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Относно: Заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-51 от 28.08.2015 г. от „ТЕЦ Марица 3“ АД за
продължаване на срока на лицензия № Л-206-15 от 31.08.2006 г., издадена за дейността
„търговия с електрическа енергия“.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е постъпило
заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-51 от 28.08.2015 г. от „ТЕЦ Марица 3“ АД за продължаване на
срока на лицензия № Л-206-15 от 31.08.2006 г., издадена за дейността „търговия с електрическа
енергия“, на основание чл. 56, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 67, ал. 1 от
Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ).
Със заповед № З-E-180 от 09.09.2015 г. на председателя на Комисията е сформирана
работна група със задача да проучи обстоятелствата, съдържащи се в заявлението и
приложенията към него, за установяване на основателността на искането.
При извършената проверка на заявлението и приложенията към него от формална
страна беше констатирано, че същите не отговарят на изискванията на НЛДЕ, поради което с
писмо с изх. № Е-ЗЛР-ПД-51 от 27.11.2015 г. на заявителя бяха изпратени указания за
предоставяне на допълнителна информация и документи.
С писмо с вх. № Е-ЗЛР-ПД-51 от 07.12.2015 г. заявителят е представил допълнителни
данни и документи, след което се пристъпи към разглеждане на преписката по същество за
установяване на съответствието на заявлението с нормативните изисквания за продължаване на
срока на лицензията.
Въз основа на анализ на фактите и обстоятелствата, съдържащи се в документите
по административната преписка, се установи следното:
I. Правни аспекти:
С подаденото заявление дружеството е поискало продължаване на срока с 10 (десет) години
на издадената лицензия № Л-206-15 от 31.08.2006 г. за дейността „търговия с електрическа
енергия“.
Заявителят е обосновал предложението си за продължаване на срока на лицензията с оглед
реализиране на поставените цели, подробно описани в представения бизнес план за утвърждаване и
развитие на дейността на дружеството като търговец на електрическа енергия на националния
енергиен пазар.
При продължаване срока на лицензията, съгласно чл. 69, ал. 1 от НЛДЕ, Комисията
следва да прецени изпълнението на изискванията и задълженията по действащата лицензия и
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дали заявителят ще продължи да отговаря на условията за упражняване на лицензията, а
именно дали притежава технически и финансови възможности, материални и човешки ресурси
и организационна структура за изпълнение на нормативните изисквания за осъществяване на
дейността по лицензията.
От представеното удостоверение за актуално състояние и от извършената служебна
справка в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията към Министерството на
правосъдието, е видно, че „ТЕЦ Марица 3“ АД е търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от
Търговския закон. „ТЕЦ Марица 3“ АД е акционерно дружество, с ЕИК 126526421, със
седалище и адрес на управление: гр. Димитровград 6400, Промишлена зона. Дружеството е с
едностепенна система на управление, със съвет на директорите в състав: Цветана Георгиева
Бънкова, Стоян Михалев Тюйлиев и Елена Христова Добрева, „ТЕЦ Марица 3“ АД е публично
дружество по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.
Дружеството се управлява и представлява от Стоян Михалев Тюйлиев в качеството му
на изпълнителен директор.
„ТЕЦ Марица 3“ АД е с предмет на дейност: производство на електрическа и топлинна
енергия, пренос и разпределение на топлинна енергия, строителна и ремонтна дейност в
областта на електроенергетиката, строителна и ремонтна дейност в областта на
електропроизводството и топлопроизводството, инвестиционна дейност, придобиване и
разпореждане с авторски права, права върху изобретения, търговски марки и промишлени
образци, ноу-хау и др.обекти на интелектуалната собственост, както и всяка друга дейност,
незабранена със закон или друг нормативен акт.
Капиталът на дружеството е в размер на 937000 лв., разпределен в 93700 поименни,
безналични акции, всяка с номинална стойност 10 лв.
Видно от представените на основание чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „а“, б. „б“, б. „в“, б. „г“, б. „д“
от НЛДЕ декларации от всички членове на съвета на директорите на „ТЕЦ Марица 3“ АД,
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, дружеството не
е в производство по несъстоятелност, не е обявено в несъстоятелност, на дружеството не е
отнемана лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ и няма издаван акт за отказ
да се издаде на дружеството лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“.
Предвид изложеното, продължаването на срока на издадената лицензия няма да е в
противоречие с разпоредбите на чл. 40, ал. 4, т. 1, 2 и 3 от ЗЕ.
С оглед изложеното се налага изводът, че искането на „ТЕЦ Марица 3“ АД да бъде
продължен срокът на издадената лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ е
допустимо.
II. Технически аспекти
1. Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване на
дейностите, изискванията и задълженията на действащата лицензия.
Видно от извършена служебна справка в регистъра на търговските участници,
поддържан от „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД на интернет страницата му, „ТЕЦ
Марица 3“ АД е регистрирано с ID № PKH004, като производител на електрическа енергия и с
ID № TZZ046, като търговец на електрическа енергия, като към момента и за двете дейности
статусът е „Активен“. Дружеството използва офис с площ от 129 кв. м. и офис оборудване в
сграда, находяща се в в гр. София, бул. „България“ № 1-1.
Във връзка с осигуряване на необходимите за осъществяването на лицензионната
дейност техническо офис оборудване, информационни технологии и комуникационни средства
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е представен Договор № 196 от 28.12.2005 г., сключен между „ТЕЦ Марица 3“ АД и „Витоша
Софтуер и Комуникации“ ООД. Услугите, които се предоставят по силата на договора,
включват: осигуряване на персонални компютри и др., периферни устройства (скенери и др.),
мобилни устройства, услуги по осигуряване на вътрешната комуникация - електронна поща (Email). Представено е копие на абонатен договор, сключен между „Булсатком“ АД и „ТЕЦ
Марица 3“ АД за предоставяне на услугата достъп до интернет.
