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Публично предлагане на 434 940 (четиристотин тридесет и четири хиляди деветстотин и 
четиридесет) обикновени поименни акции с номинална стойност от 1 лев на акция и 
допускане до търговия на 1 318 000 акции на Българска Фондова Борса – София АД 

 

Държавна Консолидационна Компания ЕАД („Продаващ акционер”), чрез АГЕНЦИЯТА ЗА 
ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ (АПСК) в качеството и с правомощията на 
орган, оторизиран от българската държава със Закона за приватизация и следприватизационен 
контрол (ЗПСК) предлага 434 940 обикновени поименни акции с номинална стойност от 1 лев всяка 
(„Предлаганите Акции”) на „Е.ОН България Мрежи” АД, с настоящо наименование „ЕНЕРГО-ПРО 
МРЕЖИ” АД („Дружеството”). Предлагането се състои от публично предлагане на индивидуални и 
институционални инвеститори въз основа на проспект под формата на единен документ, както е 
посочено в чл. 5, параграф 3 от Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 
(„Директива за Проспектите”), който проспект е одобрен от Комисията за финансов надзор („КФН”) 
съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЦК”). 

Предлаганите Акции се предлагат при условията на публично предлагане въз основа на този 
Проспект.  

Минималната първоначална цена на Предлагана Акция ще бъде определена от АПСК, въз основа на 
изготвения Анализ на справедливата стойност на акциите от независим лицензиран оценител. 
Окончателната цена на Предлаганите Акции в Предлагането („Цена на Предлагането”) ще бъде 
определена в BGN от търсенето относно Акциите, проявено от различни групи инвеститори в 
Предлагането.  

Въз основа на настоящия Проспект Дружеството цели приемане и допускане, включително и 
Предлаганите Акции, до търговия на регулиран пазар на Българска Фондова Борса – София АД 
(„БФБ”). 
Инвестирането в ценните книжа, представени в настоящия Проспект, е свързано с висок риск, 
характерен за дялови финансови инструменти, както и риск, свързан с бизнеса на 
Дружеството. Рисковете, които следва да бъдат взети предвид при вземането на решение за 
инвестиране в Предлаганите Акции, са описани в раздел „Рискови фактори” от настоящия 
Проспект. 

Настоящият Проспект не представлява предложение са записване или покана за предлагане на 
записване на Предлаганите Акции от лица, в която и да е юрисдикция, където отправянето на 
подобно предложение или покана към подобни лица би било незаконно. Публичното предлагане на 
Предлаганите Акции ще се извърши единствено на територията на Република България. 

Инвеститорите също приемат, че: i) не разчитат на ПФБК или на лица, свързани с ПФБК, във връзка с 
проучването на точността на каквато и да е информация, съдържаща се в настоящия Проспект, или с 



  

техните инвестиционни решения; ii) разчитат единствено на информацията, съдържаща се в 
настоящия документ, и никое лице не е било овластено да представи каквато и да е информация или 
да прави каквито и да са декларации във връзка с Дружеството или Предлаганите Акции (различни от 
съдържащите се в настоящия Проспект), а ако такива все пак са направени, тази различна 
информация или декларации не трябва да се приемат за потвърдени от Дружеството или от ПФБК. 

 

Датата на този Проспект е 14 май 2012 г. 

 

  

 

 

КФН Е ПОТВЪРДИЛА НАСТОЯЩИЯ ПРОСПЕКТ С РЕШЕНИЕ № [•] ОТ [•] ГОДИНА, КОЕТО НЕ Е 
ПРЕПОРЪКА ЗА ИНВЕСТИРАНЕ В ПРЕДЛАГАНИТЕ АКЦИИ. КФН НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА 
ВЕРНОСТТА И ПЪЛНОТАТА НА СЪДЪРЖАЩИТЕ СЕ В ПРОСПЕКТА ДАННИ.
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ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОТГОВОРНОСТ 

Агенция за приватизация и следприватизационен контрол, в качеството й на предложител на ценните 
книжа, и инвестиционен посредник Първа Финансова Брокерска Къща ООД, в качеството на лице, 
което иска допускане на ценните книжа до търговия на регулиран пазар, поемат отговорността за 
пълнотата и точността на съдържащата се информация в Проспекта. Изпълнителният Директор, 
представляващ Агенция за приватизация и следприватизационен контрол, и Управителят, 
представляващ Първа Финансова Брокерска Къща ООД, подписвайки последната страница на 
Проспекта, заявяват, че доколкото им е известно, настоящият Проспект съдържа цялата информация 
относно Дружеството, която е съществена в контекста на Предлагането, и не е пропуснато нищо, 
което може да се отрази върху точността или пълнотата й. В допълнение, съгласно чл. 81, ал. 2 от 
ЗППЦК, представляващите Агенция за приватизация и следприватизационен контрол и Първа 
Финансова Брокерска Къща ООД декларират, че Проспектът отговаря на изискванията на закона. Те 
вярват в мненията, предположенията и намеренията, съдържащи се в настоящия Проспект във 
връзка с Дружеството, като е достигнато до тях, след като са взети предвид всички важни 
обстоятелства въз основа на разумни допускания.  

АПСК, чрез изпълнителния си директор, ПФБК ООД, чрез своя управител, и членовете на 
Управителния съвет на Дружеството, ще бъдат отговорни заедно и поотделно за всякакви и всички 
вреди, причинени от погрешни, подвеждащи или непълни данни в Проспекта. Лицата, отговорни за 
изготвянето на Финансовите Отчети (вж. „Допълнителна информация - Изготвяне на финансовите 
отчети") ще бъдат отговорни заедно и поотделно с лицата от предходното изречение за всякакви и 
всички вреди, причинени от погрешни, подвеждащи или непълни данни във финансовите отчети на 
Дружеството, а одиторите на Дружеството (вж. "Допълнителна информация – Независими 
регистрирани одитори”) – за вреди, причинени от издадените одиторски доклади върху одитираните 
от тях финансови отчети на Дружеството. С оглед на това, горепосочените лица са декларирали 
съответните обстоятелства съгласно чл. 81, ал. 5 от ЗППЦК и са представили тези декларации пред 
КФН. Данни за лицата по чл. 81, ал. 5 ЗППЦК са посочени в края на настоящия документ. 

Емитента, чрез своя Управителен съвет е отговорен за всякакви и всички вреди, причинени от 
погрешни, подвеждащи или непълни данни в Проспекта, доколкото те предоставят информацията 
необходима за изготвянето на настоящият Проспект. 

 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ 

Термините с главни букви, използвани в настоящия Проспект, които не са дефинирани по друг начин 
в документа, имат значението, представено в „Съкращения и дефиниции”. В „Съкращения и 
Дефиниции” се обясняват и някои термини, използвани в Проспекта. 

Освен ако не е посочено или не се подразбира друго, в Проспекта термините „ние”, „нас”, "нашия” и 
други подобни се отнасят до „Е.ОН България Мрежи” АД (настоящо наименование „ЕНЕРГО-ПРО 
МРЕЖИ” АД). 

Освен ако не е посочено друго, позоваването на твърдения относно изразяване на увереност, знание, 
очаквания, прогнози и мнения на Дружеството или на ръководството се отнасят до Управителния 
съвет. 

Нито Дружеството, нито ПФБК дават гаранция за законосъобразността на инвестицията в 
Предлаганите Акции от страна на който и да е инвеститор. 

Настоящият Проспект има за цел да предостави информация на потенциални инвеститори в 
контекста и с единствена цел оценяване на възможна инвестиция в Предлаганите Акции, предмет на 
този документ. В него се съдържа подбрана и обобщена информация, не се изразява ангажимент или 
признание, или отказване от право и не се създава никакви преки или косвени права към друг освен 
към потенциален инвеститор в контекста на Предлагането. Проспектът не може да бъде използван, 
освен във връзка с популяризиране на Предлагането. Съдържанието на настоящия Проспект не може 
да се приема като тълкуване на задълженията на Дружеството, на пазарната практика или на 
договорите, сключени от Дружеството. 
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Потенциалните инвеститори са изрично информирани, че инвестирането в Предлаганите 
Акции води до финансов риск и следователно следва да прочетат настоящия Проспект в 
неговата цялост и по-специално раздела „Рискови фактори”, при обмислянето на инвестиция 
в Предлаганите Акции. При вземането на инвестиционно решение потенциалните инвеститори 
трябва да разчитат на собственото си проучване и съдържащата се в Проспекта информация, 
включително и ползите и рисковете, свързани с инвестирането в Предлаганите Акции. 

Всяко решение за инвестиции в Предлаганите Акции следва да се основава единствено на 
настоящия Проспект (и всякакви приложения към него), като се вземе предвид, че всяко резюме или 
описание, съдържащо се в настоящия Проспект, или правни разпоредби, счетоводни принципи или 
сравнение на такива принципи, корпоративна структура служат единствено за информативни цели и 
не следва да се приемат като правна, счетоводна или данъчна консултация за тълкуването или 
прилагането на такива разпоредби, информация или отношения. 

