учредяване на особен залог върху вземания и банкови сметки. Учредени са 

следните обезпечения: особен залог върху всички свои настоящи и бъдещи вземания, 

произтичащи от настоящи и бъдещи вземания по търговски договори за доставка на 

електрическа енергия на крайни клиенти и особен залог върху всички настоящи и 

бъдещи вземания по всички свои настоящи и бъдещи банкови сметки в XXX. Съгласно 

представения проект на анекс към този договор, предоставянето на обезпечения от 

страна на „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги“ ЕАД се продължава и учредените особени 

залози в полза на банката остават без изменение. 

Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 23, предл. 2 от ЗЕ КЕВР разрешава извършването на 

сделки, които водят или могат да доведат до нарушаване сигурността на снабдяването 
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вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие, включително сключване на 

сделки на стойност повече от 10 на сто от активите на лицензианта съгласно последния 

одитиран годишен финансов отчет (аргумент от чл. 92, ал. 1, т. 3 от НЛДЕ). В конкретния 

случай, проектът на анекс към Договор за кредит № 1368 от 27.06.2014 г. има за предмет 

нов кредит, чийто размер съставлява XXX % от активите на „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни 

Услуги“ ЕАД, които са на стойност XXX хил. лв. съгласно последния одитиран годишен 

финансов отчет за 2021 г. Следователно, сделката попада в приложното поле на чл. 21, 

ал. 1, т. 23, пр. 2 от ЗЕ във връзка с чл. 92, ал. 1, т. 3 от НЛДЕ и следва да бъде разгледана 

от КЕВР.  

Проектът на анекс към Договора за особен залог на вземания, включващ залог 

върху всички настоящи и бъдещи вземания, произтичащи от търговски договори за 

доставка на електрическа енергия, оказва влияние върху финансовото състояние на 

дружеството, тъй като до погасяването на всички вземания на банката, обезпечението е 

на разположение и под контрола на банката, като в случай на неизпълнение дължимите 

суми се инкасират служебно от банката от сметките на залогодателя. Влиянието на 

обезпечението върху финансовото състояние на дружеството квалифицира тази сделка 

като такава от обхвата на чл. 21, ал. 1, т. 23, предл. второ от ЗЕ, поради което същата 

следва да бъде разгледана от КЕВР. 

Преценката на горните сделки с оглед тяхното разрешаване или не, е обвързана с 

финансово-икономически анализ на съвкупното влияние на всички произтичащи от тези 

сделки задължения върху финансово състояние на лицензианта. В тази връзка е 

извършен анализ на финансово-икономическото състояние на „ЕНЕРГО-ПРО 

Енергийни Услуги“ ЕАД, при който се установи следното: 

От представения одитиран годишен финансов отчет на „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни 

услуги“ ЕАД е видно, че приходите на дружеството за 2021 г. са в размер XXX хил. лв. 

Дружеството е представило удостоверение с изх. № 3001-10-01305/1 от 17.06.2022 г. от  

XXX, от което е видно, че „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги“ ЕАД има открита 

специална разплащателна сметка съгласно чл. 19 от Правилата за достъпа и реда до 

електропреносната и електроразпределителните мрежи (Правилата) с парична наличност 

към 16.06.2022 г. в размер на XXX лева. Предвид това „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги“ 

ЕАД поддържа необходимия размер от 1/24 от приходите си, целящ да гарантира 

обезпечаване на трети лица, вследствие на задлъжнялост или обявяване на 

несъстоятелност на дружеството. В удостоверението е посочено, че банката, в 

изпълнение на чл. 19, ал. 4 от Правилата, при поискване от КЕВР ще предоставя 

информация за салдото и оборотите по специалната сметка. 

Въз основа на гореизложеното може да се направи извод, че „ЕНЕРГО-ПРО 

Енергийни услуги“ ЕАД ще притежава финансова възможност да изпълнява условията 

по кредита за оборотни средства без да застрашава сигурността на снабдяването 

вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие.  

Следва да се има предвид, че „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги“ ЕАД, като 

титуляр на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права 

и права и задължения за дейността „координатор на стандартна балансираща група“ и на 

„координатор на комбинирана балансираща група“, в изпълнение на чл. 96 от ЗЕ следва 

да отговаря на условията за финансово гарантиране на сключваните от него сделки с 

електрическа енергия, определени в Правилата. В тази връзка формата и размерът на 

финансовото обезпечаване на задълженията на търговеца по сделките с електрическа 

енергия е регламентиран в чл. 19, ал. 2 от Правилата, като банката е длъжна при 

поискване да предоставя информация на КЕВР относно оборотите и салдото по 

предвидената в посочената разпоредба специална сметка. Съгласно чл. 19, ал. 6 от 

Правилата, сумата по специалната сметка може да бъде използвана от търговеца за 

изпълнение на задължения при осъществяване на лицензионната дейност, като 
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възстановяването й до определения размер се извършва в срок до 20 (двадесет) работни 

