РЕШЕНИЕ
№ Л-520
от 20.03.2020 г.
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
на закрито заседание, проведено на 06.03.2020 г., като разгледа доклад с вх. № Е-Дк193 от 28.02.2020 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-15 от 24.02.2020 г., подадено от
„ЕМ ЕН АР ДЖИ Лимитид“, за издаване на лицензия за дейността „търговия с
електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на
стандартна балансираща група“ и събраните данни от проведеното на 13.03.2020 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-15 от
24.02.2020 г., подадено от „ЕМ ЕН АР ДЖИ Лимитид“, за издаване на лицензия за
дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на
„координатор на стандартна балансираща група“ и 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).
Със заповед № З-Е-28 от 27.02.2020 г. на председателя на Комисията е сформирана
работна група със задача да проучи обстоятелствата в заявлението и приложенията към
него за установяване на основателността на искането.
Резултатите от извършения анализ на заявлението и приложенията към него са
отразени в доклад с вх. № Е-Дк-193 от 28.02.2020 г., който е приет от КЕВР с решение по
Протокол № 58 от 06.03.2020 г., т. 1. В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от
ЗЕ, на 13.03.2020 г. е проведено открито заседание, на което не са присъствали
представители на заявителя.
След проучване на обстоятелствата по образуваната преписка, Комисията
приема за установено следното:
Видно от представено удостоверение за актуално състояние от Министерството на
енергетиката, търговията, индустрията и туризма, Департамент на регистратора на
дружествата и официален департамент по приходите на Никозия от 09.08.2019 г., „ЕМ ЕН
АР ДЖИ Лимитид“ е дружество, учредено и съществуващо съгласно законите на
Република Кипър, с регистрационен № НЕ 389821, със седалище и адрес на управление
Република Кипър, гр. Никозия 1070, Арк. Макариу III, Тлайс Тауър, ет. 3, офис 301.
Дружеството се представлява и управлява от директорите Георги Атанасов
Самандов и Катиа Антреоу, видно от служебно извършена справка на интернет страницата
на Регистъра на стопанските субекти на Република Кипър.

Предвид горното, „ЕМ ЕН АР ДЖИ Лимитид“ е лице с регистрация по
законодателството на друга държава-членка на Европейския съюз, еквивалентна на тази по
Търговския закон, следователно отговаря на условията на чл. 40, ал. 7 от ЗЕ и чл. 10, ал. 1
от НЛДЕ.
Въз основа на представените от директора на дружеството декларации по чл. 11, ал.
2, т. 2, б. „а“, б. „б“, б. „в“, б. „г“ и б. „д“ от НЛДЕ се установява, че същият не е лишен от
правото да упражнява търговска дейност и не е осъждан с влязла в сила присъда за
престъпление против собствеността или против стопанството, както и че заявителят не е в
производство по несъстоятелност, не е обявен в несъстоятелност, не е в ликвидация, не му
е отнемана лицензия за същата дейност, за която кандидатства, както и не е подавал
заявление за издаване на лицензия за търговия с електрическа енергия и съответно няма
издаден отказ. Следователно издаването на лицензия за дейността „търговия с
електрическа енергия“ на „ЕМ ЕН АР ДЖИ Лимитид“ няма да е в противоречие с 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.
Срокът на лицензията, за която кандидатства заявителят, е 10 (десет) години.
Заявителят обосновава искания срок с икономическите и финансови параметри на
дейността си и възможностите за прогнозиране на икономическите тенденции на пазарите,
на които оперира и плановете на групата, от която е част.
Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване на
дейността „търговия с електрическа енергия“:
За осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“, „ЕМ ЕН АР
ДЖИ Лимитид“ ще използва офис, находящ се в Република Кипър, гр. Никозия 1070, Арк.
Макариу III, Тлайс Тауър, ет. 3, офис 301. Заявителят декларира, че помещенията
разполагат с офис мебели, оборудване, ИТ мрежа и софтуер, необходими за осъществяване
на дейността. ИТ и комуникационната инфраструктура са изцяло собственост на
дружеството и се управляват от служителите му.
Дружеството е представило фактура за поръчка на офис оборудване, което включва:
1. Работни станции, чрез които ще се обработва и изпраща информацията за участие
в пазара, в т.ч.:
 Лаптоп: LENOVO THINKPAD E470;
 Processor: Intel(R) Core(TM) i5 - 7200 CPU @ 2.50GHz 2.70 Ghz Installed memory
(RAM): 8.00 GB (7.46 GB usable);
 System type: 64-bit Operating System, x64-based processor Pen and Touch: No Pen or
Touch Input is available for this Display Operation System: Linux Mint;
 Версия на текстообработваща програма: LibreOffice;
 Версия на софтуер за електронна таблица: LibreOffice;
 Версия на клиента за електронна поща: Mozilla Thunderbird;
 Антивирусна защита: ClamAV;