С изключение на случаите, предвидени в императивни законови разпоредби, никое лице не е 
упълномощено да предоставя информация или да дава декларации във връзка с Предлагането, 
различни от съдържащите се в настоящия Проспект и ако такива са предоставени, то тази 
информация или декларации не трябва да се приемат като дадени с разрешението на Дружеството 
или ПФБК. 

Дружеството е подало за потвърждение Проспекта в КФН. Проспектът е изготвен съгласно ЗППЦК, 
Регламент No 809/2004 и други приложими нормативни актове, които регулират публичното 
предлагане на ценни книжа в България.  

Съдържанието на настоящия Проспект не следва да се приема като правна, финансова или данъчна 
консултация. На инвеститорите се препоръчва да се консултират със собствен правен консултант, 
независим финансов консултант или данъчен консултант по правни, финансови или данъчни 
въпроси. 

Нито предоставянето на настоящия Проспект, нито каквато и да е продажба, направена въз основа 
на него след настоящата дата, при каквито и да е обстоятелства не води до презумпцията, че не са 
настъпили промени в състоянието на дружеството от настоящата дата или че информацията, 
представена в настоящия Проспект в нейната цялост, е актуална към неговата дата. 
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1. РЕЗЮМЕ 

Настоящето резюме е предназначено да бъде въведение на този Проспект. То съдържа 
информация, която може да бъде намерена и в други раздели на Проспекта. Трябва да се 
подчертае, че това резюме не е изчерпателно и не представя цялата информация, 
съществена за потенциалните инвеститори да решат дали да инвестират в 
Предлаганите Акции. Решение за инвестиране в Предлаганите Акции трябва винаги да 
бъде правено въз основа на целия Проспект. Преди да вземат инвестиционно решение 
потенциалните инвеститори трябва внимателно да прегледат целия Проспект, 
включително информацията изложена в раздела „Рискови Фактори”, Финансови Отчети, и 
друга финансова информация, включително бележките към нея. Дружеството не носи 
отговорност за вреди причинени от това резюме (включително резюмето на финансовите 
и оперативните данни), освен ако резюмето е подвеждащо или неточно, като се има 
предвид информацията, съдържаща се в другите раздели на Проспекта, или в противоречие 
с информацията в другите раздели на Проспекта. В случай че от страна на инвеститор 
бъде предявен иск по отношение на съдържанието на настоящия Проспект, инвеститорът 
може бъде помолен да поеме разходите по превода на Проспекта преди началото на 
процесуалните действия. 

 

Преглед на дейността 
„Е.ОН България Мрежи” АД (настоящо наименование „ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ” АД) е едно от 
четирите енергоразпределителни дружества в страната, обслужващо Североизточна България. 
Дружеството извършва дейност по разпределение на електрическата енергия като 
експлоатира, поддържа и оперира електроразпределителната мрежа, както и спомагателните 
съоръжения и мрежи, и разпределя електрическата енергия по мрежата. 

Дружеството притежава лицензия за разпределение на електрическа енергия на територията 
на области областите Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Велико Търново, Габрово, Разград, 
Русе и Силистра, издадена през 2004 г. от Държавната комисия за енергийно и водно 
регулиране (ДКЕВР), за срок от 35 години. 

През 2011 г. Дружеството е пренесло и разпределило 5.56 ТВтч електроенергия към 1.1 млн. 
клиенти на територията от 28 924. кв. км. и има 1 453 служители. Дружеството поддържа около 
42 000 км. електроразпределителна мрежа за високо, средно и ниско напрежение, 24 
подстанции ВН/СН и над близо 12 000 трансформаторни станции.  

 

История 
В началото на 2005 г., след приватизация на електроразпределителните дружества (ЕРД) в 
България, Е.ОН България ЕАД става собственик на 67% от "Електроразпределение - Варна" АД 
и "Електроразпределение - Горна Оряховица" АД, докато държавата запазва дял от 33%. През 
януари 2006 г. Е.ОН България ЕАД продава 8% от двете дружества на Европейската банка за 
възстановяване и развитие (ЕБВР). 

В края на 2006 г., в резултат на правно разделяне, ЕРД Горна Оряховица и ЕРД Варна бяха 
преобразувани съответно в Е.ОН България Мрежи АД (настоящо наименование „ЕНЕРГО-ПРО 
МРЕЖИ” АД) и Е.ОН България Продажби АД (настоящо наименование „ЕНЕРГО-ПРО 
ПРОДАЖБИ” АД).  

В края на 2011 г. ЕБВР продава дяловете си обратно на Е.ОН България ЕАД. 

На 29 юни 2012 г., Енерго-Про Варна ЕООД, компания част от чешката енергийна група Енерго-
Про а.с., придобива 100% от акционерния капитал на E.OН България ЕАД от E.OН Енерджи AГ, 
като така индиректно става мажоритарен собственик в Е.ОН България Мрежи АД (настоящо 
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наименование „ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ” АД) и Е.ОН България Продажби АД (настоящо 
наименование „ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ” АД). 

 

Стратегия 
Целите на Дружеството са да осигурява сигурна и качествена услуга, да намали енергийните си 
загуби и да повиши ефективността на бизнеса. 

 Сигурност и безопасност на преноса на електрическа енергия; 

 Намаляване на технологичните разходи; 

 Повишаване точността на измерване на електрическата енергия и планиране на 
натовареността на мрежата;  

 Повишаване квалификацията на персонала; 

 Запазване на стабилна финансова позиция. 

Новият собственик не планира в рамките на следващите 12 месеца да променя стратегията за 
развитие на Дружеството. Новият собственик също така смята да запази и продължи 
настоящата политика по отношение на капиталовите ресурси, заемния капитал, капиталовите 
инвестиции, съществените договори, договорите със свързани лица и наемането на персонал. 

 

Развойна дейност, патенти и лицензи 
„Е.ОН България Мрежи” АД (настоящо наименование „ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ” АД) притежава 
издадена от ДКЕВР лицензия за разпределение на електрическа енергия № Л-138-
07/13.08.2004 г. за срок от 35 години, изтичаща на 13 август 2039 г. 

Дружеството не осъществява развойна дейност и не въвежда или разработва значителни нови 
продукти или услуги. 

 

Управителни и контролни органи и служители 
Към датата на Проспекта Дружеството има 1 455 служители и двустепенна система на 
управление. 

Управителен съвет  

Към датата на настоящия Проспект Управителният съвет (УС) се състои от трима членове. 
Мандатът на членовете на УС е 3 години, като могат да се преизбират. Служебният адрес на 
всички членове на Управителния съвет е гр. Варна, бул. Владислав Варненчик № 258. 

 Вернер Отто Йозеф Хаберкорн – Председател на УС 

Г-н Хаберкорн заема длъжността Председател на УС на Дружеството от 5 октомври 2009 г. 
Преизбран е на 24 септември 2010 г. от НС и съответно мандатът му изтича на 24 септември 
2013 г.Г – н Хаберкорн е бил директор на дирекция в EON EDASZ, Унгария; ЕON, Будапеща, 
Унгария, както и регионален директор на EON Energie, Мюнхен, Германия за периода 1998 г. - 
2009 г. 

Завършил е Техническия университет, Мюнхен, Германия. 

 Анатоли Русанов Токмакчиев - Член на УС 

Г-н Токмакчиев заема длъжността Член на УС на Дружеството от 19 май 2008 г. Преизбран е на 
24 септември 2010 г .от НС и съответно мандатът му изтича на 24 септември 2013 г. 
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През 2002 г. същият започва работа в Електроразпределение Горна Оряховица ЕАД, като 
заема длъжностите Специалист Енергиен контрол и Ръководител на звено Енергиен контрол и 
жалби. След това г-н Токмакчиев е назначен в Е.ОН България ЕАД за Началник отдел 
Обслужване по места, а по-късно в Е.ОН България Мрежи АД (настоящо наименование 
„ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ” АД) – Директор на дирекция Управление на енергийни данни.  

Г-н Токмакчиев е завършил Техническия университет, гр. Русе, специалност машинен инженер, 
степен магистър, както и Великотърновски университет Св. Св. Кирил и Методи, специалност 
счетоводство и контрол, степен магистър. 

 Мартин Петров Мирчев – Член на УС 

Г-н Мирчев заема длъжността Член на УС на Дружеството от 27 май 2009 г. Преизбран е на 24 
септември 2010 г. от НС и съответно мандатът му изтича на 24 септември 2013 г. 

През 1998 г. същият започва работа в Електроразпределение Силистра, като заема 
длъжностите началник отдел РЗА и Подстанции, заместник началник на Район Силистра, 
главен инженер и управител на Клон Силистра. След това е назначен за управител на 
регионален център Добрич и Силистра, а в последствие става Директор на дирекция 
Обслужване на активите. 

Г-н Мирчев е завършил Техническия университет, гр. Варна, специалност електроинженер, 
степен магистър. Преминал е управленски курс в Австрия. 

Надзорен съвет 

Към датата на изготвяне на настоящия Проспект Надзорният съвет (НС) се състои от петима 
членове. Мандатът на членовете на УС е 3 години, като могат да се преизбират. Служебният 
адрес на всички членове на Управителния съвет е гр. Варна, бул. Владислав Варненчик № 258. 

