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Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ Р-245 

 

от 27.06.2016 г. 

 

 

КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

на закрито заседание, проведено на 27.06.2016 г., като разгледа заявление с вx. 

№ E-ЗЛР-P-8 от 29.02.2016 г., подадено от „Енерго-Про Трейдинг“ ЕАД с искане за 

издаване на разрешение за извършване на сделки, които водят или могат да доведат 

до нарушаване сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на 

енергийното предприятие, установи следното: 

 

Административното производство е образувано по заявление с вх. № E-ЗЛР-P-8 от 

29.02.2016 г., подадено в Комисията за енергийно и водно регулиране, (КЕВР, 

Комисията) от „Енерго-Про Трейдинг“ ЕАД  с искане за издаване на разрешение за 

сключване на договор за кредит за оборотни средства и договори за учредяване на  

особени залози върху вземания. Към заявлението дружеството е представило следните 

документи: Проект на договор за банков кредит, Проект на договор за учредяване на 

особен залог върху вземания, Годишен финансов отчет за 2014 г., документ за внесена 

такса за разглеждане на заявлението. 

За проучване на постъпилите от дружеството документи и съдържащите се в тях 

обстоятелства и данни, със Заповед № З-Е-37 от 15.03.2016 г. на председателя на КЕВР е 

сформирана работна група, която да установи допустимостта и основателността на 

искането.  

Въз основа на представените документи и информация от заявителя и 

извършеното проучване по преписката, се установи следното: 

„Енерго-Про Трейдинг“ ЕАД е еднолично акционерно дружество, надлежно 

учредено по реда на Търговския закон и вписано в Търговския регистър към Агенцията 

по вписванията с ЕИК 201398872, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, 

район „Триадица“, пл. „Позитано“ № 2, ет, 5, с предмет на дейност: търговия, внос и 

износ на електрическа енергия, координиране на балансиращи групи, търговия с квоти за 

парникови газове и други енергийни стоки след получаване на съответния лиценз за това, 

както и всяка друга търговска дейност, незабранена от закона. Дружеството се 

представлява заедно и поотделно от членовете на Съвета на директорите - Боян 

Михайлов Кършаков, Яромир Тесарж и Яна Маринова Димитрова. Капиталът на 

„Енерго-Про Трейдинг“ ЕАД е в размер на 5 349 990 лв., който е изцяло внесен. 

Едноличен собственик на капитала е ЕНЕРГО-ПРО а.с., ID № 632 17 783, чуждестранно 

юридическо лице, Чешка Република.  

„Енерго-Про Трейдинг“ ЕАД е титуляр на лицензия № Л-360-15 от 21.07.2011 г. за 

дейността „търговия с електрическа енергия“, издадена от КЕВР за срок от 10 години и 

изменена с Решение И1-Л-360 от 09.12.2013 г., като е допълнена с права и задължения на 

„координатор на стандартна балансираща група“. 

Съгласно чл. 96 от Закона за енергетиката (ЗЕ) търговците на електрическа 

енергия са лицензирани за дейността си лица, които отговарят на условията за финансово 



2 

 

гарантиране на сключваните от тях сделки с електрическа енергия, определени в 

Правилата за условията и реда за предоставяне на достъп до електропреносната и 

електроразпределителните мрежи, приети от Комисията с решение по Протокол № 147 

от 14.10.2013 г., т. 2 (Правилата). Според чл. 19, ал. 2 от Правилата, за обезпечаване на 

задълженията си по сделките с електрическа енергия търговецът на електрическа енергия 

поддържа в специална сметка сума в размер на 1/24 част от годишния си оборот от 

търговия с електрическа енергия на територията на Република България, но не по-малко 

от 150 000 лв., като банката е длъжна при поискване да предоставя информация на КЕВР 

относно оборотите и салдото по специалната сметка. Съгласно алинея 6 на същата 

разпоредба, сумата по специалната сметка може да бъде използвана от търговеца за 

изпълнение на задължения при осъществяване на лицензионната дейност, като 

възстановяването й до определения в алинея 2 размер се извършва в срок до 20 

(двадесет) работни дни. Комисията може по искане на търговеца да приеме като 

финансово обезпечение неотменима банкова гаранция или друго обезпечение на същата 

стойност, при същите условия и с идентична ликвидност (арг. от чл. 19, ал. 7 от 

Правилата). 

