РЕШЕНИЕ
№ И3-Л-355
от 08.05.2020 г.
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
на закрито заседание, проведено на 08.05.2020 г., като разгледа доклад с вх. № Е-Дк339 от 16.04.2020 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-23 от 27.03.2020 г., подадено
„Мост Енерджи“ АД за продължаване срока на лицензия № Л-355-15 от 20.04.2011 г.,
издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“ и събраните данни от
проведеното на 30.04.2020 г. открито заседание по преписката, установи следното:
В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е постъпило
заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-23 от 27.03.2020 г. от „Мост Енерджи“ АД за продължаване
срока на лицензия № Л-355-15 от 20.04.2011 г., издадена за дейността „търговия с
електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на комбинирана
балансираща група“ и на „координатор на стандартна 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-46 от
01.04.2020 г. на председателя на КЕВР.
Резултатите от извършения анализ на заявлението и приложенията към него са
отразени в доклад с вх. № Е-Дк-339 от 16.04.2020 г., който е приет от КЕВР с решение по
Протокол № 86 от 24.04.2020 г., т. 2. В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от
ЗЕ, на 30.04.2020 г. е проведено открито заседание с дистанционно участие, на което не са
взели участие представители на заявителя. Последният писмено е заявил, че изразява
съгласието си с констатациите и заключението на доклада и няма възражения по него.
След проучване на обстоятелствата по образуваната преписка, Комисията
приема за установено следното:
„Мост Енерджи“ АД притежава лицензия № Л-355-15 от 20.04.2011 г., издадена за
дейността „търговия с електрическа енергия“ за срок от 10 години, допълнена с права и
задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и на „координатор на
стандартна балансираща група“. В срока по чл. 42, ал. 2 от ЗЕ, „Мост Енерджи“ АД е
подало на основание чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗЕ заявление с вх. № Е- ЗЛР-ПД-23 от 27.03.2020 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.
Видно от служебно извършена справка на интернет страницата на Търговския
регистър към Агенцията по вписванията, правно-организационната форма на „Мост

Енерджи“ АД е акционерно дружество, с ЕИК № 201325372, със седалище и адрес на
управление: гр. София 1404, район „Витоша“, бул. „България“ № 118.
„Мост Енерджи“ АД се представлява от Тони Латева Тенева. В съвета на
директорите в Tърговския регистър са вписани: Силвия Маркова Йорданова, Николай
Луканов Даскалов, Тони Латева Тенева .
„Мост Енерджи“ АД има следния предмет на дейност: търговия с електрическа
енергия и енергоносители, финансиране, информационно проучване, координиране на
балансирани групи на пазара на електроенергия, проектиране, строителство, ремонт,
реконструкция и експлоатация на обекти в сферата на енергетиката, и продажба на
електрическа и/или топлинна енергия, след получаване на лиценз, както и всякаква друга
дейност, незабранена от закона.Размерът на капитала на дружеството е 200 000 (двеста
хиляди) лв. и е изцяло внесен. Представени са декларации на основание чл. 11, ал. 2, т. 2, б.
„а“, б. „б“ и б. „в“ от НЛДЕ, от които се установява, че 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, „Мост Енерджи“ АД е регистрирано като търговец на електрическа енергия
с права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и с EIC код
„32X001100100616M“ и с права и задължение на „координатор на комбинирана
балансираща група“ с EIC код „32X001100100906D“, и към момента е със статус
„Активен“.
За осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“, „Мост
Енерджи“ АД ще използва наето офис помещение, находящо се гр. София, район „Витоша“,
бул. „България“ № 118. Като доказателство заявителят е представил договор за наем на
офис-площи от 15.07.2018 г., сключен с „Проект Контрол“ ООД.
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, състоящо се от:
Софтуерни продукти:

Operation System: Linux Mint Версия на текстообработваща програма:
LibreOffice Версия софтуер за електронна таблица: LibreOffice Версия на
клиента за електронна поща: Mozilla Thubderbird Антивирусна защита:
CalmAV
Компютърни конфигурации:




15 броя
Процесор - Intel Core i5-8400 Coffee Lake Дънна Платка - ASRock Z370 Pro4
Хард Диск - SSD 240GB Samsung 850 EVO RAM памет-8GB DDR4
Захранване - Thermaltake Smart RGB Видео Карта - AMD Radeon RX 550
Кутия - ATX/mATX Makki
Копиращи и сканиращи устройства: 3 броя

All-in-One Printer BROTHER MFC-B7715DW Сървър за екелектронна поща:

Сървърът за електронна поща е нает и се поддържа от DELTA.bg. Всички
отговорности относно съхранението и защитата на данни са гарантирани от
DELTA.bg
Средства за комуникация:

GSM връзка: 20 броя мобилни телефони и SIM карти Интернет доставчици:
БТК АД, НЕТ1
2. Относно наличието на човешки ресурси и опит за осъществяване на
дейността „търговия с електрическа енергия“:
Съвет на директорите - Съветът на директорите е постоянно действащ орган. Той
се състои от 3 члена, които могат да бъдат физически или юридически лица. Съветът
възлага прякото управление на един или няколко от своите членове, които стават
изпълнителни директори.
Изпълнителен директор - изпълнителният директор е отговорен за ежедневното
управление на дружеството и е негов юридически представител.
Финансов директор - Управлява дейността на финансово-счетоводния отдел и
паричните потоци на дружеството. Планира, организира и ръководи счетоводната политика
и финансовите дейности в дружеството. Комуникира и води преговори с финансови и
държавни институции.Подготвя финансови анализи, отчети, междинни и годишни
прогнози. Изготвя бюджети и следи за тяхното изпълнение. Ръководи, организира и
осъществява предварителен, текущ и последващ вътрешен финансов контрол по спазването
на вътрешно фирмените правила
Директор „Производство“ - Осъществява управленски функции, свързани с
планиране, ръководене и контролиране на цялостната производствената дейност на
компанията. Осъществява координиране и контрол на режима на работа на балансиращите
групи – стандартна и комбинирана.Изготвя становища и дава предложения за оптимизиране
на процесите в различните направления на производството. Отговаря за обмена на
информация с независимия преносен оператор, доставчиците на електрическа енергия,
електроразпределителни дружества и други, свързани с дейността на дружеството;
Експерти – изготвяне на почасови графици за производство на ел.енергия от
различните видове централи, обработване и предоставяне на отдел финанси данни за
измерването и други данни, необходими за издаване на фактури на клиентите на
дружеството; редовно и правилно събиране, водене и подреждане хронологично отчетите
от независимия преносен оператор и др.
Директор „Енергийни Пазари“ – Координира работата на звената вътрешен и
външен пазар. Следи за стриктното изпълнение на поставените цели. Подготвя браншови
анализи, диагностика на средата на организацията, на самата организация. Оперира с
търговските платформи на БНЕБ; завежда, обработва, изпраща до независими преносен
оператор и поддържа редовно заявените товарови графици и количества електрическа
енергия и др. Формулира цели и стратегии, изработва планове, осъществява различни
видове контрол. Осъществява ефективна комуникация с различни видове контрагенти и
институции.

Експерти прогнозиране и балансиране - опериране с търговските платформи на
БНЕБ; завеждане, обработване, изпращане до независимия преносен оператор и
поддържане редовно заявените товарови графици и количества електрическа енергия и др.
Клонова мрежа, експерти - обмен на информация с клиентите на дружеството;
изготвяне на оферти за продажба на ел. енергия; обработване и предоставяне на отдел
финанси данните за измерването и други данни;
Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството
доказателства се установява, че „Мост Енерджи“ АД 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):
„Мост Енерджи“ АД е представило бизнес план за периода 2020 г. – 2024 г. за
управление и развитие на дейността „търговия с електрическа енергия“, с прогнозни
годишни финансови отчети съгласно изискванията на чл. 13 от НЛДЕ.
В бизнес плана са заложени увеличаващи се количествата електрическа енергия за
износ и транзит, като техните обеми са от 1 000 МWh през 2020 г. до 4 000 МWh през 2024 г.
за износ и от 5 000 МWh през 2020 г. до 44 000 МWh през 2024 г. за транзит.
Прогнозните цени, по които дружеството ще купува и продава електрическа енергия
за износ през периода на бизнес плана, са:
Показател
Средна покупна цена
Средна продажна цена
Количество търгувана ел.
енергия общо