 Мартин Йохане Краус – председател на НС 

Заема длъжността член на НС на дружеството от 19 май 2008 г., преизбран от Общото 
събрание, проведено на 11 април 2011 г. Мандатът му за заемане на длъжност изтича на 11 
април 2014 г. 

Работи като преподавател в университета във Вюрцбург, Германия. След това заема 
ръководни длъжности в E.ON Bayern, Вюрцбург, Германия, E.ON IT Вюрцбург, Германия, E.ON 
IT Хановер, Германия. За периода 2005 – 2008 г. е член на Надзорния съвет на E.ON 
IT,България. 

През 2008 г. е избран за член на Управителния съвет на Е.ОН България ЕАД. Заема 
длъжността и към настоящия момент. Също така е член на Надзорния съвет на Е.ОН България 
Продажби АД. 

Притежава диплома за завършено висше образование, специалности физика и приложна 
математика. 

 Маркус Кауне - член на НС 

Заема длъжността член на НС на дружеството от 25 юли 2008 г., преизбран от Общото 
събрание, проведено на 11 април 2011 г. Мандатът му за заемане на длъжност изтича на 11 
април 2014 г. 

Г-н Кауне е работил като юрист, ръководител корпоративно развитие за Централна и Източна 
Европа, а към настоящия момент е вицепрезидент по инфраструктура и поддръжка в Е.ОН 
Енерги АГ. За периода 2005 - 2008 г. е старши вицепрезидент в Е.ОН България ЕАД. 

През 2008 г. е избран за член на Надзорния съвет на Е.ОН България ЕАД. Заема длъжността и 
към настоящия момент. Също така е член на Надзорния съвет на Е.ОН България Продажби АД. 

Има завършено юридическо образование в университета в Рур, Германия. 
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 Гюнтер Пол Шуберт - член на НС 

Заема длъжността член на НС на дружеството от 27 октомври 2008 г., преизбран от Общото 
събрание, проведено на 11 април 2011 г. Мандатът му за заемане на длъжност изтича на 11 
април 2014 г. 

Професионалната кариера на г-н Шуберт включва Министерство на финансите, Германия, след 
което Braunschweigische Kohlen Bergwerke AG, Германия и Handseatische Energieversorgung, 
Германия. След това се присъединява към Е.ON edis AG, Германия като член на управителен 
орган. Заема длъжността изпълнителен директор в Е.ON Energie Romania между 2006 – 2008 г. 
След това става председател на Управителния Съвет на Е.ON България ЕАД и член на 
Надзорния съвет на Е.ОН България Продажби АД, длъжности, които заема и към настоящия 
момент. 

Г-н Шуберт е изучавал право в университетите в Мюнхен и Фрайбург, Германия. 

 Красимира Спиридонова Дюлгерска - член на НС 

Заема длъжността член на НС на дружеството от 2 септември 2010 г. Преизбрана е от Общото 
събрание, проведено на 11 април 2011 г. Мандатът за заемане на длъжност изтича на 11 април 
2014 г. 

Г–жа Дюлгерска е заемала длъжностите юрисконсулт и член на Съвета на директорите в БАЕЗ 
ЕАД. Освен това работи като старши юрисконсулт в БТВ Медия Груп ЕАД. 

Завършила е право в Софийския университет. Специализирала е експортно застраховане във 
Франция и Япония. 

Г–жа Дюлгерска е член на Съвета на директорите на БАЕЗ ЕАД за периода май 2003 г. – 
април 2010 г.  

 Марияна Иванова Даракчиева - член на НС 

Заема длъжността член на НС на дружеството от 2 септември 2010 г. Преизбрана е от Общото 
събрание, проведено на 11 април 2011 г. Мандатът за заемане на длъжност изтича на 11 април 
2014 г. 

Работи като държавен публичен изпълнител в продължение на осем години в Агенция за 
държавни вземания. Преди това е заемала длъжността управител в Общински пазари ЕООД, 
Габрово. За периода 2009 – 2010 г. е била народен представител в 41 Народно събрание, член 
на Комисията по бюджет и финанси. 

Има завършено икономическо образование в СА Д.А. Ценов, гр. Свищов, степен магистър. 

 

С решение на Общо събрание на акционерите от 24 януари 2012 г. са взети решения, които 
влизат в действие от прехвърлянето на собствеността върху акциите от капитала на „Е.ОН 
България” ЕАД от Е.ОН Енерги АГ на „Енерго-Про” а.с., осъществено на 29 юни 2012 г. 
Предстои вписване в Търговския регистър на следните обстоятелства: 

Промени в Надзорния Съвет: 

 Нови членове в Надзорния Съвет: Зденек Весели, Михаил Желев, Радослав Славов; 

 Освободени от длъжност: Мартин Йохане Краус, Гюнтер Пол Шуберт и Маркус Кауне. 

Промени в Управителния Съвет: 

 Нови членове, в съответствие с решение на НС от 29 юни 2012 г.: Петр Тесарж, Павел 
Вана; 

 Освободени от длъжност: Вернер Отто Йозеф Хаберкорн и Анатоли Русанов 
Токмакчиев. 
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Новите членове ще сключат нови договори за управление, които са в процес на договаряне. 
Новото ръководство извършва проверка какъв е статута и клаузите в договорите на членовете 
на съвети за периода преди прехвърляне на акциите.  

 

За по-подробна информация относно членовете на управителните органи на Дружеството виж 
„Ръководство и корпоративно управление”. 

 

Одитор 
Одитор на Дружеството за 2011 г. е “ПрайсуотърхаусКупърс Одит” ООД, регистрирана 
специализирана одиторска фирма съгласно българския Закон за независимия финансов одит 
със седалище и адрес на управление: гр. София 1202, р-н Възраждане, бул. „Мария Луиза” № 
9-11.  

“ПрайсуотърхаусКупърс Одит” ООД е одитирал Годишните финансови отчети на Дружеството 
за 2011 г., 2010 г. и 2009 г. 

Към датата на проспекта Дружеството не планира смяна на одитора си. 

 

Основни акционери 
Към датата на настоящия Проспект Дружеството е собственост на Е.ОН България EАД (67%) и 
Държавна Консолидационна Компания ЕАД (33%), които притежават 100% от акционерния 
капитал на Дружеството: 

 Е.ОН България ЕАД, седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Княгиня Мария 
Луиза № 2 – притежава 883 060 броя акции по 1 лев от капитала на дружеството на 
обща стойност 883 060 лв., осигуряващи 883 060 гласа от Общото събрание на 
акционерите, представляващи 67% от капитала на дружеството. 

 Държавна Консолидационна Компания ЕАД, гр. София, ул. Тинтява № 15-17, в 
качеството и с правомощията на орган, оторизиран от българската държава със Закона 
за приватизация и следприватизационен контрол да извърши приватизация – 
434 940 броя акции по 1 лев от капитала на дружеството на обща стойност 434 940 лв., 
осигуряващи 434 940 гласа от Общото събрание на акционерите, представляващи 33% 
от капитала на дружеството; 

Към датата на проспекта Е.ОН България ЕАД е контролирано чрез притежание на 100% от 
капитала му от Е.ОН Енерги АГ, Германия. Поради тази причина и съгласно чл. 146 от ЗППЦК 
Е.ОН Енерги АГ, Германия трябва да бъде считано за непряк собственик, чрез Е.ОН България 
ЕАД, на 883 060 броя акции, представляващи 67% от капитала на Дружеството.  

Е.ОН Енерги АГ е 100% собственост на Е.ОН АГ, Германия.  

Няма лице, което да контролира Е.ОН АГ, Германия. Дружеството. Няма лица, които да 
притежават подлежащо на оповестяване участие в Дружеството чрез Е.ОН Енерги АГ, тъй като 
няма лица, които да притежават над 5% в капитала на Е.ОН АГ, Германия. 

Едноличен собственик на капитала на Държавна Консолидационна Компания ЕАД е 
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, чрез министъра на икономиката, 
енергетиката и туризма. 

Всички Акции, притежавани от упоменатите по-горе акционери, са обикновени акции и всяка от 
тях осигурява на акционера един глас в Общото събрание. Основните акционери, споменати по-
горе, не притежават други права на глас в Общото събрание, различни от правата на глас на 
останалите акционери в Дружеството. 
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На 29 юни 2012 г. въз основа на Договора за покупко-продажба на акции, сключен между Е.ОН 
Енерги АГ и Енерго-Про а.с. всички акции в Е.ОН България ЕАД бяха прехвърлени на Енерго-
Про Варна ЕООД. Енерго-Про Варна ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност 
(изцяло притежавано от Енерго-Про а.с.,Чехия) учредено съгласно законите на Република 
България, със седалище и адрес на управление София 1000, район Триадица, площад 
Позитано № 1, ет. 5, вписано в търговския регистър под ЕИК 202104220. То се представлява от 
управителя г-н Яромир Тесарж.  

За по-подробна информация относно основни акционери на Дружеството виж „Основни 
акционери и продаващи акционери”. 