дни. Комисията може по искане на търговеца да приеме като финансово обезпечение 

неотменима банкова гаранция или друго обезпечение на същата стойност, при същите 

условия и с идентична ликвидност (арг. от чл. 19, ал. 7 от Правилата). В тази връзка, 

обезпеченията на задълженията по сделките с електрическа енергия, които търговците 

са длъжни да поддържат, съдържат финансови гаранции за извършваната от тях дейност, 

което създава сигурност и предвидимост за насрещната страна по сделките с 

електрическа енергия. Наред с това, дейността на търговците на електрическа енергия не 

е монополна, а се осъществява в условията на конкуренция и при свободно договорени 

цени, предвид което не би могло да се застраши или наруши снабдяването с електрическа 

енергия на крайните клиенти. В този смисъл, в случай, че основният доставчик по силата 

на договор за покупко-продажба не е в състояние да продължи да извършва доставка 

поради обявяване в несъстоятелност, ликвидация, отнемане на лицензия или всякакво 

друго събитие, довело до временно или трайно преустановяване на доставката на 

електрическа енергия до избора на друг доставчик, снабдяването с електрическа енергия 

се осъществява от доставчик от последна инстанция (арг. от чл. 95а, ал. 1 от ЗЕ и § 1, т. 

5 от Допълнителните разпоредби на Правилата). 

Предвид горното и с оглед спецификата на извършваната от „ЕНЕРГО-ПРО 

Енергийни услуги“ ЕАД лицензионна дейност „търговия с електрическа енергия”, може 

да се направи извод, че разглежданите сделки  няма да доведат до нарушаване или 

застрашаване на сигурността на снабдяването с електрическа енергия вследствие на 

задлъжнялост на енергийното предприятие.  

 

Изказвания по т.2.: 

Докладва М. Трифонов. Аналогично на предходното заявление същото дружество 

е поискало разрешение за сключване на сделка с друга институция, това е „Банка ДСК“ 

АД. Съответно изисканата сделка попада в обхвата на Наредба № 3 за лицензиране на 

дейностите в енергетиката. Дружеството също е предоставило удостоверение по чл. 19 

от Правилата за достъпа и реда до електропреносната и електроразпределителните 

мрежи. Аналогично на предходното заявление се е обосновало коя информация счита за 

търговска тайна. Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, предл. 2 от 

Закона за енергетиката, чл. 92, ал. 1, т. 3 и ал. 4, т. 2 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за 

лицензиране на дейностите в енергетиката и чл. 43, ал. 1 от Правилника за дейността на 

Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, работната 

група предлага КЕВР да обсъди следните решения: 

1.  Да приеме настоящия доклад; 

2. Да даде разрешение на „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги“ ЕАД да сключи 

исканите сделки. 

М. Трифонов прочете диспозитива на проекта на решение. 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 
 

1. Разрешава на „Енерго-Про Енергийни услуги“ ЕАД да сключи с XXX анекс към 

Договор за кредит № 1368 от 27.06.2014 г., съгласно представения проект към 

заявление вх. № Е-ЗЛР-Р-1028 от 18.05.2022 г. 

2. Разрешава на „Енерго-Про Енергийни услуги“ ЕАД да сключи с XXX анекс към 

Договор за учредяване на особен залог върху вземания и банкови сметки от XXX г., 

съгласно  представения проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-1028 от 18.05.2022 г. 

 

А. Йорданов каза, че подкрепя проекта на решение, но помоли работната група в 
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такива ситуации за в бъдеще т. 1 от предложението на работната група да се разшири 

съответно с: Комисията да вземе решение за заличаване на данните, представляващи 

защитена по закон информация преди публикуване. Поясни, че това за в бъдеще трябва 

да присъства в проекта на решение и допълни, че в мотивната си част той съдържа 

обяснение, но за яснота е хубаво да присъства. 

И. Н. Иванов обърна внимание, че наистина в самия доклад в последния абзац има 

такъв текст: При публикуването на протокола от закрито заседание на КЕВР, на което 

ще се разглежда изготвеният доклад, информацията, която представлява търговска 

тайна следва да бъде заличена съгласно решението на КЕВР. Което означава, че 

решението трябва да съдържа изискване за заличаване. Трябва да стане: Да приеме 

настоящия доклад и да се заличат тези… 

М. Трифонов каза, че работната група ще го добави следващия път като т. 3. 

И. Н. Иванов поясни, че може да бъде към приемането на доклада с това условие 

да се заличат. Иначе няма нужда, като самостоятелна точка, тъй като то е част от доклада, 

където работната група го е описала. 