Мярка
лева/MWh
лева/MWh

131

132

129

132

138

135

137

132,75

137

142,3

MWh

1 000

2 500

3 000

3 500

4 000

Прогнозните цени, по които дружеството ще купува и продава електрическа енергия
за транзит през периода на бизнес плана, са:

Показател
Средна покупна цена
Средна продажна цена
Количество търгувана
ел. енергия общо

Мярка
лева/MWh
лева/MWh

2020 г.
132

2021 г.
131

2022 г.
127,5

2023 г.
129,75

2024 г.
135

135

131

127,5

129,75

135

MWh

5 000

17 500

24 000

35 000

44 000

Прогнозните цени, по които дружеството ще купува и продава електрическа енергия
на местен пазар през периода на бизнес плана, са:
Показател

Мярка

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

Средна покупна цена

лева/MWh

131,54

132,02

128,61

131,86

138,53

Средна продажна цена

лева/MWh

145,35

145,88

142,11

145,71

153,08

Количество търгувана
ел. енергия общо

MWh

525 600

744 600

963 600

1 182 600

1 445 400

Сравнителна таблица на прогнозните приходи и разходи за периода 2020 г. – 2024 г.
е представена по-долу:
Показатели в хил. лева

2020 г.
77 266
73 427

2021 г.
111 421
104 757

Счетоводна печалба

3 889

6 720

Финансов резултат

3 450

6 048

Приходи
Разходи

Прогноза
2022 г.
140 561
131 501

2023 г.
177 541
165 341

2024 г.
228 000
211 411

9 120

12 266

16 659

8 208

11 039

14 993

Към бизнес плана „Мост Енерджи“ АД 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 от 13.03.2020 г. от „УниКредит Булбанк“
АД, според което „Мост Енерджи“ АД 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 12.03.2020 г. е 2 694 763,47 лева. Сумата
по специалната сметка е в размер, съответстващ на изискванията на чл. 19 от Правилата,
видно от приходите от лицензионна дейност на дружеството за 2019 г.
Въз основа на всичко гореизложено може да се направи извод, че ако спази
заложените в бизнес плана параметри и представените в пазарния анализ данни,
„Мост Енерджи“ АД ще притежава финансови възможности за извършване на
дейността „търговия с електрическа енергия“, включваща 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, „Мост Енерджи“ АД 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. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 56, ал.
1, т. 1 и чл. 38в, ал. 3 от Закона за енергетиката и чл. 69, ал. 2, т. 1 и ал. 3 и чл. 13, ал. 5
от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
Р Е Ш И:
1. Продължава срока на лицензия № Л-355-15 от 20.04.2011 г. за дейността
„търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор
на стандартна балансираща група“ и на „координатор на комбинирана балансираща
група“, издадена на „Мост Енерджи“ АД, с ЕИК № 201325372, със седалище и адрес на
управление: гр. София 1404, район „Витоша“, бул. „България“ № 118, с 10 (десет)
години, считано от датата на изтичане срока на лицензията – 20.04.2021 г.;
2. Определя същите условия за осъществяване на лицензионната дейност за
новия срок, така както последните са регламентирани в лицензия № Л-355-15 от
20.04.2011 г., издадена на „Мост Енерджи“ АД за дейността „търговия с електрическа
енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна
балансираща група“ и на „координатор на комбинирана балансираща група“;
3. Одобрява на „Мост Енерджи“ АД бизнес план за периода 2020 г. – 2024 г.,
приложение към това решение и приложение към издадената лицензия;
4. Одобрява на „Мост Енерджи“ АД правила за работа с потребители на
енергийни услуги, приложение към това решение и приложение към издадената
лицензия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
РОСИЦА ТОТКОВА