 

Резюме на сделки между свързани лица 
Дружеството е сключило и възнамерява да сключва и в бъдеще сделки със свързани лица по 
смисъла на МСС 24 „Оповестяване на свързани лица”. 

Сделките между свързани лица включват: (i) сделки по продажби и покупки на електрическа 
енергия и услуги; (ii) вземания на Дружеството от свързани лица (като вземания от продажба на 
електрическа енергия и услуги); (iii) задължения на Дружеството към свързани лица (като 
задължения по покупка на електрическа енергия и за доставка на услуги, както и задължения по 
получени заеми, включително лихвените плащания по тях); (iv) условни задължения и 
ангажименти и (v) възнаграждения на членовете на Съвета на Директорите. 

За по-подробна информация относно сделки между свързани лица виж „Сделки между 
свързани лица”. 

 

Устав и учредителен акт 
„Е.ОН България Мрежи” АД (настоящо наименование „ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ” АД ) е 
акционерно дружество по смисъла на ТЗ. 

Дружеството е учредено със Заповед № ДВ-118-А от 24 април 2000 г. на Председателя на 
Държавната агенция за енергетика и енергийни ресурси и е вписано в Търговския регистър на 
Великотърновския окръжен съд по силата на съдебно решение от 28 април 2000 г. по ф.д. 
№ 823/2000 г. 

Дружеството извършва дейността си в съответствие с българския Търговски закон и 
българските нормативни актове, регулиращи дейността на подобен тип компании, както и с 
разпоредбите на Устава и други вътрешни актове. Уставът на Дружеството, съответстващ на 
ЗППЦК, е приет на 29 септември 2011 г. от Общото събрание и влиза в сила от вписването на 
дружеството в регистъра на публичните дружества, воден от КФН и последващо вписване в 
търговския регистър. 

За информация относно Устава виж по-конкретно „Обща информация за Дружеството – 
Основна информация и – Предмет на дейност”, „Ръководство и корпоративно управление” и 
„Акционерен капитал и права и задължения, свързани с Акциите и Общото събрание”. 

 

Акционерен капитал 
Към датата на настоящия Проспект акционерният капитал на Дружеството възлиза на 
1 318 000 лв. и е разделен на 1 318 000 Акции с номинална стойност от 1 лев всяка. Акциите са 
издадени съгласно българската нормативна уредба. Акциите съществуват в безналична форма 
по силата на регистрацията им в Българския Централен Депозитар (с адрес: България, София 
1303, ул. “Три уши” № 10). Никоя от Акциите не дава привилегии, и по-специално такива, 
свързани с правото на глас или дивиденти.  
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Дружеството не е издало акции, които не представляват капитал. Дружеството не е издало 
конвертируеми или заменяеми ценни книжа или ценни книжа с варанти. Не съществува 
оторизиран, но неиздаден капитал и няма ангажимент за увеличаване на капитала на 
Дружеството. Доколкото е известно на Дружеството, не е налице капитал на Дружеството или 
член от групата, който е под опция или е договорено условно или безусловно да бъде поставен 
под опция. 

Всички акции са изцяло изплатени в пари. 

В периода, обхванат от историческата финансова информация до датата на настоящия 
Проспект акционерният капитал на Дружеството не е променян.  

Номиналът на акция е променен от 10 лв. на 1 лев съгласно решение на ОСА от 
29 септември 2011 г. 

Към датата на настоящия Проспект акциите не се търгуват на регулиран пазар. 

 

Преглед на рисковите фактори 
За подробен преглед на рисковите фактори, свързани с макроикономическите условия, 
рисковите фактори, свързани с бизнеса на дружеството и рисковите фактори, свързани с 
Предлагането, моля вижте „Рискови фактори”. 

Систематични рискове 

 Политическата обстановка в България; 

 Неблагоприятните макроикономически условия както в България, така и в глобалната 
икономика; 

 Инфлационен риск; 

 Валутният курс на лева спрямо другите валути; 

 Промяна в цената на финансовия ресурс; 

 Тълкуването на данъчните разпоредби; 

 Данъчните системи, действащи спрямо дружеството, са обект на чести промени; 

 Кредитния рейтинг на България; 

 Рискове, свързани с българската правна система; 

 Природни катастрофични събития, терористични атаки и военни действия; 

Рискове, свързани с бизнеса на Дружеството 

 Цялостната регулаторна рамка на сектора; 

 Ценовата политика на Дружеството е силно зависима от правната рамка, регулираща 
определянето на максимално допустими цени на електрическа енергия; 

 Недостатъчен капацитет на електроразпределителната мрежа; 

 Неуспех в контрола на нивото на загуби на електрическа енергия; 

 Зависимост от работата на членовете на Управителния съвет; 

 Възможни колебания, спад или структурни промени в потреблението на електрическа 
енергия; 

 Приоритетното присъединяване на производителите на ВЕИ; 

 Дружеството е обект на глоби от ДКЕВР; 
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 Финансови затруднения в бъдеще, които ограничат капиталовите инвестиции; 

 Задължение за придобиване на определени мрежови съоръжения; 

 Състоянието на оборудването и имуществото; 

 Възможни са аварии, повреди в оборудването, спомагателните съоръжения и мрежи; 

 Концентрация в един географски район от страната; 

 Получаване на застраховка срещу различни бизнес рискове и отговорности; 

 Инцидент със служители при експлоатация на мрежата; 

 Негативната реклама; 

 Доставката на определено оборудване и услуги; 

 Спазване на задълженията за отчетност и представяне на финансовите отчети; 

 Невъзможност да управлява растежа си; 

 Възможност за осъществяване на сделки със свързани лица, условията на които се 
различават от пазарните; 

 Оперативен риск, който е присъщ на бизнес дейностите на Дружеството; 

 Промяна в акционерната структура; 

 Възможен е отказ на ИТ системите; 

 Съблюдаване на здравословните и безопасни условия на труд и опазване на околната 
среда; 

 Съдебни спорове или други извънсъдебни процедури или действия; 

 Стачки или други индустриални действия. 

Рискове, свързани с Акциите и листването им на БФБ 

 Възможно е АПСК да откаже или да отложи Предлагането на дела на Държавна 
Консолидационна Компания ЕАД в Дружеството; 

 Дружеството може да не успее да листне Акциите си на БФБ; 

 Търгуването на Акциите на БФБ може да бъде спряно; 

 Обемите на търговия с Акциите могат да спаднат, а пазарната им цена може да се 
колебае и да падне под Цената на Предлагане; 

 Възможно е ликвидността на Предлаганите Акции при вторична търговия на БФБ да е 
ограничена; 

 Емитирането на нови акции от страна на Дружеството или бъдещо сключване на 
сделки; 

 Риск от невъзможност за разпределяне на дивидент; 

 Финансовото състояние на мажоритарния акционер на Дружеството, може да окаже 
влияние върху цената на акциите на Дружеството; 

 Инфлационен риск по отношение на инвестициите в ценни книжа;  

 Риск по отношение на правата на миноритарните акционери; 

 Рискове, произтичащи от условията на българския капиталов пазар; 

 Промяна на режима на данъчно облагане на инвестициите в ценни книжа. 
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Накратко за Предлагането 
Настоящето резюме на условията и сроковете на Предлагането представлява избрана 
информация за Предлагането и Предлаганите Акции. Информацията, съдържаща се в това 
резюме, не е изчерпателна и трябва да се възприема изключително в контекста на 
детайлната информация, предоставена навсякъде в този Проспект. 

Листване на БФБ ......... За всички акции от акционерния капитал на Дружеството, т.е. 
1 318 000 Акции ще бъде искано допускане за търговия на 
официалния пазар на БФБ – сегмент Standard. 

Предлаганите Акции .... 434 940 обикновени поименни безналични акции с номинална 
стойност 1 лев всяка, емитирани от акционерния капитал на 
Дружеството, притежавани от Продаващият Акционер. 

Код на Акциите ............. ISIN code: BG1100026118 

Номинал на Акция 1 лев 

Планиран График на 
Предлагането ................

Окончателният график на предлагането ще бъде обявен след 
одобрение на Проспекта от КФН на интернет страниците на АПСК 
(www.priv.government.bg) и на ПФБК ООД (www.ffbh.bg). 

Очакваният график е изготвен при презумпция, че КФН одобри 
проспекта на 29 август 2012 г.: 

 очаквана дата на допускане до търговия на акциите - 17 
септември 2012 г. 

 очаквана начална дата на аукциона – 17 септември 2012 г. 
 очакван край на аукциона – 16 октомври 2012 г. 

Първоначална 
Минимална Цена ..........

Цената на Предлагането ще бъде една и съща както за 
Индивидуални Инвеститори, така и за Институционални Инвеститори. 

Първоначалната минимална цена на предлагането ще бъде 
определена от АПСК, въз основа на . предварително изготвен Анализ 
на справедливата стойност на акцията на Дружеството, от независим 
лицензиран оценител.  

БФБ-София АД ще обявява датата, часа и първоначалната цена за 
всеки аукцион в официалния си бюлетин. Същата информация ще 
бъде на разположение на страницата на ПФБК.  

