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РЕШЕНИЕ
№ Л-602
от 24.03.2022 г.
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
на закрито заседание, проведено на 24.03.2022 г., като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-176
от 01.03.2022 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-166 от 31.12.2021 г. на „Енергико“
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 16.03.2022 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-166 от
31.12.2021 г. на „Енергико“ 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-8 от
13.01.2022 г. на председателя на КЕВР.
Резултатите от извършения анализ на заявлението и приложенията към него са
отразени в доклад с вх. № Е-Дк-176 от 01.03.2022 г., който е приет с решение на КЕВР по
Протокол № 63 от 09.03.2022 г., т. 3. В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ,
на 16.03.2022 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 данните, вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията,
правно-организационната форма на „Енергико“ ЕООД е еднолично дружество с ограничена
отговорност, с ЕИК 200394045, със седалище и адрес на управление: гр. София 1408, ул.
„Ярослав Вешин“, бл. 16, вх. „Д“, ап. 52.
„Енергико“ ЕООД се управлява и представлява от управителя Иван Кирилов
Дреновички.
„Енергико“ ЕООД има следния предмет на дейност: консултантски и инженерингови
услуги, свързани с инфраструктурни и енергийни проекти, инвестиционна дейност в
страната и чужбина, вътрешна и външна търговия, търговско посредничество и
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представителство на български и чуждестранни лица в страната и чужбина, търсене,
производство, транспорт, съхранение, маркетинг и търговия с въглеводороди, природен газ и
всякакви видове газове, както и всякаква друга дейност свързана с газ; търговия, внос, износ,
продажба в страната и чужбина на петролни продукти, цветни и благородни метали,
суровини и отпадъци за и от преработката им, както и всякаква друга дейност свързана с
енергийната и химическата индустрия и рудодобива и производството на цветни метали,
промишлен инженеринг и производствена и сервизна дейност свързана с инфраструктурни и
енергийни проекти, проучвателни, оценъчни и инженерингови дейности за нуждите на
минералната и нефтената и газова индустрия, проектиране на нефтени и газови сондажи,
нефтопроводи, газопроводи, сондиране на кладенци за нефт и газ, всякаква друга дейност
свързана с нефтени и газови находища и всякакъв вид сондажни дейности, както и всяка
друга дейност, която не е забранена от закона.
Размерът на капитала на дружеството е 150 000 лв. и е изцяло внесен. Едноличен
собственик на капитала е Иван Кирилов Дреновички.
Предвид горното, „Енергико“ 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 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. 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 разшири своята успешна
дейност и на пазара на електрическа енергия. Десетгодишният срок на лицензията ще
позволи на дружеството да направи допълнителни инвестиционни разходи на база
стабилните си финансови възможности в пълна техническа обезпеченост и необходими
човешки ресурси в условията на развиващ се и либерализиран пазар на електрическа
енергия.
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“:
Дружеството планира да извършва лицензионната дейност от офис помещение,
находящо се на адрес гр. София 1408, бул. „Витоша“ № 180, за което е представен договор за
наем от 01.02.2021 г., сключен с „Костиган“ ЕООД. Офисът е оборудван с четири работни
места с персонални компютри, офис мебели и техника, както и средства за комуникация.
