ДО
Г-ЖА СВЕТЛА ТОДОРОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР
ДОКЛАД
от
дирекция „Ценово регулиране, лицензии и пазари”

Относно: Заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-30/22.05.2014 г., подадено от „Синергон
Енерджи” ЕООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа
енергия” включваща права и задължения на „координатор на стандартна балансираща
група”.
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
Административното производство е образувано по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л30/22.05.2014 г. подадено от „Синергон Енерджи” ЕООД за издаване на лицензия за
дейността „търговия с електрическа енергия” и „координатор на стандартна
балансираща група” на основание на основание чл. 39, ал. 1, т. 5 и ал.5 от Закона за
енергетиката (ЗЕ).
На основание чл. 37, ал. 4, т. 3 от Устройствения правилник на ДКЕВР и на
нейната администрация с със Заповед № З-Е-171/06.06.2014 г. 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 беше констатирано, че те не отговарят на изискванията на Наредба №
3 за лицензиране на дейностите в енергетиката (Наредба № 3), поради което на
основание чл. 4, ал. 2 от нея, на заявителя са изпратено писмо с изх. E-ЗЛР-Л30/18.06.2014г. с указания за отстраняване на допуснатите нередовности.
С писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-30/25.06.2014 г.,и № Е-ЗЛР-Л-30/09.09.2014 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 с нормативните изисквания за издаване на
лицензията.
Въз основа на това проучване работната група установи следните факти и
направи следните изводи:
І. Правни аспекти.
„Синергон Енерджи” ЕООД e търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от
Търговския закон, видно справка на Търговския регистър воден от Агенцията по
вписвания, към Министерство на правосъдието с удостоверение изх.№ 20140509140647
от 09.05.2014 г. ново регистрирано еднолично дружество с ограничена отговорност, с
регистрация от 22.07.2013 г. с ЕИК– 202668908 и адрес на управление: ул. „Солунска”
№ 2, район Средец, община Столична, гр.София – 1000. От направената справка е
видно, че управител на дружеството е Димитър Христов Бартов.
„Синергон Енерджи” ЕООД има следния предмет на дейност:

Търговия с електрическа енергия /след получаването на съответния лиценз/,
енергиен мениджмънт, организиране, оперативно планиране координиране и
управление на енергийна система, както и друга стопанска дейност, която не е
забранена от закона.
1. Основна икономическа дейност на дружеството е „търговия с електрическа
енергия”.
2. Размера на капитала на дружеството е XXX лева.
3.Според представените декларации от Димитър Христов Бартов – управител
„Синергон Енерджи” ЕООД, се установява, че същия, не е лишаван от правото да
упражняват търговска дейност и не е осъждан с влязла в сила присъда за престъпление
против собствеността или против стопанството.
Предвид гореизложеното следва, че издаването на лицензия за дейността
„търговия с електрическа енергия” на „Синергон Енерджи” ЕООД няма да е в
противоречие с чл. 11, ал. 2, т. 2, буква „а” и „б” от Наредбата № 3.
4. Представени са и декларации по чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „в” и б. „г” от Наредба №
3 от Димитър Христов Бартов в качеството му на управител на „Синергон Енерджи”
ЕООД, с които се установява, че дружеството не е в производство по несъстоятелност,
не е обявено в несъстоятелност, не е в ликвидация, както и не му е отнемана лицензия
за същата дейност, за която кандидатства.
Предвид изложените по-горе факти и направен анализ се стига до извода, че
издаването на исканата в заявлението лицензия няма да е в противоречие с
разпоредбите на чл. 40, ал. 4, т. 1, 2 и 3 от ЗЕ.
5. 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” и „координатор на стандартна балансираща група”
липсва енергиен обект.
6. Срокът на лицензията, за който кандидатства заявителят, е 10 (десет) години.
Предлаганият срок е обоснован с оглед плана на дружеството за дългосрочно
развитие на енергийния пазар и ще позволи на фирмата пълноценно да участва в
продължаващия динамичен процес на развитие на либерализирания пазар в страната,
както и за качествена реализация на натрупаната експертиза и инженерен потенциал.
С оглед изложеното, се налага изводът, че искането на „Синергон Енерджи”
ЕООД да бъде издадена лицензия за дейността „търговия с електрическа
енергия”, съдържаща права и задължения, свързани с дейността „координатор на
стандартна балансираща група” е допустимо.
ІІ. Технически аспекти.
1. Относно наличието на технически и материални ресурси, за
осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия”, включваща
права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група”.
За осъществяването на дейността „търговия с електрическа енергия”, включваща
права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група”, „Синергон
Енерджи” ЕООД ще използва офис, находящ се на адрес гр. София, ул. „Солунска” №
2. Помещенията са с обща квадратура 100 м²., като на разположение се предоставени и
заседателни зали за представителни цели. „Синергон Енерджи” ЕООД е компания,