Информация за окончателната Първоначална минимална цена на 
Предлагането ще бъде представена на КФН и ще бъде публикувана 
под формата на Публично Съобщение на интернет страниците на 
АПСК (www.priv.government.bg) и на ПФБК ООД (www.ffbh.bg) след 
одобрението на проспекта, и преди подаване на заявлението за 
допускане на акциите на БФБ – София АД (моля вижте и „Условия на 
Предлагането - Разкриване на информация във връзка с 
Предлагането”). 

Валута на 
Предлагането ................

Всички парични суми, свързани с Предлагането, ще бъдат в 
български лева. 

Предложител и 
Продаващ Акционер 

Агенция за приватизация и следприватизационен контрол, от името 
на Продаващия акционер Държавна Консолидационна компания ЕАД. 

Инвестиционен 
посредник ......................

„Първа финансова брокерска къща” ООД, с адрес на управление в гр. 
София, ул. Енос № 2, ет.4 и 5. 

Акционерният Акционерният капитал на Дружеството възлиза на 1 318 000 лв. и е 
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капитал и 
разводняване ...............

разделен на 1 318 000 обикновени поименни безналични акции с 
номинална стойност от 1 лев всяка.  

Осъществяването на Предлагането няма да има за резултат каквото 
и да е разводняване на акционерните участия в Дружеството и общия 
брой гласове, който всеки акционер може да упражнява на Общо 
събрание няма да се промени. 

Разпределение ............. Всички инвеститори могат при равни условия да участват в 
предлагането чрез закупуването на акции в рамките на определените 
срокове. 

Не са налице основания за привилегировано предлагане на акциите 
на определени групи инвеститори (в това число настоящи акционери, 
членове на Съвети на емитента, настоящи или бивши служители на 
емитента). 

Сетълмънт и 
прехвърляне на 
Предлаганите Акции ....

Сетълмент ще бъде извършен съгласно правилата на Централен 
депозитар АД – в рамките на 2 работни дни от сключване на сделка с 
предлаганите акции на фондовата борса. 

Причини за 
извършване на 
публичното 
предлагане 

Публичното предлагане на 33% на акциите от капитала на 
Дружеството е част от целта на Република България да продаде чрез 
АПСК остатъчните си дялове в електроразпределителните дружества 
и крайните снабдители през БФБ. Допълнителна цел е да бъде 
повишена ликвидността на БФБ.  

Използване на 
приходите ......................

Нетните постъпления от продажбата на Предлаганите Акции ще 
бъдат преведени на Продаващия Акционер, като се планира те да 
влязат в Бюджета на Република България за последващата на 
Предлагането година. 

Дружеството няма да получи никаква част от постъпленията от 
продажбата на Предлаганите Акции в рамките на Предлагането. 

Разходи във връзка 
с Предлагането .............

За изпълнението на задълженията си по предлагане и обслужване 
продажбата на ценни книжа ИП „Първа финансова брокерска къща” 
OOД, гр. София ще получи от АПСК възнаграждение в размер на 
0.1% от стойността на продадените акции. Всички други разходи по 
предлагането и допускането до търговия са за сметка на 
инвестиционния посредник. Емитентът няма разходи по 
предлагането.  

Право на Глас ............... Всяка Акция (включително Предлаганите Акции) дава право на един 
глас на нейния притежател. Решенията на Общото събрание на 
акционерите се вземат с обикновено или квалифицирано мнозинство 
от гласовете от акции, чиито притежатели участват лично или чрез 
пълномощник на събранието. Към датата на този Проспект Уставът 
на Дружеството не съдържа ограничения по отношение на броя на 
акциите или правото на глас, които могат да бъдат притежавани от 
всяко едно или повече лица. 

Дивидент ....................... Предлаганите Акции, закупени в рамките на Предлагането, няма да 
дават право на дивидент от годишната печалба за 2011 г. Всички 
купувачи на Предлагани Акции ще имат правото на дивидент за 
бъдещи финансови години, на равни начала с останалите акционери, 
при условие че Общото събрание вземе решение за изплащане на 
такъв дивидент. 
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Резюме на финансовата и оперативна информация 
Този раздел трябва да се чете заедно с информацията, съдържаща се в „Оперативен и 
финансов преглед” и във Финансовите Отчети и пояснителните приложения към тях, 
както и с останалата финансова информация, представена в Проспекта. 

Избрани финансови и оперативни данни 

Следващите таблици представят избрани финансови данни на дружеството към датите и за 
периодите, посочени по-долу. 

 

Отчет за всеобхватния доход 

  За годината, завършваща на  
31 декември 

  2011 г.  2010 г.    2009 г. 
  (хил. лв.) 
Приходи от продажби 289 222 225 926  246 527

Брутна печалба 34 346 39 727  52 641

Печалба от дейността 10 512 1 317  25 520

Печалба / (загуба) преди данъци 9 650 (188)  25 407

Печалба / (загуба) за периода 8 815 (183)  22 852

Общо всеобхватен доход/ (загуба) за годината 9 806 (902)  22 977

Източник: Одитирани Годишни финансови отчети за 2011 г., 2010 г. и 2009 г. 

*с цел данните да са сравними, част от данните за 2010 г. и  2009 г. са рекласифицирани 
както в одитирания годишен финансов отчет за 2011 г. Повече за рекласификацията виж в 
раздел „Оперативен и финансов преглед”, точка „Обяснение на ключови понятия от 
отчетите” 
 
Счетоводен баланс 

  към 31 декември 
  2011 г.  2010 г.  2009 г. 
  (хил. лв.) 
Общо нетекущи активи 410 673 387 918  360 990

Общо текущи активи 63 971 70 108  62 442

ОБЩО АКТИВИ 474 644 458 026  423 432

ОБЩО КАПИТАЛ 318 570 308 764  314 674

Общо нетекущи пасиви 83 329 80 298  71 609

Общо текущи пасиви 72 745 68 964  37 149

ОБЩО ПАСИВИ 156 074 149 262  108 758

ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ 474 644 458 026  423 432

Източник: Одитирани Годишни финансови отчети за 2011 г., 2010 г. и 2009 г. 

*с цел данните да са сравними, част от данните за 2010 г. и  2009 г. са рекласифицирани 
както в одитирания годишен финансов отчет за 2011 г. Повече за рекласификацията виж в 
раздел „Оперативен и финансов преглед ”, точка „Обяснение на ключови понятия от 
отчетите” 
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Избрана информация от отчетите на паричните потоци 

Таблицата по-долу представя информацията за избрани позиции от отчетите за паричните 
потоци за посочените периоди. 

  За годината, завършваща на  
 31.Декември 

  2011 г.  2010 г.  2009 г. 
  (хил. лв.) 

 
Парични потоци от оперативна дейност    
Нетни парични потоци от /(използвани в) оперативна 
дейност 

 65 688 57 111  49 135

Парични потоци от инвестиционна дейност    

Нетни парични потоци, използвани в инвестиционна 
дейност 

 (65 440) (61 597)  (52 836)

Парични потоци от финансова дейност    

Нетни парични потоци (използвани в) /от финансова 
дейност 

 (1 229) 3 392  2 400

Нетно увеличение /(намаление) на паричните 
средства и паричните еквиваленти 

 (981) (1 094) 
 

(1 301)

Парични средства и парични еквиваленти в началото 
на периода, с изключение на блокирани парични 
средства 

 
1 098 2 192 

 
3 493

Парични средства и парични еквиваленти в края на 
периода, с изключение на блокирани парични 
средства 

 
117 1 098 

 
2 192

Източник: Одитирани Годишни финансови отчети за 2011 г., 2010 г. и 2009 г. 

 

Избрана информация от таблицата на консолидираните капитализация и задлъжнялост 

Таблиците по-долу съдържат информация за капитализацията и задлъжнялостта на 
Дружеството:  

Капитализация  към 30 април 2012 г. 
  (хил. лв.) 
Регистриран капитал  1 318
Законови резерви  2 313
Други резерви  67 702

Източник: Неодитирани данни от Дружеството 
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Общо краткосрочни задължения  към 30 април 2012 г. 
  (хил. лв.) 
Гарантирани задължения  -
Обезпечени задължения  -
Необезпечени и негарантирани задължения  
Търговски и други задължения  27 306
Заеми  14 609
Задължения за пенсионни обезщетения  134
Провизии за задължения към персонала  870
Други провизии  4 888
Общо необезпечени и негарантирани задължения   47 807

Източник: Неодитирани данни от Дружеството 

 

Общо дългосрочни задължения  към 30 април 2012 г. 

