РЕШЕНИЕ
№ Л-521
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-Дк338 от 16.04.2020 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-21 от 10.03.20209 г., подадено
от „Енерго-Про Продажби“ АД, за издаване на лицензия за дейността „търговия с
електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на
стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща
група“ и събраните данни от проведеното на 30.04.2020 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-21 от
10.03.2020 г., подадено от „Енерго-Про Продажби“ АД, за издаване на лицензия за
дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на
„координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана
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 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-40
от 23.03.2020 г. на председателя на КЕВР.
Резултатите от извършения анализ на заявлението и приложенията към него са
отразени в доклад с вх. № Е-Дк-338 от 16.04.2020 г., който е приет от КЕВР с решение по
Протокол № 86 от 24.04.2020 г., т. 3. 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 няма
коментари и възражения по приетия доклад.
След проучване на обстоятелствата по образуваната преписка, Комисията
приема за установено следното:
І. Правни аспекти
Видно от служебно извършената справка на интернет страницата на Търговския
регистър към Агенцията по вписванията, правно-организационната форма на „Енерго-Про
Продажби“ АД e акционерно дружество с ЕИК № 103533691, със седалище и адрес на
управление: гр. Варна 9009, район „Владислав Варненчик“, ВАРНА ТАУЪРС - Г, бул.
„Владислав Варненчик“ № 258. Дружеството се представлява заедно от всеки двама от
членовете на Управителния съвет. Представители са Пламен Стоянов Стефанов, Яна
Маринова Димитрова, Георги Коршия. Членове на управителния съвет са Пламен Стоянов
Стефанов, Яна Маринова Димитрова, Георги Коршия. Членове на надзорния съвет са: Рада
Иванова Пеева, Властимил Оуржада, Петър Зафиров Милев. Капиталът на дружеството е 1
501 000 лв (един милион петстотин и един хиляди) лв. и е изцяло внесен. „Енерго-Про

Продажби“ АД е със следния предмет на дейност: обществено снабдяване с електрическа
енергия и продажба на електрическа енергия на потребителите, присъединени към
електроразпределителна мрежа, при наличието и поддържането на валидна лицензия за
обществено снабдяване с електрическа енергия на тези потребители. В тази връзка,
дружеството сключва сделки с електрическа енергия по регулирани цени, както и на
организирания пазар на електрическа енергия в съответствие с действащото
законодателство. При наличие и поддържане на съответна валидна лицензия дружеството
осъществява други дейности в областта на енергетиката съгласно действащото
законодателство. Дружеството ще предоставя услугата координатор на балансираща група.
При наличие на валидна лицензия за търговец на електрическа енергия и валидна
регистрация като търговски участник, дружеството ще сключи директни сделки при
свободно договорени цени с привилегировани потребители за покупко-продажба на ел.
енергия, дружеството предоставя други в областта на енергетиката свързани с
осъществяваната дейност, съгласно действащото законодателство.
Предвид горното, „Енерго-Про Продажби“ АД 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 на основание чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „а“ и б. „б“ от НЛДЕ
декларации от членове на съвета на директорите на дружеството се установява, че същите
не са лишени от правото да упражняват 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 на исканата лицензия
Срокът на лицензията, за която кандидатства заявителят, е 10 (десет) години.
Дружеството счита, че посоченият срок е необходим предвид предстоящата пълна
либерализация на пазара на електрическа енергия на дребно в България, която ще се
реализира поетапно през следващите няколко години, дружеството възнамерява да изгради
дългосрочни позиции на пазара по свободно договорени цени и да участва пълноценно в
неговото непрекъснато развитие и усъвършенстване. За целта дружеството ще използва
натрупания дългогодишен опит в доставката на ел. енергия и обслужването на над 1 млн.
клиента.
III. Технически аспекти
1. Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване
на дейността „търговия с електрическа енергия“:
За осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“, „Енерго-Про
Продажби“ АД ще използва офис, находящ се гр. Варна 9009, район „Владислав
Варненчик“, ВАРНА ТАУЪРС - Г, бул. „Владислав Варненчик“ № 258, съгласно
представения Договор за наем на недвижим имот, сключен с „Енерго-Про Варна“ ЕАД.
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 справки фактури за доставка на следната техника:
- Операционна система - MS Windows 8.1 и 10; Windows Server 2012/2012R2 и
2016; др. Linux базирани OS;
- Офис пакет MS Office 2010 и 2016;
- Антивирусна система - McAfee, MS Endpoint Protection;
- Клиент за електронна поща - MS Outlook 2010 и MS Outlook 2016;
- Сървър за електронна поща - MS Exchange Server 2016;
- Сървърна и клиентска виртуализация - Vmware;
- Специализиран софтуер - Archimed eDMS; kVASy, xEnergie;
- ERP система - SAP R/3;
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-1286≠1 от 12.02.2020 г.
ЕСО ЕАД декларира, че „Енерго-Про Продажби“ АД 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 „Енерго-Про Продажби“ АД 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“ и „координатор на комбинирана балансираща група“.
2. Относно наличието на човешки ресурси и опит 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“:
Предоставени са данни за управленската и организационна структура на „ЕнергоПро Продажби“ АД. Представени са договори за възлагане на управление с членовете на
Съвета на директорите, както и техните автобиографии и копия от дипломи.
Съгласно представената организационна структура на дружеството са обособени
следните отдели:
Дирекция „Управление на риска и администриране на продажбите“
Административно обслужване на търговската дейност. Управление на операционните,
кредитни и ликвидни рискове. Контрол на риска, свързан с концентрация на
експозиции - секторна, капиталова и др. Администриране и развитие на система за
управление на клиентите. Управление на процеса по сключване и обработка на
договори с клиенти. Администриране на процеса по регистрация и фактуриране на
клиенти.
Дирекция „Бюджетиране. продукти и ценообразуване“. Разработване на
цялостна стратегия за развитие на продажбите. Развитие на продукти и
ценообразуване. Управление на процеса по бюджетиране и планиране.
Дирекция „Доставка на електроенергия“. Дефиниране и усъвършенстване на
стратегията за закупуване на електроенергия. Анализ на пазара на производство и
търговия на едро. Управление на процеса по сключване и управление на договорите и
администриране на фактури за закупуване на енергия.

