РЕШЕНИЕ
№ Л-575
от 04.11.2021 г.
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
на закрито заседание, проведено на 04.11.2021 г., като разгледа доклад с вх. № Е-Дк1063 от 18.10.2021 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-56 от 22.07.2021 г. на „ОМВ
Петром“ СА, чуждестранно юридическо лице, държава: Румъния, за издаване на
лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, както и събраните данни
от проведеното на 26.10.2021 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-56 от
22.07.2021 г. на „ОМВ Петром“ СА за издаване на лицензия за дейността „търговия с
електрическа енергия“ на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 5 от
Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 9, ал. 1, т. 10 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-182
от 29.07.2021 г. на председателя на КЕВР.
Резултатите от извършения анализ на заявлението и приложенията към него са
отразени в доклад с вх. № Е-Дк-1063 от 18.10.2021 г., който е приет с решение на КЕВР по
Протокол № 235 от 21.10.2021 г., т. 4. В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от
ЗЕ, на 26.10.2021 г. е проведено открито заседание с дистанционно участие, в което
представител на заявителя е взел участие. 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 представено удостоверение за актуално състояние № 413824 от 03.06.2021
г., издадено от Национална служба Търговски регистър към Министерство на
правосъдието на Р Румъния, правно-организационната форма на „ОМВ Петром“ СА е
акционерно дружество с двустепенна система на управление, учредено и съществуващо
съгласно законодателството на Р Румъния, с регистрационен № J40/8302/1997 и единен
идентификационен код № 1590082, със седалище и адрес на управление: Р Румъния, гр.
Букурещ, Сектор 1, ул. „Коралилор“ № 22.
„ОМВ Петром“ СА се управлява и представлява от управителен съвет с членове
Кристина Кембъл Върчър, Алина-Габриела Попа, Франк Албърт Нийл, Раду-Сорин
Капрау и Ханс Кристофер Файт.
„ОМВ Петром“ СА е с основна дейност: добив на суров нефт и основен предмет на
дейност: проучване и експлоатация на находища на нефт и природен газ.
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Размерът на капитала на дружеството е 5 664 410 833,50 RON (румънски леи) и е
изцяло внесен.
Предвид горното, „ОМВ Петром“ СА 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 членовете на управителния съвет на дружеството
декларации по чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „а“ и б. „б“ от НЛДЕ 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. Въз основа на
представена декларация по чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „в“ се установява, че заявителят не е в
производство по несъстоятелност, не е обявен в несъстоятелност и не е в ликвидация. След
служебно извършена справка се установява също, че на заявителя не е отнемана лицензия
за дейността „търговия с електрическа енергия“ и не му е отказвано издаването на
лицензия за същата дейност. Следователно издаването на лицензия за дейността „търговия
с електрическа енергия“ на „ОМВ Петром“ СА 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.
Срок на исканата лицензия
Срокът на лицензията, за която кандидатства заявителят, е 10 (десет) години, с
оглед дългосрочните планове на компанията за развитие на българския пазар и
разширение на продуктовото портфолио за търговия с електрическа енергия.
Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване на
дейността „търговия с електрическа енергия“:
За осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“, „ОМВ Петром“
СА ще използва собствен офис, находящ се в гр. Букурещ, Сектор 1, ул. „Коралилор“ №
22, видно от представеното удостоверение за актуално състояние. Заявителят декларира,
че помещенията разполагат с офис мебели, оборудване, ИТ мрежа и софтуер, необходими
за осъществяване на дейността.
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-4456≠1 от 16.06.2021 г.
ЕСО ЕАД декларира, че „ОМВ Петром“ СА 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
„ОМВ Петром“ СА 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“:
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Предоставени са данни за управленската и организационна структура на „ОМВ
Петром“ СА, както и автобиографии и копия на трудови договори на служителите, които
ще извършват дейността „търговия на електрическа енергия“ в България.
Общата численост на служителите на „ОМВ Петром“ СА е 10 949, от които трима
ще отговарят за работата на дружеството в България:
1. Ръководител продажби, търговия и източници;
2. Мениджър на отдел „Пазари на едро на газ и електричество“;
3. Старши експерт източници на газ и електричество.
За допълнителните административни услуги като счетоводни, правни, маркетинг,
ИТ и т.н., служителите в България ще бъдат подпомагани от служители на „ОМВ Петром“
СА.
Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството
доказателства може да се приеме, че „ОМВ Петром“ СА разполага с човешки ресурси и
организационна структура за осъществяване на дейността „търговия с електрическа
енергия“.
Икономически аспекти
Относно наличието на финансови възможности на заявителя за осъществяване на
дейността „търговия с електрическа енергия“, 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):
„ОМВ Петром“ СА е представило бизнес план за периода 2021 г. – 2025 г. за
управление и развитие на дейността „търговия с електрическа енергия“, с прогнозни
годишни финансови отчети съгласно изискванията на чл. 13 от НЛДЕ, който се разглежда
в отделно административно производство. За целите на настоящото производство,
представеният бизнес план се разглежда с оглед установяване на финансовите
възможности на дружеството за изпълнение на лицензионната дейност за срока на
лицензията.
В бизнес плана са заложени увеличаващи се количества електрическа енергия за
покупко-продажба, като техните обеми са от 2 209 MWh през 2021 г. до 26 280 MWh през
2025 г.
Прогнозните цени, по които дружеството ще купува и продава електрическа
енергия на вътрешния пазар през периода на бизнес плана, са:
Показател

Мярка

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

Средна покупна цена

лв./MWh

133,60

122,60

123,00

123,60

124,00

Средна продажна цена

лв./MWh

134,00

123,00

123,40

124,00

124,40

MWh

2 209

8 760

26 280

26 352

26 280

Количество търгувана ел.
енергия общо

За разглеждания период дружеството прогнозира оперативна загуба в размер на 1
хил. лева за 2021 г., и последваща печалба, която да достигне до 6 хил. лева през 2025 г.
Сравнителна таблица на прогнозните приходи и разходи за периода 2021 г. – 2025 г.
е представена по-долу:
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Показатели в хил. лева
Приходи
Разходи
Оперативна печалба

2021 г.
296
297

2022 г.
1 077
1 076

-1

1

Прогноза
2023 г.
3 243
3 234
9

2024 г.
3 268
3 259

2025 г.
3 269
3 261

9

8

Към бизнес плана „ОМВ Петром“ СА 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 № 337 от 14.06.2021 г. от „Банка
Комерчиале Романа“ СА, според което „ОМВ Петром“ СА 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 14.06.2021 г. е 77
000 евро. Сумата по специалната сметка е в размер, съответстващ на изискванията на чл.
19 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. В удостоверението е посочено,
че банката ще предоставя на КЕВР 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, „ОМВ
Петром“ СА ще притежава финансови възможности за извършване на дейността „търговия
с електрическа енергия“.
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.
Предвид гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 5 във връзка с чл.
39, ал. 1, т. 5 и чл. 38в, ал. 3 от Закона за енергетиката,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
1. Издава на „ОМВ Петром“ СА, с регистрационен № J40/8302/1997 и единен
идентификационен код № 1590082, със седалище и адрес на управление: Р Румъния,
гр. Букурещ, Сектор 1, ул. „Коралилор“ № 22, лицензия № Л-575-15 от 04.11.2021 г. за
извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“ за срок от 10 (десет)
години, приложение и неразделна част от това решение;
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2. Одобрява на „ОМВ Петром“ СА 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:
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ
(за председател на Комисията за
енергийно и водно регулиране съгласно
Заповед № З-ОХ-51 от 02.11.2021 г.)
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
РОСИЦА ТОТКОВА
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