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издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и
задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на
комбинирана балансираща група“
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за
енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-65 от
14.12.2016 г. на „ЕЛ БОНУС“ ЕООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с
електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна
балансираща група“ и „координатор на комбинирана 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).
Със Заповед № З-Е-213 от 22.12.2016 г. на председателя на КЕВР е сформирана
работна група със задача да проучи обстоятелствата в заявлението и приложенията към
него за установяване на основателността на искането.
При извършената проверка на заявлението и приложенията към него от формална
страна е констатирано, че същите отговарят на изискванията на НЛДЕ, поради което
преписката подлежи на разглеждане по същество за установяване на съответствието на
заявлението с нормативните изисквания за издаване на лицензията.
При преценката на основателността на заявлението за издаване на лицензия за
дейността „търговия с електрическа енергия“, Комисията, по силата на чл. 40 от ЗЕ,
следва да установи дали заявителят е лице, регистрирано по Търговския закон или по
закона на държава-членка на Европейския съюз, както и налице ли са необходимите
технически и финансови възможности, материални и човешки ресурси, и организационна

структура за изпълнение на нормативните изисквания за осъществяване на лицензионната
дейност.
Въз основа на анализ на документите по административната преписка, са
установени следните факти и произтичащите от тях изводи:
І. Правни аспекти.
Видно от представеното удостоверение за актуално състояние с изх. №
20161202102136 от 02.12.2016 г. на Търговския регистър към Агенцията по вписванията,
правно-организационната форма на „ЕЛ БОНУС“ ЕООД е еднолично дружество с
ограничена отговорност, с ЕИК 131381543, със седалище и адрес на управление: гр.
София, бул. „Янко Сакъзов“ № 30. Дружеството има следния предмет на дейност:
търговия с електроенергия, при спазване на лицензионния режим; проектиране и
изграждане на електро обекти и съоръжения; абонаментно поддържане и експлоатация на
електрически уредби и съоръжения; инсталиране и ремонт на електрически съоръжения,
консултантски и други услуги в областта на енергетиката, както и всяка друга дейност,
разрешена от закона.
Размерът на капитала на дружеството е 5 000 (пет хиляди) лева и е изцяло внесен.
Едноличен собственик на капитала е Борислав Ангелов Малинов.
Дружеството се управлява и представлява от управителя Моника Емилова Иванова.
От посочените по-горе данни е установено, че „ЕЛ БОНУС“ ЕООД отговаря на
условията на чл. 40, ал. 1 от ЗЕ и чл. 10, ал. 1 от НЛДЕ, тъй като е лице, регистрирано по
Търговския закон.
Видно от представеното удостоверение за регистрация от 21.10.2016 г., издадено от
Национална агенция за приходите, „ЕЛ БОНУС“ ЕООД е регистрирано по Закона за данък
върху добавената стойност с идентификационен номер по ДДС № BG131381543.
От представените декларации от управителя на дружеството съгласно чл. 11, ал. 2,
т. 2, букви „а“, „б“, „в“, „г“ и „д“ от НЛДЕ е установено, че управителят 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, както и че заявителят не е в
производство по несъстоятелност, не е обявен в несъстоятелност, не е в ликвидация, не му
е отнемана лицензия за същата дейност, за която кандидатства, не е подавал заявление за
издаване на лицензия за търговия с електрическа енергия и съответно няма издаден отказ.
Предвид гореизложеното следва, че не е налице противоречие с 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“ и „координатор на комбинирана балансираща група“,
липсва енергиен обект.
Срокът на лицензията, за която кандидатства заявителят, е 10 (десет) години.
Исканият срок на лицензията е обоснован с оглед периода на навлизане и
установяване на дружеството на пазара на електрическа енергия и за изпълнение на
заложените дългосрочни цели в представения бизнес план и стратегията на дружеството
за развитие на пазара. Според заявителя, планираната либерализация на
електроенергийния пазар в страната ще доведе до възможност все повече участници да се
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възползват от предимствата на свободния пазар на електрическа енергия, което от своя
страна ще повиши конкуренцията и ще допринесе за по-благоприятни условия за търговия
за търговците, производителите и за потребителите. Предвид динамиката на пазара на
електрическа енергия в България дружеството счита, че десетгодишният срок е
достатъчен за постигане на горните цели в краткосрочен и в дългосрочен аспект.
С оглед изложеното, искането на „ЕЛ БОНУС“ ЕООД да бъде издадена
лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, съдържаща права и
задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на
комбинирана балансираща група“, е допустимо.
ІІ. Технически аспекти:
1. 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“ и „координатор на комбинирана
балансираща група“.
За осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с права и
задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на
комбинирана балансираща група“, „ЕЛ БОНУС“ ЕООД ще използва офис помещения,
находящи се в гр. София, бул. „Янко Сакъзов“ № 30, оборудвани с компютърна и
комуникационна техника. Като доказателство заявителят е представил договор за наем на
офис-площи с дата 01.11.2016 г., с приложен към него опис на офис оборудване, сключен
със „СТРОЙКОНСУЛТ“ ЕООД.