Дружеството посочва, че разполага с изградена комуникационна и информационна
система, състояща се от следното оборудване:
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 1 бр. преносим компютър Acer Swift 5 SF514-54T – Дисплей: 14", Процесор: Intel
Core i7-1065G7 (1.30/3.90 GHz, 8M), Оперативна памет: 8 GB, Памет: SSD 512 GB, Графична
карта: Intel Iris Plus (Ice Lake), Операционна система: WINDOWS 10, Антивирусна програма:
Windows defender, Браузъри: Google Chrome, Microsoft Edge и Mozilla Firefox, Microsoft
Office 365: 2019 (Outlook, Word, Excel, PowerPoint и OneNote);
 1 бр. преносим компютър Dell inspiron 15 5000 – Дисплей: 15.6", Процесор: INTEL
CORE i5-7200U CPU @ 2.50 GHz, 2 Core(s), Оперативна памет: 8 GB, Памет: 500 GB,
Графична карта: Intel® HD Graphics 5500, Операционна система: Windows 10, Антивирусна
програма: Windows Defender, Браузъри: Google Chrome, Microsoft Edge и Mozilla Firefox,
Microsoft Office 365: 2019 (Outlook, Word, Excel, PowerPoint и OneNote);
 2 бр. преносими компютри LENOVO UltraSlim IdeaPad 5 15ITL05 – Дисплей: 15.6",
Процесор: INTEL CORE i5-1135G7, Оперативна памет: RAM 16 GB, Памет: SSD 512 GB,
Графична карта: INTEL IRIS XE GRAPHICS, Операционна система: WINDOWS 10,
Антивирусна програма: McAfee LiveSafe 16.0 и Windows Defender, Браузъри: Google Chrome,
Microsoft Edge и Mozilla Firefox, Интерфейс: 2 х USB-A 3.1 (Gen 1), USB-C Gen 1 (power
delivery & display port), HDMI 1.4b, Четец за SD карти, Wi-Fi (802.11n), Microsoft Office 365:
2019 (Outlook, Word, Excel, PowerPoint и OneNote);
 Хостинг услуги – виртуално обособен сървър за електронна поща – операционна
система CentOS 7 с осигурена криптирана защита, версия Microsoft Outlook for Office 365,
както и уеб базирана версия на електронна поща;
 мултифункционално устройство 4 в 1 HP Color LaserJet Pro MFP M479fdw, A4,
цветен, за копиране, сканиране, принтиране, факс, e-mail;
 Телекомуникационни услуги, оптичен интернет и телефон „VIVACOM“ –
абонаментен план от VIVACOM FiberNet 100, максимална скорост download / upload 100
Mbps / 50 Mbps, мрежови интерфейс Ethernet & Wi-Fi, антивирусен софтуерESET NOD 32,
симетричен резервиран оптичен канал.
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 „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (ЕСО
ЕАД). С писмо с изх. № ЦУ-ЕСО-6765#1 от 25.08.2021 г. ЕСО ЕАД декларира, че
„Енергико“ 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
„Енергико“ 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 „Енергико“
ЕООД.
Общата организационна структура на заявителя се състои от:
 Отдел „Търговия и контрол на доставките с газ и електрическа енергия“, който
включва ръководител „Пазари на едро на газ и електричество“, експерт „Продажби на газ и
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електричество“ и експерт „Източници на газ и електричество“, и отговаря за набиране на
клиенти и тяхното обслужване, надграждане и поддържане на информационните системи,
спомагащи търговския процес, участие в търгове за разпределение на годишни, месечни,
седмични и дневни преносни способности, изготвяне на търговски графици за
междусистемен обмен, изготвяне на товарови прогнози на клиенти и др.;
 Отдел „Финанси, счетоводство и контрол“ – отговаря за дейности, свързани
основно със спазването на всички изисквания на счетоводното, данъчното, митническо и
трудовото законодателство на Р България, навременно извършване на банкови разплащания,
издаване на фактури и комуникация с контролни органи, финансови институции и др.;
 Отдел „Правно-административен“.
Всички служители са подчинени на управителя и според представените
автобиографии и копия от дипломи за завършено образование разполагат с необходимото
образование, компетенции и опит в бранша. Заявителят е приложил и справка от НАП за
актуално състояние на действащите трудови договори към 30.12.2021 г.
Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството доказателства
може да се приеме, че „Енергико“ 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):
„Енергико“ 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 XXX MWh през 2022 г. до XXX MWh през 2026 г.
За разглеждания период дружеството очаква печалба за първата година в размер на
XXX хил. лв., която достига до XXX хил. лв. през 2026 г.
Към бизнес плана „Енергико“ 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 18.01.2022 г. от Банка, според което
„Енергико“ ЕООД 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 18.01.2022 г. е XXX 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 удостоверение от 02.12.2021 г. от същата банка е посочено, че
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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, „Енергико“ 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
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, „Енергико“ ЕООД е представило проект на комбиниран договор за покупко-продажба
на електрическа енергия и членство в стандартна балансираща група, който е със
съдържание, предвидено в чл. 12, ал. 2 от НЛДЕ. Към проекта на договор е приложена
методика за разпределяне на общия небаланс в балансиращата група, въз основа на която
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 „Енергико“ ЕООД, с ЕИК 200394045, със седалище и адрес на
управление: гр. София 1408, ул. „Ярослав Вешин“, бл. 16, вх. „Д“, ап. 52, лицензия № Л602-15 от 24.03.2022 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;
2. Одобрява на „Енергико“ 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:
СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
РОСИЦА ТОТКОВА

София 1000, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8-10
тел.: (02) 988 24 98; факс: (02) 988 87 82
www.dker.bg, dker@dker.bg
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