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 Правилата за търговия с електрическа енергия.
2. Относно наличието на човешки ресурси и опит за осъществяване на дейността
„търговия с електрическа енергия“.
„ТЕЦ Марица 3“ АД е представило справка за образованието и квалификацията на
четирима служители, заети с дейностите по лицензията, и техните професионални
автобиографии, както и организационна структура на компанията.
„ТЕЦ Марица 3“ АД е представило също така данни за опита си и справка за продадени
количества електроенергия на свободния пазар. Дружеството посочва, че в направление
„Търговия с електроенергия“ работят висококвалифицирани служители. Основни фактори за
успешната работа на „ТЕЦ Марица 3“ АД на свободния пазар са създадената база данни за
типовете потребители по ниво на напрежение, познаването на конкуренцията и гъвкавото
ценообразуване. Продадените количества на свободния пазар през годините са следните: 2006
г. – 1 970.5 MWh, 2007 г. – 82 492.4 MWh, 2008 г. – 41 375 MWh, 2009 г. – 0 MWh, 2010 г. – 0
MWh, 2011 г. – 0 MWh, 2012 г. – 8 291 MWh, 2013 г. – 400 595.2 MWh и 2014 г. – 320 197.1
MWh.
Въз основа на всичко гореизложено може да се направи извод, че „ТЕЦ Марица 3“
АД притежава материални и човешки ресурси, както и опит да продължи да изпълнява
дейността „търговия с електрическа енергия.
ІІІ. Икономически аспекти:
Извършени са анализ и оценка на финансовите възможности на „ТЕЦ Марица 3“ АД за
осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“, както и наличието 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).
В изпълнение на изискванията на чл. 19 от Правилата, дружеството е представило
писмено потвърждение (удостоверение) с изх. № 83 от 13.08.2015 от „Общинска банка“ АД в
уверение на това, че „ТЕЦ Марица 3“ АД има открита сметка в лева със специален режим на
обслужване, съгласно чл. 19, ал. 2 от Правилата, със салдо към 13.08.2015 г. в размер XXX
XXX лв. Размерът на наличната сума е в съответствие с минимално изискуемия размер на
обезпечението съгласно чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от Правилата, видно от данните за оборота от
търговия с електрическа енергия на територията на Република България за последната година
от лицензионната дейност съгласно представения на Комисията бизнес план.
В изпълнение на изискванията на чл. 68, ал. 2, т. 5 от НЛДЕ „ТЕЦ Марица 3“ АД е
представило бизнес план за управление и развитие на дейността „търговия с електрическа
енергия“, който обхваща периода 2016 г. – 2020 г., с прогнозни годишни финансови отчети.
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Според предоставения бизнес план дружеството прогнозира продаденото количество
електрическа енергия да се увеличава от XX XXX MWh през 2016 г. до XXX XXX MWh през
2020 г.
Съгласно представения прогнозен отчет за приходите и разходите дружеството
предвижда общите приходи да нарастват всяка година от бизнес плана и от X XXX хил. лв. за
2016 г. да достигнат до X XXX хил. лв. през 2020 г.
Със същия темп е прогнозирано да нарастват и разходите и от X XXX хил. лв. за 2016 г.
да достигнат X XXX хил. лв. през 2020 г.
Дружеството прогнозира печалбата да намалява от XX хил. лв. за 2016 г. до XX хил. лв.
през 2020 г.
Общите активи, за периода на бизнес плана, се увеличават от XXX хил. лв. за 2016 г. на
XXX хил. лв. към 31.12.2020 г., което е в резултат на увеличението на краткотрайните активи.
За периода на бизнес плана дружеството не прогнозира увеличение на собствения
капитал и дългосрочните задължения.
Размерът на краткотрайните активи и краткосрочните пасиви определя добри стойности
на коефициента на обща ликвидност и възможността на дружеството да покрива
краткосрочните си задължения с наличните краткотрайни активи.
„ТЕЦ Марица 3“ АД е направило анализ на вътрешния и външен пазар на електрическа
енергия, както и оценка на възможностите за развитие на дружеството като търговец на
електрическа енергия.
В маркетинговия анализ на „ТЕЦ Марица 3“ АД, под формата на SWOT анализ са
посочени както вътрешни и външни силни страни на дружеството, така и обективно са
посочени слабите страни и възможните заплахи пред дружеството.
Въз основа на всичко гореизложено може да се направи извод, че в случай, че спази
заложените в бизнес плана параметри, „ТЕЦ Марица 3“ АД ще притежава финансови
възможности и ще продължи да отговаря на условията за упражняване на дейността
„търговия с електрическа енергия“ за новия срок на лицензията.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността
на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация във връзка с
чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ предлагаме Комисията да вземе следните,

Решения:
1. Да приеме доклада на работната група относно подаденото от „ТЕЦ Марица 3“ АД
заявление за продължаване срока на лицензия № Л-206-15 от 31.08.2006 г.;
2. Да насрочи открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ за разглеждане на
подаденото заявление;
3. Да покани за участие в откритото заседание лицата, представляващи по търговска
регистрация „ТЕЦ Марица 3“ АД, или други упълномощени от тях представители на
дружеството;
4. Датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на страницата на
Комисията в Интернет.
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