Управителят на дружеството декларира, че наетият офис е оборудван със
стандартни устройства като: телефон, факс, скенер, принтер и копирна машина, както и
следните информационни, технически и софтуерни продукти за осъществяване на
дейността:
 5 бр. компютри CPU Intel i3 3.7 Ghz, RAM 8GB, SSD 120GB, Monitor 23” LG;
 5 бр. компютри CPU Intel 2140, RAM 2GB, HDD 80GB, Monitor 19” LG;
 операционна система: Microsoft Windows 10 Professional;
 пакет за работа с офис документи: Microsoft Office 2013 и Microsoft Office 2016;
 софтуер за работа с PDF файлове: Adobe Acrobat;
 софтуер за работа с архивни файлове: 7-zip;
 софтуер за антивирусна защита: Microsoft Windows Defender;
 централен сървър със следните характеристики: Виртуална машина, Microsoft
Windows 2012 R2, Управление на потребителите и компютрите: Windows Active Directory,
Централно съхранение на всички работни файлове от работните станции, върху
централния сървър, Софтуер за антивирусна защита: Microsoft Security Essentials;
 сървър за електронна поща със следните характеристики: Microsoft Exchange
2010, външна Cloud услуга от Hypermail.bg.
Сигурността на комуникацията между клиентите и сървъра се защитава със SSL
сертификат на доставчика на Cloud услугата.
Всички работни станции, телефони и мултифункционално устройство са свързани
към централния сървър и сървър за електронна поща чрез локална мрежа при следните
параметри:
 оборудване: Layer 2 managed switch, като от всяко работно място до Layer 2
managed switch-а има изведен индивидуален комуникационен кабел;
 място на инсталация: индивидуална стая с ограничен достъп.
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За целите на архивиране на данни и информация, дружеството ще използва
архивиращ софтуер Veeam Backup. Всички работни станции имат достъп до интернет,
като интернет свързаността се осигурява посредством оптичен кабел, интернет рутер,
компютър с Linux CentOS операционна система, защитна стена: място на инсталация индивидуална стая с ограничен достъп.
Видно от приложен договор с дата 01.11.2016 г., сключен с „ПИТОПИ“ ЕООД,
това дружество ще обезпечава доставката и ползването на интернет услуги, поддръжката
на комуникационното и компютърно оборудване, като и услугите по поддръжка чрез
специалисти с необходимата професионална квалификация.
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-ПМО-6536/1 от 14.11.2016 г. ЕСО ЕАД декларира, че „ЕЛ
БОНУС“ 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.
От гореизложените данни и представените доказателства е установено, че „ЕЛ
БОНУС“ ЕООД отговаря на изискванията за наличие на техническа и материална
осигуреност за сключване на сделки с електрическа енергия в съответствие с чл. 11,
ал. 6, т. 2 от НЛДЕ.
2. 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“ и „координатор на комбинирана
балансираща група“.
Предоставени са данни за управленската и организационна структура на „ЕЛ
БОНУС“ ЕООД. Управителят на дружеството посочва, че за осъществяване на
лицензионната дейност ще разчита на ангажирани специалисти с необходимите познания
и опит в извършване на дейността, спазвайки разпоредбите и изискванията на ЗЕ и
приетите въз основа на него подзаконови нормативни актове. Съгласно одобрената
управленско-организационна структура, общата численост на персонала включва 6 души,
които ще изпълняват следните функции:
 Управител – представлява дружеството при комуникация с държавни, местни,
административни органи, регулаторни органи, енергиен системен оператор,
електроразпределителни компании и други физически и юридически лица; определя
бизнес рамката за развитие на дейността; разработва и определя административната
структура на компанията; участва в подбора на ръководен персонал и др.;
 Административен и финансов директор – организира административната и
финансова дейност на дружеството; осъществява комуникация с представители на
Национална агенция по приходите, Национален осигурителен институт и други държавни
институции, банки, с контрагенти по договори и застрахователи; следи за промени в
законодателството и произтичащите от това задължения за дружеството, свързани със
счетоводното отчитане на приходи, разходи, дълготрайни активи и др.; контролира
спазването на приложимите счетоводни стандарти и финансовата политика на
дружеството и др.;
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 Търговски директор – управлява комуникационните процеси с водещите
клиенти на компанията; определя ценовата и търговската политика на компанията заедно
с управителя; определя таргет групи и разработва маркетингови стратегии за привличане
на клиенти и доставчици; ръководи и участва активно в процесите на изграждане и
развитие на клиентска и дилърска мрежа; заедно с управителя договаря и сключва
договори с клиенти и доставчици на електроенергия.
