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КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
     София – 1000,  бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8 - 10,  тел.: 93 596 13, факс: 988 87 82 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ Л-453 

от 15.12.2015 г. 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание, проведено на 15.12.2015 г., като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-325 от 

02.12.2015 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-66 от 16.10.2015 г. от „Златна Панега 

Цимент” АД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия” и 

събраните данни от проведеното на 11.12.2015 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-66 от 16.10.2015 г. от 

„Златна Панега Цимент” АД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа 

енергия” на основание чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ) във връзка с чл. 9, ал. 1, т. 

10 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ). 

Със Заповед № З-Е-215 от 28.10.2015 г. на председателя на Комисията е сформирана 

работна група със задача да проучи обстоятелствата в заявлението и приложенията към него за 

установяване на съответствието на искането с изискванията на ЗЕ и НЛДЕ. 

Резултатите от извършения анализ на заявлението и приложенията към него са отразени в 

доклад с вх. № Е-Дк-325 от 02.12.2015 г., който е приет от КЕВР с решение по Протокол № 251 

от 08.12.2015 г., т. 3. В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ, на 11.12.2015 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.   

След проучване на обстоятелствата по образуваната преписка, Комисията приема за 

установено следното: 

Видно от представеното удостоверение за актуално състояние с изх. № 20150623093426 

от 23.06.2015 г. на Агенцията по вписванията, правно-организационната форма на „Златна 

Панега Цимент” АД е акционерно дружество с едностепенна система на управление, с ЕИК 

820162213, със седалище и адрес на управление: област Ловеч, община Ябланица, село Златна 

Панега 5760, ул. „Шипка“ № 1. 

„Златна Панега Цимент” АД има предмет на дейност, както следва: Пpoизвoдcтво и 

продажба на изделия за строителната промишленост и по-специално производство на цимент, 

клинкер, вар, варовик, глина, бетон и агрегати; извличане на ресурси за производство на цимент, 

вар и агрегати; предоставяне на услуги, свързани с посочените дейности; участие в дружества с 

предмет на дейност някоя от горепосочените; всяка друга дейност, свързана с горепосочените. 

Дружеството се управлява от съвет на директорите с членове Александър Наков 

Чакмаков, Михаил Панайотис Сигалас, Фокион Тасулас, Христос Панагопулос и Лукас 

Петкидис. Представител на дружеството е Александър Чакмаков.  
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Размерът на капитала на дружеството е 32 173 027 лв. (тридесет и два милиона сто 

седемдесет и три хиляди и двадесет и седем лева), разпределен в 32 173 027 броя обикновени 

поименни акции, всяка с номинална стойност 1 лев. 

От посочените по-горе данни се установи, че „Златна Панега Цимент” АД 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 данъчна регистрация с изх. № 

290191500183712 от 24.06.2015 г на Национална агенция за приходите, „Златна Панега Цимент” 

АД е регистриран данъчен субект с идентификационен данъчен номер № BG 820162213. 

От представените на основание чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „а” и б. „б“ от НЛДЕ декларации от 

всички членове на съвета на директорите се установява, че същите не са лишавани от правото да 

упражняват търговска дейност и не са осъждани с влязла в сила присъда за престъпление против 

собствеността или против стопанството. 

Представени са и декларации по чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „в” и б. „г” от НЛДЕ, с които се 

установява, че дружеството не е обявено в несъстоятелност, не е в производство за обявяване в 

несъстоятелност, не е в ликвидация, не му е отнемана лицензия за търговия с електрическа 

енергия, както и не му е отказвано издаването на лицензия за същата дейност. 

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. 

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” липсва енергиен обект. 

Срокът на лицензията, за който кандидатства заявителят, е 10 (десет) години. 

Предлаганият срок е обоснован с оглед икономическите и финансови параметри на дейността на 

заявителя и възможностите за прогнозиране на икономическите тенденции на пазарите, на които 

дружеството оперира и плановете на групата, от която последното е част. 

С оглед изложеното се налага изводът, че искането на „Златна Панега Цимент” АД да 

бъде издадена лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия” е допустимо.  

Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване на дейността 

„търговия с електрическа енергия. 

„Златна Панега Цимент“ АД е със седалище и адрес на управление в с. Златна Панега, ул. 

„Шипка“ № 1, Община Ябланица, Област Ловеч и е с предмет на дейност производство на 

цимент. Във връзка със започването на дейност по „търговия с електрическа енергия“ е 

създадена нова дирекция „Търговия с електрическа енергия“. Дружеството доказва 

собствеността на офис помещения с приложените към заявлението писмени доказателства, 

представляващи нотариални актове за придобиване на право на собственост.  

