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РЕШЕНИЕ
№ Л-611
от 28.06.2022 г.
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
на закрито заседание, проведено на 28.06.2022 г., като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-1546 от
07.06.2022 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-24 от 15.03.2022 г. на „Фактор Енерджи
България“ ООД 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 16.06.2022 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-24 от 15.03.2022 г. на „Фактор
Енерджи България“ ООД 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-69 от 22.03.2022 г. на председателя на КЕВР.
Резултатите от извършения анализ на заявлението и приложенията към него са отразени в
доклад с вх. № Е-Дк-1546 от 07.06.2022 г., който е приет с решение на КЕВР по Протокол № 146
от 10.06.2022 г., т. 3. В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ, на 16.06.2022 г. е
проведено открито заседание, на което са присъствали представители на заявителя. Същите не са
направили възражения по фактите, обстоятелствата и изводите, отразени в 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, правноорганизационната форма на „Фактор Енерджи България“
ООД е дружество с ограничена отговорност, с ЕИК 206744851, със седалище и адрес на
управление: гр. София 1164, ул. „Добри Войников“ № 47, ет. 1, ап. 2.
„Фактор Енерджи България“ ООД се представлява от управителя Емилио Раузау Парес.
Размерът на капитала на дружеството е 10 000 (десет хиляди) лева и е изцяло внесен.
„Фактор Енерджи България“ ООД има следния предмет на дейност: производство и
търговия с електроенергия и природен газ, което може да се извършва пряко или непряко чрез
дялово участие или участие в дейността на други дружества или юридически лица, както и
извършване на всякакви други съпътстващи или спомагателни дейности или дейности, които
имат пряка или непряка връзка с производство и търговия с електроенергия и природен газ, както
и всякакви други дейности, незабранена от закона.
Съгласно чл. 3, т. 14 от Закона за икономическите и финансовите отношения с
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от
София 1000, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8-10
тел.: (02) 988 24 98; факс: (02) 988 87 82
www.dker.bg, dker@dker.bg