На база на извършения анализ на разходите и допускания за необходимия брой
персонал за самостоятелно осъществяване на административните дейности в „Енерго-Про
Продажби“ АД се установи следното:
- общият брой на персонала в „Енерго-Про Варна“ ЕАД, оказващ тези услуги е
163 служителя/средномесечно, на база отработени часове, а при положение че тези услуги
се извършват самостоятелно в „Енерго-Про Продажби“ АД ще са необходими минимум
20% повече служители в зависимост от броя и спецификата на административните
дейности;
- увеличаване на разходите, свързано с по-голям брой персонал, съответно повисоки разходи във връзка с поддържането на офис сгради и оборудване, ИТ осигуреност,
обучения и повишаване на квалификацията на персонала, оказващ тези услуги и др.
В същото време сравнителен анализ спрямо предходни години показва значително
намаляване на разходите в компанията майка „Енерго-Про Варна“, без това да се отразява
на качеството на предоставяните услуги.
Ценообразуването на споделените услуги между Енерго-Про Варна ЕАД и „ЕнергоПро Продажби“ АД съответства на принципа на независимите пазарни отношения.
За определяне на цените и надценката между дружествата е извършен сравнителен
анализ и изготвена Документация за трансферно ценообразуване от независима
организация.
Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството
доказателства може да се приеме, че „Енерго-Про Продажби“ АД 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“ и „координатор на комбинирана
балансираща група“.
IV. 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 Продажби“ АД 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 125 000 МWh през 2020 г. до 270 000 МWh
през 2024 г.
Дружеството очаква прогнозните продажни цени на електрическа енергия през
периода на бизнес плана, да са от 129,97 лв. за 2020 г.и да реализират ръст от около 2%
през 2021 г., като след това темпа да се забави. За покупните цени на електрическа
енергия, дружеството е прогнозирало по цена на БНЕБ, като очаква ръст между 1% и 3%
годишно.
Сравнителна таблица на прогнозните приходи и разходи за периода 2020 г. – 2024 г.
е представена по-долу:
Показатели в хил. лева

Прогноза

2020 г.
20 446

2021 г.
43 531

2022 г.
45 921

2023 г.
47 733

2024 г.
49 317

16 198

33 806

34 987

35 996

36 982

20 338

42 942

45 192

46 946

48 466

15 188

31 697

32 760

33 735

34 641

Счетоводна печалба

108

589

729

787

851

Финансов резултат

98

530

656

709

766

Приходи
в т. ч. от продажба на
електроенергия
Разходи
в т.ч. за покупка на
електроенергия

Към бизнес плана „Енерго-Про Продажби“ 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 25.02.2020 г. от „УниКредит Булбанк“
АД, според което „Енерго-Про Продажби“ 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 25.02.2020 г. е 850 146,44
лева. Сумата по специалната сметка е в размер, съответстващ на изискванията на чл. 19 от
Правилата, видно от първата година на прогнозния бизнес план.
Въз основа на всичко гореизложено може да се направи извод, че ако спази
заложените в бизнес плана параметри и представените в пазарния анализ данни, „ЕнергоПро Продажби“ АД 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“.
IV. 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.
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 Продажби“ 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, 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 „Енерго-Про Продажби“ АД, с ЕИК № 103533691, със седалище и
адрес на управление: гр. Варна 9009, район „Владислав Варненчик“, Варна Тауърс Г, бул. „Владислав Варненчик“ № 258, лицензия № Л-521-15 от 08.05.2020 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“ за срок от 10 (десет) години, приложение и
неразделна част от това решение;
2. Одобрява на „Енерго-Про Продажби“ АД бизнес план за периода 2020 г. –
2024 г., приложение към това решение и приложение към лицензията по т. 1.;
3. Одобрява на „Енерго-Про Продажби“ АД 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