 Сървър за електронна поща: Сървърът за електронна поща е нает и се хоства от
„СуперХостинг.БГ“ ООД. Всички отговорности относно съхранението и защита на данни
са гарантирани от СуперХостинг.БГ;
 Средства за комуникации: GSM връзка: Мобилен телефон и SIM карта.
 Интернет доставчик: „Българска телекомуникационна компания“ АД.
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-8128≠1 от 03.10.2019 г.
ЕСО ЕАД декларира, че „ЕМ ЕН АР ДЖИ Лимитид“ 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
„ЕМ ЕН АР ДЖИ Лимитид“ притежава технически възможности и материални ресурси за
осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“.
Относно наличието на човешки ресурси и опит за осъществяване на дейността
„търговия с електрическа енергия“:
Предоставени са данни за управленската и организационна структура на „ЕМ ЕН
АР ДЖИ Лимитид“. По отношение на служителите са приложени справка за нает
персонал, трудови договори и копия от дипломи и автобиографии.
Съгласно представената организационна структура на заявителя, в дружеството са
обособените следните отдели: експерт прогнозиране и балансиране и експерт анализ
пазари. Дружеството е предоставило описание на длъжностите в отделите:
Експерт прогнозиране и балансиране – отговаря за обмена на информация с
независимия преносен оператор, доставчиците
на електрическа енергия,
електроразпределителни дружества и други, свързани с дейността на дружеството,
инстанции; оперира с търговските платформи на БНЕБ ЕАД; завежда, обработва, изпраща
до независимия преносен оператор и поддържа редовно заявените товарови графици и
количества електрическа енергия и др.
Експерт анализ пазари – отговоря за обмена на информация с клиентите на
дружеството; изготвя оферти за продажба на ел. енергия; обработва и предоставя на
външна счетоводна компания данни за измерването и други данни, необходими за
издаване на фактури на клиентите на дружеството; редовно и правилно събира, води и
подрежда хронологично отчетите от независимия преносен оператор и др.
Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството
доказателства може да се приеме, че „ЕМ ЕН АР ДЖИ Лимитид“ разполага с човешки
ресурси и организационна структура за осъществяване на дейността „търговия с
електрическа енергия“, с включени права и задължения за „координатор на стандартна
балансираща група“.
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“, 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):
„ЕМ ЕН АР ДЖИ Лимитид“ 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
покупко-продажба, като техните обеми са от 24 000 МWh през 2020 г. до 660 000 МWh през
2023 г.
Прогнозните цени, по които дружеството ще купува и продава електрическа
енергия през периода на бизнес плана, са:
Показател
Средна покупна цена

Мярка
лева/MWh

2020 г.
131,54

2021 г.
132,02

2022 г.
128,61

2023 г.
131,86

2024 г.
138,53

Средна продажна цена

лева/MWh

145,35

145,88

142,11

145,71

153,08

MWh

24 000

374 000

380 000

570 000

660 000

Количество търгувана ел.
енергия общо

Дружеството очаква да увеличава търгуваните обеми електрическа енергия, както и
ръст на продажната и покупната цена. За разглеждания период, дружеството очаква
увеличение на печалбата от 105,06 хил. лв. за 2020 г., до 3 368,44 хил. лв. за 2024 г.
Сравнителна таблица на прогнозните приходи и разходи за периода 2020 г. – 2024 г.
е представена по-долу:
2020 г.
2 554,20
2 437,47

2021 г.
30 107,09
28 404,66

Прогноза
2022 г.
37 672,65
35 516,17

Счетоводна печалба

116,73

1 702,43

2 156,48

2 958,68

3 742,71

Финансов резултат

105,06

1 532,18

1 940,83

2 662,81

3 368,44

Показатели в хил. лева
Приходи
Разходи

2023 г.
46 696,85
43 738,17

2024 г.
57 201,60
53 458,89

Към бизнес плана „ЕМ ЕН АР ДЖИ Лимитид“ 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 10.02.2020 г. от „Алианц Банк
България“ АД, според което „ЕМ ЕН АР ДЖИ Лимитид“ 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 10.02.2020 г. е
150 317 лева. Сумата по специалната сметка е в размер, съответстващ на изискванията на
чл. 19 от Правилата, видно от прогнозният финансов отчет на дружеството. В
удостоверението е посочено, че при поискване от КЕВР банката ще предостави
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, „ЕМ ЕН
АР ДЖИ Лимитид“ ще притежава финансови възможности за извършване на дейността

„търговия с електрическа енергия“, включваща права и задължения на „координатор на
стандартна балансираща група“.
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.
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, „ЕМ ЕН АР ДЖИ Лимитид“ 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 който небалансите се
разпределят в съответствие с 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:
1. Издава на „ЕМ ЕН АР ДЖИ Лимитид“, с регистрационен № НЕ 389821, със
седалище и адрес на управление Република Кипър, гр. Никозия 1070, Арк. Макариу
III, Тлайс Тауър, ет. 3, офис 301, лицензия № Л-520 от 20.03.2020 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 „ЕМ ЕН АР ДЖИ Лимитид“ бизнес план за периода 2020 г. –
2024 г., приложение към това решение и приложение към лицензията по т. 1.;
3. Одобрява на „ЕМ ЕН АР ДЖИ Лимитид“ 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