  (хил. лв.) 
Гарантирани задължения  -
Обезпечени задължения  -
Необезпечени и негарантирани задължения  
Отсрочени пасиви, нетно  4 006
Задължения за пенсионни обезщетения  1 289
Провизии за задължения към персонала  222
Други провизии  18 429
Общо необезпечени и негарантирани задължения  23 946 

Източник: Неодитирани данни от Дружеството 

 

Коефициенти  към 31 декември 2011 г.
Собствен капитал / Активи  0.67

Собствен капитал / Пасиви  2.04

Пасиви / Активи  0.33

Текущи пасиви / Пасиви   0.47

Нетекущи пасиви / Собствен капитал    0.26

Източник: Изчисления на ПФБК 

 

Тенденции и перспективи  
Приходите на Дружеството за 2011 г. бележат ръст от 28% в сравнение с 2010 г. главно в 
резултат на промяна в Правилата за търговия с електрическа енергия съгласно която от 1 юли 
2011 г. Дружеството започва да фактурира добавките за пренос през и достъп до 
електропреносната мрежа и всички мрежови услуги, включително добавките за зелена енергия 
и енергия от високоефективно комбинирано производство. Печалбата преди данъци на 
Дружеството за същия период достига 9.7 млн. лв. в сравнение със загуба от 0.2 млн. лв. през 
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2010 г. Основната причина за подобрените резултати е по-благоприятното решение на ДКЕВР 
относно цените за пренос през и достъп до разпределителната мрежа в сила от 1 юли 2011 г. 
спрямо предходния период.  

Ръководството вярва, че финансовите перспективи на Дружеството за 2012 г. са по-добри от 
предходния период, поради повишението на цените за пренос през електроразпределителната 
мрежа средно и ниско напрежение със съответно 11.6% и 7.2%, което ще има краен 
положителен ефект след вземане под внимание намалението с 3.1% на цената за достъп до 
електроразпределителната мрежа. Ръководството също така очаква ръст от 2.5% в 
количеството пренесена електрическа енергия през 2012 г. 

 

Последни развития 
На 19 януари 2012 г. Комисията за защита на конкуренцията е одобрила придобиването от 
страна на Енерго-Про а.с., Чехия на 100% от акционерния капитал на E.OН България ЕАД, чрез 
договор за покупко-продажба, сключен на 2 декември 2011 г. На 29 юни 2012 г. въз основа на 
Договора за покупко-продажба на акции между Е.ОН Енерги АГ и Енерго-Про а.с., всички акции 
в Е.ОН България ЕАД бяха прехвърлени на Енерго-Про Варна ЕООД. Енерго-Про Варна ЕООД 
е еднолично дружество с ограничена отговорност (изцяло притежавано от Енерго-Про 
а.с.,Чехия) учредено съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на 
управление София 1000, район Триадица, площад Позитано № 1, ет. 5, вписано в търговския 
регистър под ЕИК 202104220. То се представлява от управителя г-н Яромир Тесарж.  

Няма съществени промени във финансовото или търговското състояние на Дружеството, 
възникнали в периода между 31 декември 2011 г. и датата на настоящия Проспект. 

 

Документи, достъпни за преглед 
Следните документи: (i) Уставът; (ii) Актуално извлечение от партидата на Дружеството в 
търговския регистър; и (iii) Финансови Отчети в търговския регистър. 

Вж. “Допълнителна информация – Документи, достъпни за преглед”. 
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2. РИСКОВИ ФАКТОРИ 
 

Преди да инвестират в Предлаганите Акции, потенциалните инвеститори трябва 
внимателно да преценят тук посочените рискове, както и другата информация, съдържаща 
се в Проспекта. Описаните по-долу рискове имат и могат да имат неблагоприятен ефект 
върху дейността на Дружеството, финансовото му състояние и резултатите от 
неговите операции. Ако някой от рисковете, описани по-долу, се осъществи, това може да 
доведе до намаляване на стойността на Акциите и на цената, по която се търгуват, а 
инвеститорите могат да загубят частично или изцяло своите инвестиции. 
Последователността, по която са подредени рисковите фактори, описани по-долу, не е 
показателна за относителното им значение за Дружеството, за вероятността от 
осъществяването им или за потенциалното им въздействие върху дейността на 
Дружеството. Допълнителни рискове и други несигурни събития, включително такива, 
които понастоящем не са известни на Дружеството или се считат от него за 
несъществени, също могат да имат значителен неблагоприятен ефект върху неговия 
бизнес, финансовото му състояние или резултатите от неговите операции, или е 
възможно да доведат до намаление на стойността на Акциите. 

Рисковете свързани с дейността на Дружеството могат най-общо да бъдат разделени на 
систематични (общи) и несистематични (свързани с дейността на Дружеството и 
отрасъла, в който Дружеството извършва дейност).  

 

Систематични рискове  
Систематичните рискове произтичат от външните условия, при които оперират икономическите 
субекти, като оказват пряко влияние върху Дружеството. Тъй като те са свързани с пазара и 
макросредата, в която Дружеството функционира, систематичните рискове не могат да бъдат 
управлявани от мениджмънта на Дружеството и налагат съобразяване на инвестиционната му 
политика с всеки от компонентите на систематичните рискове – политически, 
макроикономически, валутен, данъчен, кредитен риск на държавата и др.  

 

Политическата обстановка в България има съществен ефект върху операциите на 
Дружеството и неговото финансово състояние 

След 1989 г. България изпълнява програма за политическа и икономическа структурна 
реформа, насочена към създаване на свободна пазарна икономика чрез приватизация на 
държавните предприятия и дерегулиране на икономиката. На 29 март 2004 г. България стана 
член на Организацията на северноатлантическия пакт (НАТО), а на 1 януари 2007 г. се 
присъедини към Европейския съюз (ЕС). 

Въпреки това Европейската комисия продължава да следи внимателно как България изпълнява 
ангажиментите си за провеждане на реформи и въведе по-строг механизъм на мониторинг, за 
да контролира дали страната спазва условията на договора за присъединяване. Ако надзорът 
покаже, че България не изпълнява изискванията на ЕС за прозрачност при изразходването на 
публични средства, борба с корупцията, ефективност и независимост на съдебната система и 
безопасност на храните, съществува значителен риск на един следващ етап да бъдат 
задействани предпазни клаузи в областта на вътрешния пазар, вътрешните работи и 
съдебната система, и някои от субсидиите и преводите от европейските фондове да бъдат 
намалени или спрени. Поетите ангажименти и изискванията във връзка с членството на 
страната ни в ЕС и предстоящото присъединяване на страната ни към Европейския валутен 
съюз, предполагат подобряване на бизнес климата в страната и са сред основните причини, да 
не се очакват значителни промени в провежданата политика в бъдеще.  
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Присъединяването на България към ЕС даде легитимност на икономическите реформи, 
предприети в името на интеграцията на страната в Съюза. В бъдеще икономическият растеж 
ще зависи от политическата воля за продължаване на икономическите реформи и прилагане на 
добрите пазарни практики на ЕС, както и от въздействието на финансовата криза от 2008 г. 
върху българската икономика. Способността на правителството да осъществи политики за 
насърчаване на икономическия растеж зависи от това доколко членовете му ще успеят да 
запазят сътрудничеството помежду си за насърчаване на предприетите реформи. Няма никаква 
гаранция, че една смяна в управлението няма да доведе до съществена и бърза промяна в 
политическите и икономическите условия в страната. 

Сегашното българско правителство беше избрано от парламента на 27 юли 2009 г. То е 
съставено от една политическа партия – ГЕРБ, която на проведените на 5 юли 2009 г. избори 
спечели 116 от общо 240 места в парламента. Министър-председател е Бойко Борисов – 
бившият кмет на София. Тъй като министър-председателят не влезе в коалиция, за да състави 
кабинет, сегашното правителство не е подкрепено от парламентарно мнозинство. Това 
обстоятелство би могло да бъде предпоставка за бъдеща нестабилност на кабинета и в тази 
връзка е крайно важно правителството да получава подкрепата на малките политически 
партии, с чиито гласове може да се постигне парламентарно мнозинство. 

Сегашната българска политическа система е уязвима спрямо икономически трудности, масово 
недоволство от реформите и членството в ЕС поради нереалистични очаквания, както и на 
социална нестабилност, ниски средни доходи и промени в политиката на правителството. 
Натиск от страна на правителството върху регулатора (Държавната комисия за енергийно и 
водно регулиране) да поддържа ниски крайни цени на електричеството, тъй като населението е 
много чувствително към цените на тока, би могъл да доведе до влошаване във финансовите 
резултати на Дружеството. Политическата обстановка и нестабилността могат да имат 
неблагоприятен ефект върху бизнеса на Дружеството, финансовото му състояние и 
резултатите от неговите операции. 

 

Неблагоприятните макроикономически условия в България, както и в глобалната 
икономика, могат да имат съществен неблагоприятен ефект върху бизнеса на 
Дружеството, финансовото му състояние и/или резултатите от неговите операции 

Резултатите от операциите на Дружеството до голяма степен зависят от състоянието на 
макроикономическата среда в България. От друга страна върху тях влияе и общата 
икономическа среда в региона и в ЕС, както и условията на глобалната икономика. 
Икономическото развитие през последните тримесечия се характеризира с признаци на 
възстановяване, но очакванията за ръст на икономиката през следващите месеци са 
консервативни. Данни за потреблението в някои страни от Централна и Източна Европа, 
показват, че то продължава да се свива, същото важи и за България. Покупателната 
способност на българското население остава ниска, а това оказва негативен ефект върху 
нивото на търсене на продукти и услуги предлагани от Дружеството.  

