РЕШЕНИЕ
№ Л-529
от 16.12.2020 г.
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
на закрито заседание, проведено на 16.12.2020 г., като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-949
от 26.11.2020 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-62 от 06.10.2020 г. на „Ф Инвест“
ЕООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с
включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“,
както и събраните данни от проведеното на 09.12.2020 г. открито заседание по
преписката, установи следното:
Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за
енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-62 от
06.10.2020 г. на „Ф Инвест“ ЕООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с
електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна
балансираща група“, на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 5 и ал. 5 от
Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 9, ал. 1, т. 10, ал. 2 и ал. 5 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-Е-193 от
15.10.2020 г. на председателя на КЕВР.
Резултатите от извършения анализ на заявлението и приложенията към него са
отразени в доклад с вх. № Е-Дк-949 от 26.11.2020 г., който е приет с решение на КЕВР по
Протокол № 257 от 02.12.2020 г., т. 1. В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от
ЗЕ, на 09.12.2020 г. е проведено открито заседание с дистанционно участие, на което е взел
участие представител на заявителя. Същият е посочил, че няма коментари и възражения по
приетия доклад.
Въз основа на анализ на фактите и обстоятелствата, съдържащи се в
документите по административната преписка, се установи следното:
Видно от извършената служебна справка в Търговския регистър към Агенцията по
вписванията, правно-организационната форма на „Ф Инвест“ ЕООД е еднолично дружество
с ограничена отговорност, с ЕИК 202255546, със седалище и адрес на управление: гр. София
1000, ул. „Съборна“ № 14, ет. 4.
„Ф Инвест“ ЕООД се управлява и представлява от управителя Екатерина Илиева
Марчокова - Стоянова.
„Ф Инвест“ ЕООД има следния предмет на дейност: консултантски и посреднически
услуги, покупка и продажба на стоки, услуги, съоръжения и материали, строителство и
проектиране, авторски надзор, търговско консултиране, производство на електрическа
енергия, продажба на електрическа енергия от собствено производство, търговия с
електрическа енергия след получаване на лиценз, пренос, разпределение и продажба на газ,
след получаване на лиценз, управление на проекти, свързани с доставки и услуги в областта
на производството и търговията на електрическа енергия, както и извършването в страната и
в чужбина на всяка незабранена от закона дейност.
Размерът на капитала на дружеството е 5 000 (пет хиляди) лева и е изцяло внесен.
Едноличен собственик на капитала е Екатерина Илиева Марчокова - Стоянова.
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Предвид горното, „Ф Инвест“ ЕООД е лице, регистрирано по Търговския закон,
следователно отговаря на условията на чл. 40, ал. 1 от ЗЕ и чл. 10, ал. 1 от НЛДЕ.
Въз основа на представените от управителя на дружеството декларации по чл. 11, ал.
2, т. 2, б. „а“ и б. „б“ от НЛДЕ се установява, че същата не е лишена от правото да упражнява
търговска дейност и не е осъждана 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“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща
група“, липсва енергиен обект.
Срок на исканата лицензия
Срокът на лицензията, за която кандидатства заявителят, е 10 (десет) години.
Исканият срок е обоснован с оглед необходимостта на дружеството да се позиционира на
пазара на електрическа енергия и да развие търговска стратегия на база динамиката на
пазара, за да постигне заложените в бизнес плана дългосрочни цели, гарантирайки сигурност
и устойчивост.
Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване на
дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на
„координатор на стандартна балансираща група“:
За осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“, „Ф Инвест“ ЕООД
ще използва офис, находящ се в гр. Пазарджик, ул. „Братя Миладинови“ № 1, ет. 1, ап. 2,
видно от представения договор за наем. Заявителят декларира, че помещенията разполагат с
офис мебели, оборудване, информационна и телекомуникационна мрежа и софтуер,
необходими за осъществяване на дейността. Информационната и телекомуникационната
инфраструктура са изцяло собственост на дружеството и се управляват от служителите му.
Съгласно чл. 11, ал. 6, т. 2 от НЛДЕ и Правилата за търговия с електрическа енергия
(ПТЕЕ), средствата за обмен на информация за целите на работа на пазара, осигурявани от
търговските участници, се одобряват от независимия преносен оператор „Електроенергиен
системен оператор“ ЕАД (ЕСО ЕАД). С писмо с изх. № ЦУ-ЕСО-4741≠1 от 24.06.2020 г.
ЕСО ЕАД декларира, че „Ф Инвест“ ЕООД 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.
Въз основа на гореизложеното и представените доказателства може да се приеме, че
„Ф Инвест“ ЕООД притежава технически възможности и материални ресурси за
осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и
задължения на „координатор на стандартна балансираща група“.
Относно наличието на човешки ресурси и опит за осъществяване на дейността
„търговия с електрическа енергия“, включваща права и задължения на „координатор на
стандартна балансираща група“:
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Предоставени са данни за управленската и организационна структура на „Ф Инвест“
ЕООД. Представен е договор за възлагане на управление на управителя, както и
автобиография и копия на дипломи за завършено висше образование на последния.
Съгласно организационната структура на дружеството, служителите в офиса са
разпределени по следния начин:
 Управител;
 Експерт „Търговия“ – 1 служител;
 Експерт „Администриране на системи“ – 1 служител;
 Експерт „Товарови графици“ – 2 служители;
 Анализатор „Търговия, диспечиране и балансиране“ – 1служител;
 Ръководител дирекция „Енергийна ефективност“ – 1 служител;
 Служители дирекция „Енергийна ефективност“ – 2 служители.
Дружеството декларира, че експертите „Товарови графици“ и анализаторът
„Търговия, диспечиране и балансиране“ ще бъдат назначени на трудов договор след
получаване на лицензия и преди стартиране на дейността.
Дружеството е представило доказателства за собственост на офис оборудване, както
следва:
 Мултифункционално копирно устройство Brother DCP-9055CDN;
 Преносим компютър HP Zbook 17 G5, part. 2ZC68EA, със зарядно устройство;
 Преносим компютър Acer Swift 3, 14”, IPS Full HD, core 3, 8 GB RAM, със зарядно
устройство;
 Преносим компютър HP EliteBook 8760w Workstation с твърд диск и със зарядно
устройство;
 Компютърна конфигурация MSI с Windows 10 pro и Office 2010.
Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството доказателства
може да се приеме, че „Ф Инвест“ ЕООД разполага с човешки ресурси и организационна
структура за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени
права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“.
Относно наличие на финансови възможности на заявителя за осъществяване на
дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на
„координатор на стандартна 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):
„Ф Инвест“ ЕООД 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 количества електрическа енергия за
покупко-продажба, като техните обеми са от 30 000 MWh през 2020 г. до 73 613 MWh през
2024 г.
Прогнозните цени, по които дружеството ще купува и продава електрическа енергия
през периода на бизнес плана, са:
Показател
Средна покупна цена