стр. 1 от 6

[TLP-AMBER]
Ниво 2
тях лица и техните действителни собственици, в производство по издаване на лицензии по ЗЕ се
забранява пряко и/или косвено участие на дружество, регистрирано в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, както и на контролираните от тях лица.
Собственици на капитала на заявителя – „Фактор Енерджи България“ ООД, са Карлос
Писано Сегара, Христина Христова Стоичкова, „Гимера“ ЕООД и „Фактор Енергия“ С.А.
Едноличен собственик на капитала на „Гимера“ ЕООД – търговско дружество, учредено по
Търговския закон на Р България, е Хосе Мария Мингея, гражданин на Испания. По отношение на
„Фактор Енергия“ С.А. – търговско дружество, учредено по търговското законодателство на
Кралство Испания и регистрирано в търговския регистър на Барселона, заявителят е представил
Акт съгласно Закон 10/2010 и Кралски Декрет 304/2014 от 22.04.2021 г., издаден от г-н Мигел
Анхел Кампо Гуери – нотариус от Барселона, Нотариална колегия на Каталуния, съгласно който
качество на действителни собственици на „Фактор Енергия“ С.А. притежават членовете на
Съвета на директорите, а именно: Оле Грот, Емилио Раузау Парес и Мигел Фернандо Руеда
Ернандо.
В допълнение, е извършена служебна проверка в Търговския регистър към Агенцията по
вписванията, от която се установява, че по партидата на „Фактор Енерджи България“ ООД няма
вписани обстоятелства по смисъла на чл. 6, ал. 3 от Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
контролираните от тях лица и техните действителни собственици.
Предвид горното, „Фактор Енерджи България“ ООД 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 и приложена декларация по чл. 11,
ал. 2, т. 2, б. „в“, б. „г“ и б. „д“ от НЛДЕ 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.
Срокът на лицензията, за която кандидатства заявителят, е 10 (десет) години. Исканият
срок е обоснован от необходимостта за реализиране на плановете за бизнес развитие на
дружеството в България и позиционирането му на електроенергийния пазар. Дружеството е
разработило бизнес план, спрямо който се предвижда устойчив растеж с оглед икономическите и
финансовите параметри на дейността му. „Фактор Енерджи България“ ООД посочва още, че
издаване на лицензия за посочения срок ще подпомогне ликвидността на дружеството на пазара,
съответно, че пазарната и регулираната среда в България е благоприятна за осъществяване на
търговските му цели. Поисканият срок от 10 години е и в съответствие с практиката на КЕВР при
издаването на лицензиите за търговия с електрическа енергия.
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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“, „Фактор Енерджи
България“ ООД ще използва офис, находящ се в гр. София, район „Лозенец“, ул. „Добри
Войников“ № 47, ет. 1, ап. 2, съгласно представен договор за наем с XXX. 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.
Съгласно договор за предоставяне на услуги и ресурси във връзка с извършването на
дейността търговия с електрическа енергия, дружеството „Фактор Енерджи“ С.А. е предоставило
на заявителя следните информационни и комуникационни средства:
 XXX;
 XXX;
 XXX;
 XXX;
 XXX;
 XXX;
 XXX;
 XXX;
 XXX;
 XXX;
 XXX.
За осигуряване на техническата и комуникационна свързаност, заявителят е сключил
договор за предоставяне на услуга за доставка на интернет с оператор XXX, както и договор за
предоставяне на телекомуникационни услуги с XXX, като за тях са представени копия в
заявлението.
Счетоводното обслужване на „Фактор Енерджи България“ ООД се осъществява от външно
дружество по силата на договор за консултантски услуги от 03.12.2021 г.
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-1017≠3 от 09.02.2022 г. ЕСО
ЕАД декларира, че „Фактор Енерджи България“ ООД 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
„Фактор Енерджи България“ ООД 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“.
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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“:
Предоставени са данни за управленската и организационна структура на „Фактор Енерджи
България“ ООД.
Общата организационна структура на „Фактор Енерджи България“ ООД се състои от
следните отдели, които са на пряко подчинение на управителя на дружеството, с включените в
тях дейности:
 Отдел „Търговия“ – управлява търговската дейност на дружеството, в т.ч. увеличаване
на продажбите чрез анализи на пазара на електрическа енергия, организация на работния процес,
основаване и поддържане на бизнес отношения с клиентите, администрация и контрол върху
доставките и проектите и др.;
 Отдел „Финанси“ – координация на дейностите на дружеството на регионално ниво,
планиране, мениджмънт и контрол на проекти, контрол върху стандартите и изискванията за
качеството, подготовка и разпределение на бюджета на дружеството, контрол над финансовите
дела, управление на имоти, издаване и управление на фактурите за покупка и продажба на
електрическа енергия и др.;
 Отдел „Оперативни дейности“ – предлага, създава и прилага нови продукти, управлява
статистическите данни, свързани с количествата електрическа енергия, извършва дейността
координатор на балансираща група, осъществява комуникация с регулаторните органи, отговаря
за логистиката при сделки с електрическа енергия, контролира дейностите, свързани със
съответствието на дружеството с IT платформите и платформите за сключване и изпълнение на
сделки с електрическа енергия и др.;
 Отдел „Управление на риска“ – осъществява ежедневен преглед на конкурентите и
тяхното позициониране на пазара с оглед извършване на анализ на промени и оценка на
поведението на участниците и тенденциите; изготвяне и ревизиране на документация и
съгласуване с посредници, изготвяне на анализ на пазарите с цел подпомагане на търговците,
мониторинг на дългосрочни договори и др.
Представени са автобиографии и копия на дипломи за завършено образование на
управителя на дружеството и на част от служителите.
Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството доказателства
може да се приеме, че „Фактор Енерджи България“ ООД 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):
„Фактор Енерджи България“ ООД 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.
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В бизнес плана са заложени увеличаващи се количества електрическа енергия за покупкопродажба от ХХХ MWh през 2022 г. до ХХХ 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
Средна покупна цена

Мярка
лв./MWh

2022 г.
ХХХ

2023 г.
ХХХ

2024 г.
ХХХ

2025 г.
ХХХ

2026 г.
ХХХ

Средна продажна цена

лв./MWh

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

MWh

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

Количество търгувана ел.
енергия общо

За разглеждания период дружеството очаква загуба в размер на ХХХ хил. лева за 2022 г. и
печалба за 2026 г. в размер на ХХХ хил. лв.
Сравнителна таблица на прогнозните приходи и разходи за периода 2022 г. – 2026 г. е
представена по-долу:
Показатели в хил. лева
Приходи
Разходи
Финансов резултат

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 „Фактор Енерджи България“ ООД 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 № 3292 от 07.02.2022 г. от „Обединена
Българска Банка“ АД, според което „Фактор Енерджи България“ ООД 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 07.02.2022 г. е ХХХ 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. Съгласно удостоверението банката се задължава при
поискване от КЕВР да предоставя информация на Комисията относно оборотите и салдото по
сметката.
Предвид гореизложеното може да се направи извод, че ако спази заложените в бизнес
плана параметри и представените в пазарния анализ данни, „Фактор Енерджи България“ ООД ще
притежава финансови възможности за извършване на дейността „търговия с електрическа
енергия“, включваща права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“.
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.
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,
„Фактор Енерджи България“ ООД е представило проект на договор участие в стандартна
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балансираща група, който е със съдържание, предвидено в чл. 12, ал. 2 от НЛДЕ. Представени са
също така и 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 във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 5
и ал. 5 от Закона за енергетиката 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,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
1. Издава на „Фактор Енерджи България“ ООД, с ЕИК 206744851, със седалище и
адрес на управление: гр. София 1164, ул. „Добри Войников“ № 47, ет. 1, ап. 2., лицензия №
Л-611-15 от 28.06.2022 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 „Фактор Енерджи България“ ООД 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:
ИСКРА СТАЙКОВА
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