 Счетоводител – извършва всички дейности, свързани с обработката на
финансово-счетоводни документи по сметките, за които отговаря; изготвя оборотни
ведомости, извършва извлечения и справки от аналитични сметки, участва при
изработването на тримесечните, шестмесечните и деветмесечните междинни баланси,
както и годишния баланс на предприятието; изготвя справки, декларации, други
документи, в съответствие с данъчното и търговското законодателство;
 Административен и технически сътрудник – отговаря за административното
обслужване на дружеството и общата администрация; отговаря за администриране на
графици и балансиране; поддържане на административна и счетоводна документация,
администриране на договори, сетълмент; спомага за извършване на анализ на цени на
електрическа енергия и оценка на риска и др.;
 Регионален директор – инициира комуникационните процеси с потенциални
клиенти на компанията; следи за спазване на ценовата и търговската политика на
компанията заедно с търговския директор; работи за достигане на избраните таргет групи
и прилагане на одобрените маркетингови стратегии за привличане на клиенти и
доставчици; изгражда и развива клиентска и дилърска мрежа в определения регион;
предлага за сключване договори с клиенти и доставчици на електроенергия; участва
активно в процесите по събиране на вземанията от клиенти заедно с търговския директор
и др.
По отношение на служителите са приложени справка за назначен персонал, копия
от трудови договори, дипломи и автобиографии.
Управителят на „ЕЛ БОНУС“ ЕООД уверява, че след разрастване на дейността на
дружеството и увеличаване на търгуваните количества електрическа енергия, ще увеличи
броя на наетия персонал в зависимост от необходимостта.
Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството
доказателства е установено, че „ЕЛ БОНУС“ ЕООД отговаря на изискванията по чл.
40, ал. 1, т. 1 от ЗЕ, във връзка с чл. 11, ал. 2, т. 8 и т. 9 и ал. 6, т. 3 от НЛДЕ относно
наличие на човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на
дейността „търговия с електрическа енергия“, включваща права и задължения на
„координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана
балансираща група“.
III. Икономически аспекти.
Относно наличието на финансови възможности на заявителя за
осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“ с права и
задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на
комбинирана 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).
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„ЕЛ БОНУС“ ЕООД е представило бизнес план за периода 2017 г. – 2021 г. за
управление и развитие на дейността „търговия с електрическа енергия“, с прогнозни
годишни финансови отчети съгласно изискванията по чл. 13 от НЛДЕ.
В представения бизнес план дружеството прогнозира количествата електрическа
енергия за покупко - продажба да се увеличават от ХХ MWh през 2017 г. до ХХ MWh през
2021 г.
Според представения бизнес план общите приходи нарастват през всяка година от
бизнес плана и от ХХ хил. лв. през 2017 г. достигат до ХХ хил. лв. през 2021 г.
Със същия темп е прогнозирано да нарастват и общите разходи и от ХХ хил. лв.
през 2017 г. достигат ХХ хил. лв. през 2021 г.
„ЕЛ БОНУС“ ЕООД очаква печалбата да се увеличи и от ХХ хил. лв. през първата
година на лицензионна дейност да достигне ХХ хил. лв. през 2021 г.
Краткосрочните задължения се увеличават, като за 2017 г. е предвидено същите да
бъдат в размер на ХХ хил. лв., а в края на периода – 2021 г. да достигнат ХХ хил. лв.,
основно в резултат на увеличение на задълженията към доставчици.
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.
В маркетинговия анализ на „ЕЛ БОНУС“ ЕООД, под формата на SWOT анализ са
посочени вътрешни и външни силни страни на дружеството, като обективно са посочени
слабите страни и възможните заплахи пред дружеството.
В съответствие с изискванията на чл. 19, ал. 2 от Правилата, дружеството е
представило банково удостоверение с изх. № ХХ от 01.11.2016 г. от Банка в уверение на
това, че „ЕЛ БОНУС“ ЕООД е клиент на банката и има открита сметка с наличност в
размер на ХХ лв. Размерът на наличната сума е в съответствие с минимално изискуемия
размер на обезпечението по 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.
Въз основа на всичко гореизложено може да се направи извод, че ако спази
заложените в бизнес плана параметри и представените в пазарния анализ данни,
„ЕЛ БОНУС“ ЕООД 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“.
IV. 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“. 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, и са в съответствие с изискванията на чл. 38в, ал. 2 от ЗЕ.
V. Договори за участие в 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, „ЕЛ БОНУС“ ЕООД е представило проект на „Договор за участие в балансираща
група“ и проект на „Договор за участие в комбинирана балансираща група“. След преглед
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на представените проекти на договори е установено, че същите имат съдържание,
съответстващо на изискванията на чл. 12, ал. 2 от НЛДЕ. Проектите на договори уреждат
и принципите за разпределяне на небалансите в рамките на балансиращите групи, въз
основа на които небалансите се разпределят справедливо и равнопоставено на всеки член
от групата в съответствие с ПТЕЕ.
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 Закона за енергетиката, предлагаме
Комисията да вземе следните,
Решения:
1. Да приеме доклада на работната група относно подаденото от „ЕЛ БОНУС“
ЕООД заявление за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“,
с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и на
„координатор на комбинирана балансираща група“;
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 „ЕЛ
БОНУС“ ЕООД, 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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