собственост на „Синергон Холдинг” АД и към настоящия момент се помещава заедно с
със седалищата на „Синергон Холдинг” АД и „Топливо” АД.
Дружеството декларира, че офисът е оборудван с необходимите, за нормалната
работа на екипа, материални ресурси.
Съгласно чл. 11 от Наредба № 3, дружеството е представило доказателства за
наличието на техническите средства за осъществяване на лицензионната дейност, както
следва:
 Хардуерно оборудване:
- Настолен компютър Dell Inspiron – 3 броя;
- Intel Core i5-4440 (4-ядрен, 3.10-3.30 GHz, 6МВ;
- 8GB (2х 4096MB) - DDR3,1600Mhz;
- NVIDIA GeForce GT 625 (1GB GDDR3);
- 1TB HDD (SATA III 7200 оборота/минута).
 Операционни системи:
- Операционна система Microsoft Windows 7 Enterprise.
 Специализиран софтуер:
- Специално разработен търговски софтуер.
Дружеството декларира, че е осигурено и допълнително офис оборудване, както
и софтуерни приложения за обработване на информационният поток. Също така,
„Синергон Енерджи” ЕООД декларира, че разполага с специфичния софтуер за
агрегиране на графици, и че същия ще бъде надграждан съобразно възникналите
нужди.
Като приложение, към горе цитираното писмо, е представена и декларация от
„Синергон Холдинг” АД – дружество собственик на „Синергон Енерджи” ЕООД, за
съгласие за извършване дейности и услуги при осъществяване на лицензионната
дейност от страна на „Синергон Енерджи” ЕООД.
Съгласно чл. 11, ал. 6, т. 2 от Наредба № 3 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 „Електроенергийния
системен оператор” ЕАД („ЕСО” ЕАД).
С писмо, с вх. № ЦУ-ПМО-2612/03.04.2014 г. до „ЕСО” ЕАД, „Синергон
Енерджи” ЕООД е декларирал, че притежава техническите средства за осъществяване
на лицензионната дейност.
С писмо, с изх. № ЦУ-ПМО-2079/10.04.2014г., „ЕСО” ЕАД е констатирал, че
„Синергон Енерджи” 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 изложените данни и доказателства, следва да се приеме, че „Синергон
Енерджи” 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 Наредба № 3.
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”.

Съгласно чл. 11 от Наредба № 3 и в отговор на наше изходящо писмо, с № EЗРЛ-Л-30/18.06.2014 г., е постъпило писмо с вх. № E-ЗРЛ-Л-30/25.06.2014 г. от
„Синергон Енерджи” ЕООД, с което дружеството е представило доказателства и данни
за управленската и организационна структура на дружеството, както и за образованието
и квалификацията на персонала, дипломи за висше образование и професионални
автобиографии. Дружеството е с хоризонтална структура на управление и се ръководи
от управител.
„Синергон Енерджи” ЕООД е структурно разделено на пет отдела. Всеки един
от тях е с обособена и специфична дейност, като основите, на които ще се развива
дейността на Дружеството са изградени върху Търговският отдел и отдел Балансиращ
пазар. Останалите 3 отдела, а именно Финансово счетоводен отдел, Правен отдел и
Отдел Информационни Технологии са изнесени дейности към „Синергон Холдинг” АД.
Дружеството е представило удостоверения от „Национална агенция за
приходите” за назначен персонал. Към момента назначените експерти в дружеството са
управител и двама служители, след получаването на лицензия, на трудов договор ще
бъдат назначени 6 човека, които в бъдещ период ще нараснат до 9 човека.
С оглед реализиране на дейността „търговия с електрическа енергия”,
организацията на работата в дружеството е разпределена и структурирана, както
следва:
- отдел „Търговски” – набиране на клиенти и тяхното обслужване, обособен в две
отделни звена на отдела, вътрешната и външната търговия. Изграждане и
поддържане на звеното за вътрешна търговия. Надграждане и поддържане
информационни системи спомагащи търговския процес. Осъществяване и
поддържане връзка с настоящите и бъдещи клиенти на Дружеството. Работа по
регистрация като търговец и на външни пазари. Развиване външна търговия;
- отдел „Балансиращ пазар” – анализ и изготвяне на ценови оферти за нови
клиенти на базата на наличната информация за потреблението им. Изготвяне и
подобряване товарови профили на различните типове клиенти. Агрегиране и
подаване на товарови графици, оптимизацията на небалансите в и извън
балансиращата група на Дружеството;
- отдел „Правен” – изготвяне на всички договори на Дружеството, както и
консултиране по казуси свързани с работния процес;
- отдел „Финансов” – навременно осъществяване на всички плащания, издаване
на фактури и комуникация с финансови институции, както държавни така и
частни;
- отдел „Информационни Технологии” – Системна поддръжка и осигуряване,
разработване на софтуер за търговия.
„Синергон Енерджи” ЕООД декларира, че ще ползва услугите на специалисти от
„Синергон Холдинг” АД за финансово/счетоводен отдел, юридически отдел,
специалист информационни технологии.
Изложените от дружеството данни и доказателства, дават основание да се
приеме, че „Синергон Енерджи” ЕООД отговаря на изискванията по чл. 40, ал. 1,
т. 1 от ЗЕ 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”, в
съответствие с чл. 11, ал.6, т. 3 Наредба № 3.