„Златна Панега Цимент“ АД декларира, че офисът е оборудван с всички необходими за 

дейността ресурси. В отделно помещение в структурата на предприятието е монтиран сървър 

със съпровождащото го оборудване с резервирано електрозахранване и комуникационни връзки. 

За упражняване на дейността „търговия с електрическа енергия” дружеството декларира, 

че разполага с необходимата компютърна техника и софтуер както следва: 

- Лаптоп HP ProBook 4540s 

- Лаптоп Toshiba Satellite С650 

- Настолен компютър Dell Optiplex 3020МТ 
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- Настолен компютър HP 500В МТ 

- Настолен компютър HP 500В МТ 

- Сървър Dell Precision T3610, Dell Precision T3610 BTX, Windows 7 Professional, 64-bit 

(Includes Windows 8 Pro license and media), English/French, Intel® Xeon® Processor E5-1607 v2 

(Quad Core, 3.0GHz, 10MB), 8GB (2x4GB) 1600MHz DDR3 Non-ECC, 512MB NVIDIA® Quadro® 

NVS 310 (2DP) (2DP-DVI adapter), 2x500GB RAID1 3.5inch Serial ATA (7.200 Rpm) Hard Drive 

- Windows 7 - 3 бр. 

-  Windows ХР - 2 бр. 

-  Microsoft Office 2007 - 5 бр. 

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-4303/1 от 29.07.2015 г. ЕСО ЕАД декларира, че „Златна 

Панега Цимент“ АД 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 чл. 100, ал. 1 от Закона за 

енергетиката, отговарят на условията, определени в ПТЕЕ. 

От изложените данни и доказателства следва да се приеме, че „Златна Панега Цимент“ 

АД 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. 

Относно наличието на човешки ресурси и опит за осъществяване на дейността „търговия 

с електрическа енергия”. 

В съответствие с чл. 11, ал. 2, т. 9 от НЛДЕ, дружеството е представило данни за 

управленската и организационната структура и данни за числеността и квалификацията на 

персонала, зает в упражняване на дейността, подлежаща на лицензиране. 

Към заявлението е приложена Заповед № 223 от 25.09.2015 г. от изпълнителния директор 

на дружеството „Златна Панега Цимент“ АД, с която е създадена дирекцията „Търговия с 

електрическа енергия“ , съставена от следните отдели: 

- „Крайни клиенти“ - „Експерт енергетик - крайни клиенти“ - осъществява 

необходимите служебни взаимоотношения с клиентите съгласно политиката, определена от 

изпълнителния директор; следи новостите в нормативната уредба за регистриране на клиентите 

на сводния пазар на електрическа енергия; извършва проучване и оглед на съществуващата 

електрическа инсталация в обектите на клиентите на свободния пазар на електрическа енергия. 

- „Прогнозиране и балансиране“ - „Експерт енергетик - прогнозиране и балансиране“ - 

отговаря за обмена на информация с независимия преносен оператор, доставчиците на 

електрическа енергия и клиентите на дружеството; завежда, обработва, изпраща до независимия 

преносен оператор и поддържа редовно заявените товарови графици и количества електрическа 

енергия. 

- „Пазарни анализи“ - „Анализатор пазари“ отговоря за обмена на информация с 

независимия преносен оператор, електроразпределителни дружества и други, свързани с 

дейността на дружеството, инстанции; отговоря за обмена на информация между клиентите и 

доставчиците на дружеството; обработва и предоставя на оперативния счетоводител данни за 

измерването и други данни, необходими за издаване на фактури на клиентите на дружеството, 

редовно и правилно събира, води и подрежда хронологично отчетите от независимия преносен 

оператор.  

Следните дейности се осигуряват от другите дирекции на „Златна Панега Цимент“ АД: 
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- Софтуерно обслужване, хардуерно обслужване, телекомуникационни 

услуги – от дирекция „Информационни технологии“; 

- Системи за енергиен мениджмънт - от дирекции „Финанси и 

Администрация“ и „Кредитен контрол“; 

- Счетоводно и митническо обслужване - от дирекция „Финанси и 

Администрация“;  

- Финансови и банкови услуги - от дирекции „Финанси и Администрация“ и 

„Кредитен контрол“. 