Мярка
лв./MWh

2020 г.
105,57

2021 г.
107,71

2022 г.
109,86

2023 г.
112,06

2024 г.
118,79

Средна продажна цена

лв./MWh

111,88

114,40

116,69

119,02

126,16

MWh

30 000

42 600

51 120

61 344

73 613

Количество търгувана ел.
енергия общо
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За разглеждания период, дружеството очаква печалба в размер на 357 хил. лв. за 2020
г. и прогнозира същата да достигне до 752 хил. лв. до 2024 г.
Сравнителна таблица на прогнозните приходи и разходи за периода 2020 г. – 2024 г. е
представена по-долу:
Показатели в хил. лв.
Приходи
Разходи
Счетоводна печалба
Финансов резултат

2020 г.
3 657
3 245
396
357

2021 г.
5 189
4 668
508
457

Прогноза
2022 г.
6 325
5 698
618
556

2023 г.
7 661
6 957
698
628

2024 г.
9 667
8 829
835
752

Към бизнес плана „Ф Инвест“ ЕООД 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. № Ид-24895 от 06.10.2020 г. от
„Обединена българска банка“ АД, според което „Ф Инвест“ ЕООД е клиент на банката и
титуляр на специална банкова сметка, открита на основание чл. 19, ал. 4 от Правилата,
съгласно сключен с банката договор от 07.07.2020 г. В удостоверението е посочено, че към
05.10.2020 г. по сметката е налична сума в размер на 150 000 лева.
Сумата по специалната сметка е в размер, съответстващ на изискванията на чл. 19, ал.
2 и ал. 3 от Правилата, видно от прогнозната стойност на оборота от търговия с електрическа
енергия на територията на Република България за първата година от лицензионната дейност
съгласно представения в Комисията бизнес план. Според клаузите на договора за
разплащателна сметка от 07.07.2020 г., банката се задължава при поискване от КЕВР да
предоставя информация на Комисията относно оборотите и салдото по сметката, за сметка
на клиента.
Предвид гореизложеното може да се направи извод, че ако спази заложените в бизнес
плана параметри и представените в пазарния анализ данни, „Ф Инвест“ ЕООД ще притежава
финансови възможности за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“,
включваща права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“.
Правила за работа с потребители на енергийни услуги
На основание чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ дружеството е представило проект на Правила за
работа с клиенти. 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.
Договор за участие в стандартна 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, „Ф Инвест“ ЕООД е представило проект на договор за участие в стандартна
балансираща група, който е със съдържание, предвидено в чл. 12, ал. 2 от НЛДЕ. Към
проекта на договор са приложени общи принципи за разпределяне на небалансите в рамките
на балансиращата група, въз основа на които небалансите се разпределят на всеки член от
групата в съответствие с изискванията на ПТЕЕ.
Предвид гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 5 във връзка с чл. 39,
ал. 1, т. 5 и ал. 5 и чл. 38в, ал. 3 от Закона за енергетиката и чл. 13, ал. 4 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. Издава на „Ф Инвест“ ЕООД, с ЕИК 202255546, със седалище и адрес на
управление: гр. София 1000, ул. „Съборна“ № 14, ет. 4, лицензия № Л-529-15 от
16.12.2020 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с
включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“, за
срок от 10 (десет) години, приложение и неразделна част от това решение;
2. Одобрява на „Ф Инвест“ ЕООД бизнес план за периода 2020 г. – 2024 г.,
приложение към това решение и приложение към лицензията по т. 1.;
3. Одобрява на „Ф Инвест“ ЕООД правила за работа с потребители на
енергийни услуги, приложение към това решение и приложение към лицензията по т. 1.
Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – София град в 14
(четиринадесет) дневен срок.

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