3. Правила за работа с клиенти:
В съответствие с изискванията на ЗЕ, чл. 14 от Наредба № 3 и ПТЕЕ,
дружеството е представило проект на „Правила за работа с клиенти”, които съдържат
редът и срокове за получаване, разглеждане, проверка и отговор на подадените жалби,
сигнали и предложения към „Синергон Енерджи” ЕООД в качеството му на търговец
на електрическа енергия и координатор на балансираща група. В правилата за работа с
потребители е регламентиран начинът за получаване на достъп до информационна база
данни на дружеството.
ІІІ. Икономически аспекти:
Целта е да се направи оценка на финансовите възможности на дружеството
„Синергон Енерджи“ ЕООД за извършване на дейността „търговия с електрическа
енергия”, включваща права и задължения на „координатор на стандартна балансираща
група”.
Дружеството кандидатства за лицензия за дейността „търговия на електрическа
енергия“ с права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група” на
основание на основание чл. 39, ал. 1, т. 5 и ал.5 от ЗЕ. В производството по издаване на
лицензия е необходимо да се направи оценка на финансовите възможности на
заявителя за извършване на лицензионната дейност.
„Синергон Енерджи“ ЕООД e учредено и регистрирано през 2013 г.
Дружеството не притежава други лицензии, както и няма подадени заявления за такива
по ЗЕ.
В изпълнение на изискванията на чл. 11, ал. 2 т.3, 4, 5, 6 от Наредба № 3 към
заявлението за издаване на лицензия са представени бизнес план за управление и
развитие на дейността „търговия с електрическа енергия” и „координатор на
стандартна балансираща група“ за периода 2014 – 2019г. с прогнозни годишни
финансови отчети, както и писмено потвърждение (удостоверение) от „УниКредит
Булбанк“ АД с изходящ № 0735-64-009487 от 26.08.2014 г., за наличието на специална
сметка съгласно чл. 19 от Правилата за условията и реда за достъп до
електропреносната и електроразпределителните мрежи (Правилата за достъп) и
съгласно чл. 186, ал.8 от ПТЕЕ.
Дружеството е представило доказателства за наличие на собствен капитал в
размер на XXXлв., както и договор за вътрешно фирмен заем между него и „Синергон
Холдинг“ АД. Договорът за заем е сключен на 20.05.2014г., като сумата възлиза в
размер до XXXлв. с падеж на договора 31.12.2015г. „Синергон Енерджи“ ЕООД е
представил и банкова референция, издадена от „Уни Кредит Булбанк“ АД на
21.05.2014г., която удостоверява намерението си да разгледа и предложи оборотно
финансиране, съгласно нуждите на дружеството, което да обезпечи бъдещата му
дейност.
В изпълнение на изискванията на чл.13, ал.1 от Наредба № 3, дружеството е
представило бизнес план за периода 2014 г. – 2019 г. с прогнозни годишни финансови
отчети.
Според предоставения бизнес план, дружеството прогнозира количествата
електрическа енергия за покупко-продажба да се увеличават от XXXMWh през 2014 г.,
до XXXMWh през 2019 г.
„Синергон Енерджи“ ЕООД предвижда по-голямата част от закупената
електроенергия да е насочена към външния пазар, където съответно
продажните/покупните цени са по-високи от предвидените за вътрешния пазар.

