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РЕШЕНИЕ
№ БП-43
от 21.09.2022 г.
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
на закрито заседание, проведено на 21.09.2022 г., като разгледа доклад с вх. № ЕДк-1868 от 15.09.2022 г. относно одобряване на бизнес план на „Енергама“ АД за
дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на
„координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана
балансираща група“, за периода 2022 г. – 2026 г., установи следното:
Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за
енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление вх. № Е-12-00-1315 от
07.07.2022 г. на „Енергама“ АД за одобряване на бизнес план за дейността „търговия с
електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна
балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“, за периода 2022 г.
– 2026 г., на основание чл. 13, ал. 2, т. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 13, ал. 4, ал. 5 и
ал. 6 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ).
Съгласно чл. 13, ал. 6 от НЛДЕ, първият бизнес план се одобрява от Комисията с
издаването на лицензията.
Съгласно чл. 49, ал. 2, т. 3 от НЛДЕ, бизнес планът е приложение, неразделна част от
лицензията.
С писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-1054 от 30.08.2022 г. „Енергама“ АД е заявило, че в
представените от дружеството документи, част от административната преписка, се съдържа
информация, съставляваща търговска тайна. Представени са основания и мотиви за нейното
квалифициране като такава, включително чрез посочване на частен интерес, който ще бъде
засегнат при нейното разкриване.
„Енергама“ АД счита, че бизнес планът на дружеството, както и страните по
сключените договори – за наем на офис, за правни и счетоводни услуги, както и доставчика
на компютърно оборудване и хостинг на домейн, следва да се считат за търговска тайна,
предвид наличието на договорни ангажименти за конфиденциалност, включително за
неразкриване на наличието на договорни взаимоотношения, размера на търговски отстъпки и
други параметри, защитени от договорна конфиденциалност по смисъла на чл. 3 от Закона за
защита на търговската тайна (ЗЗТТ). Посочените данни представляват факти и информация,
свързани със стопанска дейност, чието запазване в тайна е в интерес на дружеството, за
което то е взело необходимите мерки. Съгласно чл. 18 от ЗЕ не следва да бъде разгласявана
информация, обявена за търговска тайна от заявителите и лицензиантите, ако нейното
разгласяване би довело до нелоялна конкуренция между търговци, или до застрашаване на
търговския интерес на трети лица.
С оглед гореизложеното, искането за заличаване на търговска тайна е основателно,
като при публикуването на решението на КЕВР следва да бъде заличена посочената
информация.
Въз основа на представените документи и информация от заявителя и
извършеното проучване по преписката, се установи следното:
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Видно от служебно извършената справка на интернет страницата на Търговския
регистър към Агенцията по вписванията и от представено удостоверение за актуално
състояние, „Енергама“ АД e акционерно дружество с едностепенна система на управление, с
ЕИК 206950762, със седалище и адрес на управление: гр. София 1421, област София, община
Столична, район Триадица, ул. „Димитър Хаджикоцев“ № 112, офис 3.
„Енергама“ АД има следния предмет на дейност: търговия с електрическа енергия и
енергоносители, въглеводороди, електрическа енергия и всякакви други видове газове, както
и всяка друга дейност, свързана с търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и
сходни продукти; информационно проучване, координиране на балансиращи групи на пазара
на електроенергия; финансиране, проектиране, инвестиции, управление, строителство,
консултантски и инженерингови услуги, ремонт, реконструкция и експлоатация на обекти в
сферата на енергетиката, включително, но не само, за производство на енергия от
възобновяеми енергийни източници и други, свързани с инфраструктурни и/или енергийни
проекти, след получаване на лиценз или разрешително, както и всяка друга дейност,
незабранена от закона.
Капиталът на дружеството е в размер 700 000 (седемстотин хиляди) лева, разпределен
на 100 (сто) поименни налични акции, всяка една с право на един глас, с номинална стойност
от 7 000 (седем хиляди) лева. Капиталът е внесен изцяло.
„Енергама“ АД се управлява от съвет на директорите с членове Константин
Константинов Попов, Росен Валентинов Иванов и Любен Пламенов Томов. Дружеството се
представлява от Константин Константинов Попов, в качеството му на изпълнителен
директор.
Видно от горното, „Енергама“ АД e търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от
Търговския закон, следователно отговаря на изискванията по чл. 40, ал. 1 от ЗЕ.
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“ и „координатор на комбинирана
балансираща група“:
„Енергама“ АД е представило бизнес план за периода 2022 г. – 2026 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 увеличаващи се количества електрическа енергия за
покупко-продажба от XXX MWh през 2022 г. до XXX 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
Покупна цена износ

Мярка 2022 г.
лв./MWh ХХХ

2023 г.
ХХХ

2024 г.
ХХХ

2025 г.
ХХХ

2026 г.
ХХХ

Продажна цена износ

лв./MWh

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

Покупна цена транзит

лв./MWh

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

Продажна цена транзит

лв./MWh

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

Покупна цена ел. енергия

лв./MWh

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

Продажна цена ел. енергия

лв./MWh

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

Количества ел. енергия износ

MWh

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

Количества ел. енергия транзит

MWh

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ
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Продажни количества ел.
енергия

MWh

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

За разглеждания период дружеството очаква увеличение на печалбата от XXX хил. лв.
за 2022 г. до XXX хил. лв. за 2026 г.
Сравнителна таблица на прогнозните приходи и разходи за периода 2022 г. – 2026 г. е
представена по-долу:
Показатели в хил. лева
Приходи
Разходи
Счетоводна печалба

2022 г.
ХХХ
ХХХ
ХХХ

2023 г.
ХХХ
ХХХ
ХХХ

Прогноза
2024 г.
ХХХ
ХХХ
ХХХ

2025 г.
ХХХ
ХХХ
ХХХ

2026 г.
ХХХ
ХХХ
ХХХ

Към бизнес плана „Енергама“ АД е представило SWOT анализ, в който дружеството е
посочило своите силни и слаби страни, възможностите за развитие и вероятните заплахи за
дейността си.
Предвид гореизложеното може да се направи извод, че ако спази заложените в бизнес
плана параметри и представените в пазарния анализ данни, „Енергама“ АД ще притежава
финансови възможности за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“,
включваща права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и
„координатор на комбинирана балансираща група“.
Предвид горното и на основание чл. 13, ал. 2, т. 1 от Закона за енергетиката, чл.
13, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 във връзка с чл. 49, ал. 2, т. 3 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за
лицензиране на дейностите в енергетиката,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
Одобрява бизнес план на „Енергама“ АД за дейността „търговия с електрическа
енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна
балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“, за периода
2022 г. – 2026 г.

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