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РЕШЕНИЕ
№ Л-592
от 13.01.2022 г.
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
на закрито заседание, проведено на 13.01.2022 г., като разгледа доклад с вх. № Е-Дк1327 от 17.12.2021 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-106 от 01.10.2021 г. на „Сонел
888“ 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 06.01.2022 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-106 от
01.10.2021 г. на „Сонел 888“ 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-259 от
11.10.2021 г. на председателя на КЕВР.
Резултатите от извършения анализ на заявлението и приложенията към него са
отразени в доклад с вх. № Е-Дк-1327 от 17.12.2021 г., който е приет с решение на КЕВР по
Протокол № 298 от 22.12.2021 г., т. 8. В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от
ЗЕ, на 06.01.2022 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 служебно извършената справка на интернет страницата на Търговския
регистър към Агенцията по вписванията, правно-организационната форма на „Сонел 888“
ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, с ЕИК 206633670, със седалище и
адрес на управление: гр. София 1000, ул. „Граф Игнатиев“ № 2, ет. 3, ап. 6.
„Сонел 888“ ЕООД се управлява и представлява от управителя Соня Петрова
Николова-Кадиева.
„Сонел 888“ ЕООД има следния предмет на дейност: външна и вътрешна търговска и
посредническа дейност, консултантска дейност, производство и реализация на стоки и
услуги, представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица /без
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процесуално/, извършване на маркетингови проучвания, рекламна дейност, строителство,
извършване на сделки с недвижими имоти, както и всяка друга дейност, незабранена от
закона.
Размерът на капитала на дружеството е 100 лева и е изцяло внесен. Едноличен
собственик на капитала е Соня Петрова Николова-Кадиева.
Предвид горното, „Сонел 888“ 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 намеренията на дружеството да осъществява дейността
търговия с електрическа енергия и да бъде измежду водещите търговци и координатори на
българския пазар, което би го направило неизменна част от пазара на електрическа енергия в
страната и надежден доставчик на клиентите си. „Сонел 888“ ЕООД планира да развие
допълнително спектъра от предлагани услуги на крайни клиенти и да развие дейността си на
нови пазари в рамките на Европейския съюз и извън него, както и да бъде активен участник
на българския борсов пазар и на регионалните борси и платформи за търговия с
електрическа енергия и преносни капацитети.
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“, „Сонел 888“
ЕООД ще използва офис, находящ се в гр. София, ул. „Граф Игнатиев“ № 2, ет. 3, съгласно
представен договор за наем с „Енерджи Съплай“ ЕООД. Заявителят декларира, че
обособеното офисно пространство за извършване на дейността по „търговия с електрическа
енергия“ е обзаведено с мебели и офис оборудване, като са обособени самостоятелни
работни места за служителите. В отделно помещение в структурата на предприятието е
монтиран сървър със съпровождащото го оборудване с резервирано електрозахранване и
комуникационни връзки. Осигурена е подходяща температура в сървърното помещение.
Съгласно представени декларации, управителят на „Кадиев Глобал“ ЕООД
предоставя използването на мейл сървър, файлов сървър модел HP ProLiant ML 310e Gen8 с
параметри Xeon E3-1220, оперативна памет 12 GB и дисково пространство 2х500GB,
интернет телекомуникационни услуги на „Сонел 888“ ЕООД.
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В хода на дейността си „Сонел 888“ ЕООД ще използва следните информационни и
комуникационни системи и софтуерни програми:
− Windows 10 Home Premium;
− Microsoft Office 2016;
− Microsoft Excel 2016;
− Linux-базиран имейл сървър за извършване на комуникацията;
− Традиционна брокерска платформа;
− ARAX брокерска платформа;
− ICAP брокерска платформа;
− Thomson Reuters Eikon платформа за търговия и предоставяне на данни;
− Thomson Reuters Eikon Messenger платформа за комуникация.
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-7365≠1 от 21.09.2021 г.
ЕСО ЕАД декларира, че „Сонел 888“ 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
„Сонел 888“ 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“:
Предоставени са данни за управленската и организационна структура на „Сонел 888“
ЕООД.
Общата организационна структура на „Сонел 888“ ЕООД се състои от следните звена,
които са на подчинение на управителя на дружеството:
− Отдел „Търговия“ – има функционално обособяване и е организационно и
управленски ангажиран единствено с дейността по търговия с електрическа енергия, като в
неговите рамки е включен и отдел „Вътрешен и регионален пазар“, който е директно
подчинен на управителя;
− Отдел „Финанси“, в който се включва отдел „Счетоводство“.
Системите по енергиен мениджмънт, счетоводното и митническо обслужване,
финансовите и банковите услуги се осигуряват от отдел „Финанси“. Софтуерното
обслужване, хардуерното обслужване и телекомуникационните услуги се осигуряват от
отдел „Търговия“.
Представени са автобиография на управителя на дружеството, както и копие от
граждански договор за назначаване на служител на длъжност „експерт търговия –
прогнозиране и балансиране“, който отговаря за обмена на информация с независимия
преносен оператор, доставчиците на електрическа енергия и клиентите на дружеството,
завежда, обработва, изпраща до независимия преносен оператор и поддържа редовно
заявените товарови графици и количества електрическа енергия.
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Счетоводното обслужване ще се извършва от външно дружество, с което заявителят
има сключен договор от 12.09.2021 г., представен в заявлението.
Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството доказателства
може да се приеме, че „Сонел 888“ 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):
„Сонел 888“ ЕООД е представило бизнес план за периода 2022 г. – 2026 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 посочения срок.
В бизнес плана са заложени увеличаващи се количества електрическа енергия за
покупко-продажба от 17 520 MWh през 2022 г. до 131 400 MWh през 2026 г.
Прогнозните цени, по които дружеството ще купува и продава електрическа енергия
на вътрешния пазар през периода на бизнес плана, са:
Показател