Изложените от дружеството данни и доказателства дават основание да се приеме, че 

„Златна Панега Цимент“ АД отговаря на изискванията на чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЕ относно 

наличие на човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на дейността 

„търговия с електрическа енергия” в съответствие с чл. 11, ал. 6, т. 3 НЛДЕ. 

Относно наличието на опит на заявителя за извършване на дейността „търговия с 

електрическа енергия”. 

От 2010 г. компанията е на свободния пазар на електроенергия в България и е натрупала 

значителен опит. „Златна Панега Цимент“ АД уверява, че има дългогодишен опит в 

снабдяването с електрическа енергия от свободния пазар и отношения с други пазарни 

участници и декларира, че е участвала в подготовката на тръжни процедури за избор на 

доставчик на електрическа енергия, поддържане на контакти с доставчици, изготвяне на 

товарови графици и изготвяне на договори за покупка на електрическа енергия. 

В съответствие с изискванията на Закона за енергетиката, чл. 14 от НЛДЕ и ПТЕЕ, 

дружеството е представило проект на „Правила за работа с клиенти”, който съдържа описание 

на дейността „търговия с електрическа енергия”, права и задължения на дружеството и 

клиентите му, реда и срокове за получаване, разглеждане, проверка и отговор на подадените 

жалби, сигнали и предложения към „Златна Панега Цимент“ АД  в качеството му на търговец на 

електрическа енергия. 

Относно наличието на финансови възможности на заявителя за извършване на 

лицензионната дейност. 

„Златна Панега Цимент” АД  е дъщерно дружество на групата „Титан цимент“ АД, която 

започва своята дейност през 1902 г. в гр. Елефсина, Гърция и от 1962 г. започва да разширява 

дейността си извън страната, като извършва такава в страни от Европа, Африка и Северна 

Америка. „Златна Панега Цимент” АД не притежава други лицензии по ЗЕ, както и няма 

подадени заявления за такива. 

В изпълнение на изискванията на чл. 11, ал. 2, т. 3, т. 4, т. 5 и т. 6 от НЛДЕ, към 

заявлението за издаване на лицензия са приложени следните документи: бизнес план за 

управление и развитие на дейността „търговия с електрическа енергия” за периода 2016 г. – 

2020 г. с прогнозни годишни финансови отчети, годишни финансови отчети на „Златна Панега 

Цимент” АД към 31.12.2012 г., 31.12.2013 г. и 31.12.2014 г., както и банкова референция от 

„Райфайзенбанк (България)” АД с изходящ № 011 34769 от 06.10.2015 г. за наличието на 

специална сметка с наличност от 150 000 лв. съгласно чл. 19 от Правилата за условията и реда за 

предоставяне на достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи (Правилата). 

В изпълнение на изискванията на чл. 13, ал. 1 от НЛДЕ, дружеството е представило 

прогнозен бизнес план за периода 2016 г. – 2020 г. с прогнозни годишни финансови отчети. 

От представените годишни финансови отчети е видно, че към 31.12.2014 г. заявителят 

реализира приходи от продажби в размер на 58 902 хил. лв.  

Съгласно представения бизнес план „Златна Панега Цимент” АД прогнозира 

количествата електрическа енергия за покупко-продажба да се увеличават от 30 000 MWh през 

2016 г. до 120 000 MWh през 2020 г. на база проучване и оценка на групите потребители. 
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Средните прогнозни цени, по които дружеството ще купува и продава електрическа 

енергия и количествата на търгувана електроенергия са базирани на сравнителен анализ на 

борсите в Унгария, Румъния и Турция към момента на изготвяне на бизнес плана, като не са 

включени таксите за достъп и пренос през преносната и разпределителните мрежи, цена за 

задължения към обществото и акциз и са нагледно показани в следващата таблица: 

 

Показател Мярка 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Средна продажна 

цена 
лв./MWh 77,00 80,00 81,00 83,00 85,90 

Средна покупна цена лв./MWh 74,50 75,20 76,00 77,00 78,00 

Закупена и 

продадена ел. 