Върху операциите на Дружеството оказват влияние по-специално БВП на България и неговите 
изменения, инфлацията, валутните курсове, равнището на безработицата, средната заплата и 
очакваните й изменения, националната фискална и монетарна политика, както и провежданата 
от правителството енергийна политика и извършваните реформи в енергийния сектор. 

До 1989 г. българската икономика се управляваше от държавната власт. След падането на 
комунистическия режим през 1989 г. следващите правителства въведоха политики на 
икономически реформи и стабилизация. Те включват либерализация на цените, намаляване на 
разходите за отбрана и субсидиите за държавните предприятия, приватизация на държавните 
предприятия, реформа на данъчната система и системата на несъстоятелност, създаване на 
правни структури, предназначени да улесняват частните, пазарни дейности, стабилизация на 
валутата и насърчаване на външната търговия и инвестициите. Обхватът, темповете и 
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характерът на всякакви бъдещи икономически реформи остават несигурни. Някои мерки, 
насочени към подобряване на икономическото състояние на страната, не са и не се очаква да 
получат одобрението на мнозинството. Българските предприятия имат ограничен опит в 
развиването на дейност в условия на свободен пазар. Съответно в сравнение с компаниите, 
функциониращи в страни с развита пазарна икономика, тези предприятия се характеризират с 
относителна липса на управленски кадри с опит в реагирането на изискванията на пазара, 
ограничени капиталови ресурси, с които да развиват своите операции, и ниска ефективност на 
труда. 

България има отворен тип икономика и развитието й се влияе пряко от международните 
пазарни условия. В този смисъл световната финансова криза, бушуваща от средата на 2008 г., 
имаше силно негативен ефект върху икономиката на страната, главно поради намалението на 
износа и спада в притока на чуждестранен капитал, които намират отражение в 
инвестиционната дейност, равнището на безработицата и вътрешното потребление. 
Очакванията са нивата на преките чуждестранни инвестиции в България в следващите години 
да останат значително по-ниски от тези в предкризисния период. Намалението на притока на 
чуждестранните капитали към страната ще бъде в известна степен компенсирано от 
подобреното усвояване на средства от еврофондовете и привличането на заеми от Световната 
банка и Европейската банка за възстановяване и развитие. 

Световната криза се отразява и в намаление на кредитирането от страна на банките към 
бизнеса и населението, както и в неблагоприятни условия на капиталовите пазари. Това, от 
една страна, би затруднило бъдещото финансиране на Дружеството със собствен или заемен 
капитал, а от друга би затруднило събирането на вземанията на Дружеството.  

Освен това всяко влошаване на общите икономически условия може да повлияе 
неблагоприятно на нивото на търсене на различни продукти и услуги, включително и тези, 
предоставяни от Дружеството. 

За информация относно макроикономическото развитие на България вижте „Преглед на 
индустрията - Българската икономика”. 

 

Инфлационен риск 

Инфлационният риск представлява рискът от обезценка на местната валута и намаление на 
покупателната и сила. Инфлацията оказва влияние както върху разходната част, така и върху 
приходната част от Финансовите отчети на Дружеството. Рискът от повишаване на инфлацията 
влияе върху дружеството, като риск от намалено потребителско търсене на ел. енергия от една 
страна и като риск за повишаване на разходите на Дружеството, при липса на ръст в 
продажбите и съответно води директно до намаляване на финансовия резултат. Инфлацията 
съгласно хармонизирания индекс на потребителските цени възлиза на 3.4% за 2011 г. 
Нарастването на инфлацията би затруднило икономическия растеж, тъй като би попречило на 
възстановяването на вътрешното търсене. Темпът на нарастване на цените показва тенденция 
на забавяне след първото тримесечие на годината, като основен фактор за увеличението са 
цените на хранителните продукти, енергоносителите и здравеопазването. Предвид заявения 
ангажимент и желание на българското правителство за присъединяване към европейския 
валутен съюз и свързаните с това изисквания за нивото на инфлация, основно 
предизвикателство пред страната ни остава изпълнението на изискването за максимално 
допустимото ниво на инфлация според критериите от Маастрихт.  
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Всяка значителна обезценка на лева може да има съществен неблагоприятен ефект 
върху доставчиците и клиентите на Дружеството, както и върху неговия бизнес, 
резултатите от неговите операции и финансовото му състояние. 

През 1997 г. беше въведен механизъм на валутен борд, при който българската валута – левът, 
беше вързана първоначално към германската марка, а след създаването на еврозоната – към 
еврото. За България конкретно, валутният риск представлява риск от преждевременен отказ от 
условията на Паричен съвет при фиксиран курс на националната валута от 1.95583 лв. за 1 
евро. Запазването на валутния борд се счита за крайно важен елемент от икономическите 
реформи в България и изисква постоянна политическа подкрепа. Строгите изисквания на 
валутния борд, който изключва както девалвацията (обезценяване), така и провеждането на 
независима монетарна политика, може би не отговарят по най-добрия начин на бъдещите 
потребности на българската икономика, но гарантират стабилността на националната валута. 
Предвид приетата политика от страна на правителството и Централната банка, очакванията са 
за запазване на Паричния съвет до приемането на страната в еврозоната.  

Емитентът осъществява своите сделки основно на вътрешния пазар. Той не е пряко изложен на 
значителен валутен риск, поради това че осъществява малко на брой несъществени сделки, 
деноминирани в чуждестранна валута.  

 

Всяка промяна в лихвените равнища води до промяна в цената на финансовия ресурс, 
използван от Дружеството, и може да има съществен неблагоприятен ефект върху 
доставчиците и клиентите на Дружеството, както и върху неговия бизнес, 
резултатите от неговите операции и финансовото му състояние. 

Лихвеният риск е свързан с възможността за промяна на преобладаващите лихвени равнища в 
страната. Това би се отразило върху дейността на Дружеството, доколкото при равни други 
условия промяната на лихвените равнища води до промяна в цената на финансовия ресурс, 
използван от Дружеството при осъществяване на различни проекти. В резултат от въведения 
Паричен съвет, както и в резултат от въведената методика за изчисляване на лихвен процент 
на базата на първичния пазар на тримесечни държавни ценни книжа, лихвените равнища в 
България са стабилни. Световната финансово-икономическа криза оказа негативно влияние 
върху лихвените равнища както в Европейския съюз (ЕС), така и в страната. Достъпът на 
финансовите институции до финансиране остава затруднен, а цената му може да нарасне в 
резултат на неустойчиво възстановяване от икономическата криза. Това би довело до 
увеличение в цената на финансовия ресурс използван от Дружеството. 

 

Тълкуването на данъчните разпоредби може да бъде неясно и данъчните закони и 
разпоредби, приложими спрямо Дружеството, може да бъдат изменени, което може да 
има съществен неблагоприятен ефект върху резултатите от операциите на 
Дружеството и финансовото му състояние 

Данъците, плащани от българските компании, включват корпоративен данък върху печалбата, 
данък добавена стойност, акцизи, износни и вносни мита и местни (общински) данъци и такси, 
включително имуществени данъци. От 1 януари 2007 г. бе въведен плосък корпоративен данък 
от 10%, а от 1 януари 2008 г. бе въведен плосък данък от 10% за доходите на физическите 
лица. Данъчната система в България, където Дружеството осъществява дейността си, е все 
още в процес на развитие, а това може да доведе до непоследователност в данъчната 
практика на държавно и на общинско ниво. 
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Данъчните системи, действащи спрямо дружеството, са обект на чести промени 

Някои разпоредби на данъчните закони са неясни, често липсва единодушно или еднакво 
тълкуване на закона или еднообразна практика на данъчните власти. Поради различното 
тълкуване на данъчните закони, рискът свързан с българските данъчни закони може да се 
окаже по-голям, отколкото при други данъчни юрисдикции в развитите страни. Данъчните 
власти могат да приложат по-взискателен подход при интерпретирането на законодателството 
и данъчните ревизии. Това, заедно с възможното засилване на усилията за събиране на 
данъци, в резултат на нуждите на бюджета, може да доведе до увеличение на обхвата и 
честотата на данъчните проверки. По-специално, възможно е данъчните власти да оспорват 
транзакции и дейности, които не са били оспорвани до този момент. В резултат на това могат 
да бъдат начислени значителни допълнителни данъци, глоби и лихви.  

Дружеството не може да гарантира, че българските данъчни власти няма да дадат различно, 
неблагоприятно тълкуване на прилаганите от Дружеството данъчни разпоредби, а това може да 
има неблагоприятен ефект върху бизнеса на Дружеството, финансовото му състояние и/или 
резултатите от неговите операции. 

Инвеститорите трябва също така да вземат под внимание, че стойността на инвестицията в 
обикновени акции на Дружеството, може да бъде неблагоприятно засегната от промени в 
действащото данъчно законодателство, включително в неговото тълкуване и прилагане. 