Мярка

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

Средна покупна цена

лева/MWh

244,48

174,07

150,60

146,69

140,82

Средна продажна цена

лева/MWh

293,37

208,88

180,72

176,02

168,98

MWh

17 520

43 800

61 320

87 600

131 400

Количество търгувана ел.
енергия общо

За разглеждания период дружеството очаква печалба за първата година в размер на
624 хил. лв., която да достигне до 8 796 хил. лв. през 2026 г.
Сравнителна таблица на прогнозните приходи и разходи за периода 2022 г. – 2026 г. е
представена по-долу:
Показатели в хил. лева

2022 г.
5 140
4 283

2023 г.
9 149
7 624

Счетоводна печалба

857

1 525

Финансов резултат

624

1 262

Приходи
Разходи

Прогноза
2024 г.
11 082
9 235

2025 г.
15 419
12 850

2026 г.
22 204
18 504

1 847

2 569

3 700

1 543

2 181

3 185

Към бизнес плана „Сонел 888“ 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 от 19.10.2021 г. от „Обединена българска
банка“ АД, според което „Сонел 888“ ЕООД е клиент на банката с открита специална сметка
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за обезпечаване на бъдещи сделки при упражняване на лицензионната дейност „търговия с
електрическа енергия“, наличността по която към 19.10.2021 г. е 229 118,82 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. В удостоверението е посочено, че банката ще
предоставя на КЕВР информация относно оборотите и салдото по специалната сметка.
Предвид гореизложеното може да се направи извод, че ако спази заложените в бизнес
плана параметри и представените в пазарния анализ данни, „Сонел 888“ 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
Съгласно чл. 12, ал. 1 от НЛДЕ, когато със заявлението за издаване на лицензия за
дейността „търговия с електрическа енергия“ е поискано и определяне на координатор на
балансираща група, към заявлението се прилагат доказателства, че лицето отговаря на
изискванията за координатор на балансираща група, както и проект на договор за участие в
балансираща група за поемане на отговорност за балансиране на обекти на търговски
участници, различни от обектите на заявителя, когато такъв договор се изисква по правилата
по чл. 91, ал. 2 от ЗЕ.
В тази връзка, 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, „Сонел 888“ ЕООД е представило проект на договор за продажба на
електрическа енергия и 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,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
1. Издава на „Сонел 888“ ЕООД, с ЕИК 206633670, със седалище и адрес на
управление: гр. София 1000, ул. „Граф Игнатиев“ № 2, ет. 3, ап. 6, лицензия № Л-592-15
от 13.01.2022 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;
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2. Одобрява на „Сонел 888“ 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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