Прогнозните цени и количества търгувана електроенергия са представени подолу:
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Съгласно представеният прогнозен отчет за приходите и разходите, дружеството
предвижда общите приходи да нарастват всяка година и от XXXлв. за 2014 г. да
достигнат до XXXлв. през 2019 г.
Със същият темп е прогнозирано да нарастват и разходите и от XXXлв. за 2014
г. достигат до XXXлв. през 2019 г.
Дружеството прогнозира печалбата да се увеличава и от XXX хил. лв. за 2014 г.,
да достигне до XXXхил. лв. през 2019 г.
Прогнозните приходи и разходи за периода 2014г.-2019 г. са представени в
таблицата по-долу:
Прогноза
2014
/от 10 до
12м./

2015

2016

2017

2018

2019

Приходи
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в т.ч. от лицензионна
дейност
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Разходи
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Показатели в хил. лева

Счетоводна печалба
Финансов резултат
ДА
СК/ДА
КА/КП
СК/(ДП+КП)

Ако изпълнят заложените параметри в бизнес плана, общото финансово
състояние на дружеството, в края на периода, ще бъде много добро.

За периода на бизнес плана, дружеството прогнозира увеличение на сумата на
собствения капитал, вследствие на увеличението на финансовия резултат.
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.
С оглед изпълнение на задълженията като координатор на балансираща група,
дружеството е представило анализ на балансиращия пазар в страната, като смята да не
формира печалба от тази дейност, а да калкулира в цената единствено присъщите
разходи (зает персонал, обработка на данни и др.). Предвидените цени за недостиг и
излишък са, както следва, XXX лв./MWh за недостиг и XXX лв./MWh за излишък.
„Синергон Енерджи“ ЕООД е представил бизнес план, в който анализира
вътрешния и външен пазар.
Според макроикономическия анализ на дружеството, електроенергийният пазар
дава позитивни индикации за бъдещото си развитие, като подчертава положителния
ефект, който ще допринесе присъединяването на България към Обединения Европейски
Енергиен Пазар.
От направения анализ на външния пазар, става ясно, че дружеството има интерес
към износа към съседни, на държавата, страни.
Според анализа на вътрешния пазар, „Синергон Енерджи“ ЕООД подчертава
тенденцията за увеличение на пазарния дял на количествата електроенергия на
свободно договорени цени. Дружеството изказва готовността си и за бъдещи
партньорства с различни търговци, с които да обединят балансиращите си групи.
Според анализа на цените на електрическа енергия в България, който
дружеството е представило, общият извод и тенденция, които могат да се направят са
за увеличение на тези цени, при бъдещо либерализиране на пазара.
„Синергон Енерджи“ ЕООД е представил SWOT анализ, в който описва
предимствата и недостатъците на дружеството спрямо конкуренцията, както и
възможностите и опасностите, в следствие на външни фактори.
Въз основа на всичко гореизложено, може да се направи извода, че ако
спази заложените в бизнес плана параметри и представените в пазарния анализ
данни, „Синергон Енерджи“ ЕООД ще притежава финансови възможности за
извършване на дейността „търговия с електрическа енергия” с права и
задължения на „координатор на стандартна балансираща група”.
IV. Проект на Договор за покупко-продажба на електрическа енергия в
стандартна балансираща група на „Синергон Енерджи“ЕООД.
На основание чл. 12, ал.1 от Наредба № 3 и чл.19, ал. 4 във връзка с чл.11, ал.1,
т. 9 от Правилата за търговия с електрическа енергия, „Синергон Енерджи“ ЕООД е
представило проект на „Договор за покупко-продажба на електрическа енергия в
стандартна балансираща група”. От направеният преглед на предложения проект на
Договор, може да се направи извода, че същият отговаря на изискванията на чл. 12, ал.
2 от Наредба № 3 в съответствие с ПТЕЕ. Част от договора са принципи за
разпределяне на небалансите в рамките на балансиращата група. От направения
преглед и анализ на принципите, се установи, че небалансите се разпределят
справедливо и равнопоставено на всеки член от групата спрямо индивидуалната
тежест, с която всеки участник допринася за небалансите на групата. „Синергон
Енерджи“ ЕООД в качеството му на координатор на стандартна балансираща група

след вътрешно груповата агрегация определя индивидуални цени за излишък и
недостиг за всеки член на групата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 40, ал. 6 от УП на ДКЕВР и на
нейната администрация, във връзка с чл. 13, ал. 3 от ЗЕ, предлагаме комисията да
вземе следните,

Решения:
1. Да приеме доклада на работната група, относно подаденото от „Синергон
Енерджи“ ЕООД заявление за издаване на лицензия за дейността „търговия с
електрическа енергия”, допълнена с права и задължения на „координатор на стандартна
балансираща група”.
2. Да насрочи открито заседание, по реда на чл. 13, ал. 3 от ЗЕ, за разглеждане
на подадените заявления;
3. Да покани за участие в откритото заседание, лицата представляващи
„Синергон Енерджи“ ЕООД или други упълномощени от тях представители на
дружеството;
4. Датата и часа на откритото заседание по т. 2, да бъдат публикувани на
страницата на комисията в Интернет.