От страна на членовете на Комисията нямаше други въпроси и коментари по 

проекта на решение. 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, предл. второ от Закона 

за енергетиката и чл. 92, ал. 1, т. 3 и ал. 4, т. 2 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за 

лицензиране на дейностите в енергетиката 

 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 
 

 

 1.Приема доклад с вх. № Е-Дк-1903 от 26.09.2022 г. относно заявление с вх. № Е-

ЗЛР-Р-1028 от 18.05.2022 г., подадено от „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги“ ЕАД с 

искане за издаване на разрешение за извършване на сделки, които водят или могат да 

доведат до нарушаване сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на 

енергийното предприятие. 

2. Разрешава на „Енерго-Про Енергийни услуги“ ЕАД да сключи с „XXX анекс 

към Договор за кредит № 1368 от 27.06.2014 г., съгласно представения проект към 

заявление вх. № Е-ЗЛР-Р-1028 от 18.05.2022 г. 

3. Разрешава на „Енерго-Про Енергийни услуги“ ЕАД да сключи XXX анекс към 

Договор за учредяване на особен залог върху вземания и банкови сметки от 27.06.2014 

г., съгласно  представения проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-1028 от 18.05.2022 г. 

 

В заседанието по точка втора участват председателят доц. д-р Иван Н. Иванов и 

членовете на Комисията Александър Йорданов, Благой Голубарев, Димитър Кочков, 

Пенка Трендафилова. 

 

Решението е взето с пет гласа „за” (доц. д-р Иван Н. Иванов – за, Александър 

Йорданов – за, Благой Голубарев – за, Димитър Кочков – за, Пенка Трендафилова – за), 

от които два гласа (Александър Йорданов, Благой Голубарев) на членове на Комисията 

със стаж в сектор Енергетика. 

 

 
РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО: 
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По т.1. както следва: 

1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-1904 от 26.09.2022 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-

1073 от 09.08.2022 г., подадено от „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги“ ЕАД с искане за издаване 

на разрешение за извършване на сделки, които водят или могат да доведат до нарушаване 

сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие. 

2. Разрешава на „Енерго-Про Енергийни услуги“ ЕАД да сключи с XXX анекс към 

Договор за поемане на кредитни ангажименти по линия за овърдрафт кредит № 

00006/713/10.08.2020 г. съгласно представения проект към заявление вх. № Е-ЗЛР-Р-1073 от 

09.08.2022 г. 

По т.2. както следва: 

 1.Приема доклад с вх. № Е-Дк-1903 от 26.09.2022 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-

1028 от 18.05.2022 г., подадено от „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги“ ЕАД с искане за издаване 

на разрешение за извършване на сделки, които водят или могат да доведат до нарушаване 

сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие. 

2. Разрешава на „Енерго-Про Енергийни услуги“ ЕАД да сключи с XXX анекс към 

Договор за кредит № 1368 от 27.06.2014 г., съгласно представения проект към заявление вх. № 

Е-ЗЛР-Р-1028 от 18.05.2022 г. 

3. Разрешава на „Енерго-Про Енергийни услуги“ ЕАД да сключи с XXX анекс към 

Договор за учредяване на особен залог върху вземания и банкови сметки от 27.06.2014 г., 

съгласно  представения проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-1028 от 18.05.2022 г. 

 

Приложения: 

1. Доклад с вх. № Е-Дк-1904 от 26.09.2022 г. и Решение на КЕВР № Р-409 от 29.09.2022 

г.относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-1073 от 09.08.2022 г., подадено от „ЕНЕРГО-ПРО 

Енергийни услуги“ ЕАД с искане за издаване на разрешение за извършване на сделки, които 

водят или могат да доведат до нарушаване сигурността на снабдяването вследствие на 

задлъжнялост на енергийното предприятие. 

2. Доклад с вх. № Е-Дк-1903 от 26.09.2022 г. и Решение на КЕВР № Р-410 от 29.09.2022 

г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-1028 от 18.05.2022 г., подадено от „ЕНЕРГО-ПРО 

Енергийни услуги“ ЕАД с искане за издаване на разрешение за извършване на сделки, които 

водят или могат да доведат до нарушаване сигурността на снабдяването вследствие на 

задлъжнялост на енергийното предприятие. 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:   ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

 

       

.................................................                        ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ 

 А. Йорданов 

 

................................................. 

 Б. Голубарев     ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

 

.................................................         ЮЛИЯН МИТЕВ 

 Д. Кочков 

                                     (Съгласно Заповед № 1067 от 28.09.2022 г.) 

................................................. 

            П. Трендафилова 

 
 

Протоколирал: 

 И. Зашева - главен експерт 

 