енергия на 

свободния пазар 

MWh 30 000 40 000 70 000 100 000 120 000 

 

Дружеството е представило прогнозен финансов отчет за периода 2016 г. - 2020 г., като 

прогнозните приходи, разходи и показатели са представени в таблицата по-долу: 

 

Показатели в хил. лв. 
Прогноза 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Приходи 82 878 95 520 113 191 121 780 123 788 

в т.ч. от лицензионна 

дейност 
2 310 3 200 5 760 8 300 10 308 

Разходи 76 082 79 960 92 321 100 250 103 918 

в т.ч. от лицензионна 

дейност 
2 235 3 008 5 320 7 700 9 360 

Счетоводна печалба 6 796 15 560 20 870 21 531 19 871 

Финансов резултат 6 117 14 004 18 783 19 378 17 884 

ДА 144 018 132 515 121 301 109 188 109 188 

СК 161 697 175 701 194 484 213 862 231 746 

СК/ДА 1,12 1,33 1,60 1,96 2,12 

КА 48 294 62 783 99 035 138 182 141 184 

КА/КП 2,96 7,88 10,92 14,66 14,97 

СК/(ДП+КП) 5,4 10,8 10,9 11,5 12,4 

 

Според представения бизнес план „Златна Панега Цимент” АД предвижда общите 

приходи да нарастват всяка година от бизнес плана и от 82 878 хил. лв. за 2016 г. да достигнат 

до 123 788 хил. лв. през 2020 г., като тези от лицензионна дейност ще нарастват от 2 310 хил. лв. 

през 2016 г. до 10 308 хил. лв. през 2020 г.  

Със същия темп е прогнозирано да нарастват и общите разходи и от 76 082 хил. лв. през 

2016 г. да достигнат до 103 918 хил. лв., като тези от лицензионна дейност ще нарастват от 2 235 

хил. лв. за 2016 г. до 9 360 хил. лв. през 2020 г. 
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Дружеството прогнозира печалбата да се увеличава и от 6 796 хил. лв. за 2016 г. да 

достигне до 19 871 хил. лв през 2020 г. 

Дружеството предвижда намаление на дълготрайните активи и увеличение на 

краткотрайните активи за периода на бизнес плана. 

По отношение на капиталовата структура дружеството прогнозира увеличение на сумата 

на собствения капитал от 161 697 хил. лв. през 2016 г. на 248 576 хил. лв. през 2020 г. 

В маркетинговия анализ на „Златна Панега Цимент” 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 ако спази заложените в 

бизнес плана параметри и представените в пазарния анализ данни, „Златна Панега Цимент” АД 

ще притежава финансови възможности за извършване на дейността „търговия с електрическа 

енергия”. 

Договор за продажба на електрическа енергия. 

Представен е проект на „Договор за продажба на електрическа енергия“. Чл. 19, ал. 2 от 

представения проект предвижда „Ако страните не успеят да разрешат спорните въпроси относно 

договора чрез преговори по реда на ал. 1, всички спорове, породени от този договор или 

отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, 

недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване празноти в 

договора или приспособяването  му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани 

от Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата състав от трима арбитри, 

съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения. Решението на 

Арбитражния съд е окончателно.“ Текстът на визирания член от проекта на договор има характер 

на арбитражно споразумение. По своята същност арбитражното споразумение е процесуален 

договор, който трябва да бъде сключен по силата на чл. 7, ал. 1 от Закона за международния 

търговски арбитраж като самостоятелен договор или да се съдържа като арбитражна клауза в друг 

договор. Както всеки друг договор, така и арбитражното споразумение е израз на волята на двете 

договарящи се страни, поради което, ако липсва волеизявление на едната от тях, липса валиден 

процесуален договор. Ето защо арбитражно споразумение, включено в Договора за продажба на 

електрическа енергия е допустимо и би породило компетентност на арбитража да реши спора. 

Независимо от това, обаче, с оглед по-добра информираност, дружеството следва да предлага 

арбитражно споразумение на клиентите си след разясняване на ефекта от включване на арбитражна 

клауза в договора, както и на същността на арбитражното производство като цяло. 
 

Предвид гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 

5 от ЗЕ и чл. 13, ал. 4 от НЛДЕ 

 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

 

1. Издава на „Златна Панега Цимент” АД, ЕИК 820162213, със седалище и адрес на 

управление: област Ловеч, община Ябланица, село Златна Панега 5760, ул. „Шипка“ № 1, 

лицензия № Л-453-15 от 15.12.2015 г. за извършване на дейността „търговия с 

електрическа енергия” за срок от 10 (десет) години, приложение и неразделна част от това 

решение; 

2. Одобрява на „Златна Панега Цимент” АД бизнес план за периода 2016 г. – 2020 г., 

приложение към това решение и приложение към лицензията по т. 1. 
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Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – София град в 14 

(четиринадесет) дневен срок. 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

        ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ 

 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

                  Р. ТОТКОВА 
 