Разпоредбата на чл. 21, ал. 1 от ЗЕ регламентира правомощията на Комисията, 

посредством които се осъществява регулаторната й дейност. За регулиране на дейността 

по търговия с електрическа енергия съгласно т. 23 от същата правна норма, Комисията 

разрешава извършването на сделки, които водят или могат да доведат до нарушаване 

сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие. 

Посочените правомощия на КЕВР са детайлизирани в разпоредбите на Наредба № 3 от 

21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ), според които 

Комисията дава разрешение за: учредяване на залог, включително особен залог или 

ипотека върху имущество, с което се осъществява лицензионна дейност; извършване на 

сделки, които водят или могат да доведат до нарушаване сигурността на снабдяването 

вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие, съгласно чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗЕ, 

а именно - издаване на облигации, заеми със срок на погасяване по-дълъг от една година, 

договори за изкупуване на енергия със срок по-дълъг от една година; сключване на 

сделки на стойност повече от 10 на сто от активите на лицензианта съгласно последния 

одитиран годишен финансов отчет (аргумент от чл. 92, ал. 1, т, 1 -т. 3 от НЛДЕ), 

 

Договор за кредит 

 

Видно от информацията, съдържаща се в представеното заявление и 

документите към него, договорът за кредит ще бъде сключен между ХХ (кредитор) и 

„Енерго-Про Трейдинг“ ЕАД (кредитополучател), за предоставяне на многоцелева 

овърдрафт кредитна линия в размер до ХХ евро, по фиксинг на Българска народна 

банка ХХ лв. Съгласно проектодоговора, целта на кредита е за: финансиране на 

нуждите от оборотни средства, издаване на банкови гаранции, извършване на 

разплащания с кредитна карта, финансиране на нуждите от оборотни средства за 

закупуване на електрическа енергия и кредит под условие за обезпечаване вземанията 

на кредитора по финансови сделки.  

(…) 

Общият размер на кредитните лимити, посочени по- горе, не може в нито един 

момент да надхвърля разрешения лимит от ХХ евро. 

Дружеството има сключени договор за кредит и договор за особен залог с ХХ, за 

които е получило разрешение с Решение № Р-230 от 20.10.2015 г. на КЕВР. 

Предвидено е след сключване на договора за кредит с ХХ, всички ангажименти, 

произтичащи от договора за кредит с ХХ, да бъдат изцяло и незабавно изпълнени, като 

всички предоставени в полза на ХХ обезпечения във връзка с този кредит ще бъдат 

заличени. 
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От представения годишен финансов отчет на „Енерго- Про Трейдинг“ ЕАД е 

видно, че дружеството формира приходи от лицензионна дейност в размер на ХХ хил. 

лв. за 2014 г. и ХХ хил. лв. за 2013 г. В изпълнение на чл. 19 от Правилата, дружеството 

поддържа специална сметка, целяща да гарантира обезпечаване на трети лица, 

вследствие на задлъжнялост или обявяване на несъстоятелност на дружеството, която 

сметка е в размер не по-малък от 1/24 от приходите му, тоест салдото към настоящия 

момент в специалната сметка е в размер на ХХ лв.  

 

Въз основа на гореизложеното може да се направи извод, че „Енерго-Про 

Трейдинг“ ЕАД ще притежава финансова възможност да изпълнява условията по 

кредита за оборотни средства, без да застрашава сигурността на снабдяването 

вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие. 

 

За обезпечение на вземанията по кредита кредитополучателят следва да учреди 

особен залог по реда на Закона за особените залози върху всички свои настоящи и 

бъдещи вземания, произтичащи от настоящи и последващо сключвани договори за 

доставка на електрическа енергия, както и анексите към тях, както и залог по реда на 

Закона за договорите за финансово обезпечение чрез подписване на договора за кредит, 

върху всички вземания, настоящи и бъдещи, на кредитополучателя и/или на трети 

задължени лица по всички сметки в национална и чуждестранна валута, на които са 

титуляр при банката кредитор. 

 

Договор за особен залог 

 

Съгласно представения проект на договор за особен залог, за обезпечаване на 

общата сума по кредита „Енерго-Про Трейдинг“ ЕАД следва да учреди в полза на ХХ 

първи по ред особен залог върху свои бъдещи и настоящи вземания от продажби на 

електрическа енергия на местни и чуждестранни клиенти. Като допълнително условие в 

проекта на договор е предвидено залогодателят да индивидуализира всички свои 

вземания от клиенти, с които търгува или е търгувал електрическа енергия на стойност 

равна или над ХХ евро, през което и да е от последните четири календарни тримесечия 

в опис, който да вписва в Централния регистър за особените залози. 

Видно от горното, обезпеченията, предмет на посочените договори, представляват 

вземания на „Енерго-Про Трейдинг“ ЕАД към неговите клиенти по договори за доставка 

на електрическа енергия. Доколкото дейността на търговците не е монополна, а се 

осъществява в условията на свободна конкуренция, интересите на крайните клиенти не 

са застрашени дори и в хипотеза на принудително изпълнение върху посочените 

вземания. Този извод се обосновава и от факта, че в случаите, когато основният 

доставчик по силата на договор за покупко-продажба не е в състояние да продължи да 

извършва доставка поради обявяване в несъстоятелност, ликвидация, отнемане на 

лицензия или всякакво друго събитие, довело до временно или трайно преустановяване 

на доставката на електрическа енергия до крайни клиенти, които не могат да бъдат 

клиенти на крайния снабдител до избора на друг доставчик, снабдяването с електрическа 

енергия се осъществява от доставчик от последна инстанция (арг. от чл. 95а, ал. 1 от ЗЕ и 

§ 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на Правилата). 

 С оглед на изложените по-горе аргументи и предвид характера на извършваната 

от заявителя дейност, сключването на договора за кредит и на договора за особен залог 

от страна на „Енерго-Про Трейдинг“ ЕАД не води и не може да доведе до нарушаване 

сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие. 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, пр. 2 от Закона за 

енергетиката, във връзка с чл. 92, ал. 1, т. 1 и т. 2 и ал. 4, т. 2 от Наредба № 3 от 

21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката 
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КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

 

1. Разрешава на „Енерго-Про Трейдинг“ ЕАД с ЕИК 201398872, със седалище 

и адрес на управление: гр. София 1000, район „Триадица“, пл. „Позитано“ № 2, ет. 

5, да сключи с ХХ Договор за кредит в размер до ХХ евро съгласно представения 

със заявление с вx. № E-ЗЛР-P-8 от 29.02.2016 г. проект на договор за кредит; 

 

2. Разрешава на „Енерго-Про Трейдинг“ ЕАД да учреди в полза на ХХ залог 

върху вземания, съгласно клаузите на представения със заявление с вx. № E-ЗЛР-P-

8 от 29.02.2016 г. проект на договор за кредит; 

 

3. Разрешава на „Енерго-Про Трейдинг“ ЕАД да учреди в полза на ХХ особен 

залог върху вземания, съгласно представения със заявление с вx. № E-ЗЛР-P-8 от 

29.02.2016 г. проект на договор за особен залог. 
 

Решението подлежи на обжалване в 14 (четиринадесет) дневен срок пред 

Административен съд - София град. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ 

 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

РОСИЦА ТОТКОВА 

 

 