 

Кредитният рейтинг на България и перспективата са едни от основните 
показатели, които чуждестранните инвеститори разглеждат, когато взимат 
решения относно инвестициите си в дадена държава  

Кредитният риск на държавата е рискът от невъзможност или нежелание за посрещане на 
предстоящите плащания по дълга. Повишаването от Moody’s на кредитния рейтинг на България 
до Baa2 от Baa3, през месец юли 2011 г., се основава на очакването за поддържане на нисък 
държавен дълг и ограничаването на бюджетния дефицит на страната до Маастрихтския 
критерий от 3%, както и на очакването за запазване на стабилна макросреда в България. През 
месец  декември 2011 г. S&P потвърди на стабилна оценката си по рейтинга на България.  

За информация относно актуалните към момента оценки на кредитните агенции по рейтинга на 
страната, вижте „Преглед на индустрията - Българската икономика”. 

 

Рискове, свързани с българската правна система 

Българската правна система е в процес на трансформация, която съответства на 
трансформацията, свързана с развитието на пазарна икономика в България. Практиката на 
съдебната система и администрацията продължава да бъде проблем и страните, които 
разчитат на българските съдилища, за да получат ефективно удовлетворение при нарушения 
на закона или на договори, или при спор за собственост, може да срещнат проблеми с 
получаването на такова. Повечето български закони са хармонизирани със законодателството 
на ЕС. Въпреки това българското право продължава да се развива, понякога по начин, който не 
винаги съвпада с развитието и прилагането на европейското законодателство и с пазарните 
тенденции. Поради това съществуват неясноти и непоследователност, които представляват и 
инвестиционен риск, който не би бил от значение, ако се инвестира в компания, установена в 
страна с по-развита правна система. Все пак, през последните пет години търговското 
законодателство стана относително модерно и донякъде пълно. Постоянното въвеждане на 
нови закони в области като корпоративното законодателство и законодателството относно 
ценните книжа, както и на изменения в действащата нормативна уредба, насочени към 
постигане на пълно съответствие на българските закони с европейските регламенти след 
присъединяването на България към ЕС на 1 януари 2007 г., са предпоставка за постигане на по-
голяма съгласуваност в развитието на гражданските и търговските закони на страната. 
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В светлината на гореказаното българската правна система е изправена пред две основни 
заплахи в своето развитие: (i) да не успее да върви в крак с европейската правна система и 
бързо развиващи се търговски практики, което ще увеличи правната несигурност и (ii) 
недостатъците в правната инфраструктура могат да породят съмнения относно корпоративните 
действия, спазването на изискванията и други въпроси, чието изпълнение се приема за 
даденост в други страни. 

 

Природни катастрофични събития, терористични атаки и военни действия могат 
да имат неблагоприятен ефект върху финансовото състояние на Дружеството и 
резултатите от неговите операции 

Природни катастрофични събития, и терористични атаки и военни или враждебни действия, 
както и отговорите на тези действия, могат да създадат икономическа и политическа 
несигурност, която е възможно да има отрицателен ефект върху икономическите условия в 
България, а следователно и неблагоприятен ефект върху бизнеса на Дружеството, 
финансовото му състояние и резултатите от неговите операции. 

 

Рискове, свързани с дейността на Дружеството и с отрасъла, в който 
Дружеството извършва дейност  
 

Бизнесът на Дружеството е силно зависим от цялостната регулаторна рамка на 
сектора, в който оперира. Бъдещи промени в нормативните документи, които 
регулират дейността на Дружеството могат да доведат до временни затруднения в 
дейността му и да окажат влияние върху оперативното му и финансово състояние. 

Дейността на Дружеството се осъществява в съответствие с нормативната база на енергийния 
сектор в България. По-важните нормативни документи са Закон за енергетиката, Закон за 
енергийна ефективност, Наредба за условията и реда, при които се осъществява дейността на 
операторите на електроенергийната система и на разпределителните мрежи, както и на 
оперативния дежурен персонал от електроенергийните обекти и електрическите уредби на 
потребителите, Наредба за присъединяване на производители и потребители на електрическа 
енергия към преносната и разпределителните мрежи, решения на Държавната комисия за 
енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), Закона за енергията от възобновяеми източници 
(ЗЕВИ), Правилата за търговия с електрическа енергия и други. Възможна е промяна в 
законодателството, регулиращо бизнеса на Дружеството, а това може да доведе до евентуално 
увеличение на разходите за спазване на изискванията или да окаже друг ефект върху неговите 
операции. 

Разходите за спазване на държавните регулации могат да бъдат значителни. Възможна е 
промяна или съществено увеличение на броя на разпоредбите, приложими за съществуващите 
и бъдещите операции на Дружеството, водещи до значителни и непредвидени разходи за 
спазване на изискванията или до други последици върху дейността на Дружеството. 

Освен това няма никаква гаранция, че в бъдеще няма да бъдат въведени законодателни 
уредби или фискални или монетарни политики, включително уредби или политики, свързани 
или отнасящи се до данъчното облагане, енергийната индустрия, околната среда, 
обществените поръчки, или да предприемат други мерки, като например извънредни мерки по 
време на икономическа криза, които да замразят цените на услугите, които Дружеството 
предоставя. Тези мерки могат да окажат неблагоприятен ефект върху бизнеса на Дружеството, 
финансовото му състояние и/или резултатите от неговите операции. Тъй като гореописаният 
риск е свързан със сектора, в който Дружеството оперира, този риск не може да бъде 
управляван от мениджмънта на Дружеството.  
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Ценовата политика на Дружеството е силно зависима от правната рамка, 
регулираща определянето на максимално допустими цени на електрическа енергия 

Ценовата политика на Дружеството не се обуславя от условията на пазара и е силно зависима 
от правната рамка, регулираща определянето на максимално допустими цени на 
електрическата енергия в България. Цената на електрическата енергия е социално 
чувствителна тема и поради това правната рамка за нейното определяне може да се обуславя 
не само от икономически съображения, но и от политически натиск. Регулаторът, в лицето на 
ДКЕВР има за цел да осигури справедлива възвращаемост на капитала на Дружествoто (както 
и на дружествата, осъществяващи снабдяване с електричество), докато същевременно 
балансира с интересите на крайните потребители на електрическа енергия и поддържа 
достатъчно ниво на печалби за производителите. ДКЕВР прилага метода „горна граница на 
приходите” за определяне на необходимите годишни приходи за всяка от компаниите 
осъществяващи разпределение на електроенергия, като през първата година на всеки 
петгодишен регулаторен период прави допускания за нормата на възвращаемост на капитала, 
допустимите годишни разходи, нуждите от оборотен капитал, обема на активите, 
амортизационните норми и впоследствие ги коригира в края на всяка година с индекса на 
инфлация, коефициент за подобряване на ефективността, както и с разликата между прогнозни 
и отчетени разходи. Основавайки се на необходимите приходи, ДКЕВР определя тарифите на 
разпределителните дружества за достъп до и пренос по електроразпределителната мрежа.  

Дружеството предоставя информация и прави ценови предложения за утвърждаване от 
регулатора. Въпреки това ДКЕВР е упълномощена от закона да определя цените по независим 
начин и може да не вземе предвид позицията на Дружеството. Регулаторният риск в частност 
представлява възможността за непризнаване от регулатора на направени инвестиции, 
калкулиране на оборотния капитал необходим на Дружеството с намален размер, непризнаване 
на разходите за амортизации, непризнаване на направени разходи по една или друга причина, 
като например нарушения при обявяването на обществени поръчки, извършване на външни 
услуги от свързани лица. По този начин в резултат на решение на регулатора, необходимите 
приходи на Дружеството може да бъдат намалени, в резултат на което, брутният марж на 
печалба на Дружеството да намалее до нива, при които при липса на промяна в необходимите 
приходи, този марж няма да бъде достатъчен за покриване на условно постоянните разходи на 
Дружеството. Това може да има съществен неблагоприятен ефект върху бизнеса на 
Дружеството, финансовото му състояние и/или резултатите от неговите операции.  

Също така, Комисията определя показатели за качество на енергията (показатели за 
непрекъснатост на снабдяването) и качество на обслужването за лицензионната дейност и 
техните годишни целеви нива. За гарантиране интересите на потребителите, Комисията 
коригира необходимите приходи на Дружеството за всеки ценови период от регулаторния 
период в зависимост от изпълнението на показателите за качество на енергията и за 
качеството на обслужването през предходната година. В случай, че за даден ценови период 
средното изпълнение на показателите за качеството на енергията и за качество на 
обслужването от Дружеството не достига целевите показатели, съответното ниво на 
изпълнение се отразява в намаление на необходимите приходи за следващия ценови период 
по методика, утвърдена от Комисията. В този смисъл определените показатели за качество се 
явяват допълнителен рисков фактор, с който Дружеството трябва да се съобразява. Всяко 
негативно отклонение от определените показатели за качество може да има съществен 
неблагоприятен ефект върху бизнеса на Дружеството, финансовото му състояние и/или 
резултатите от неговите операции. 

Освен това, възможни са и бъдещи промени в методологията за изчисление на цените на 
електроенергия, включително отмяната или промяната на механизмите за корекция и/или 
механизма за индексиране на инфлацията, които могат да имат съществен неблагоприятен 
ефект върху бизнеса на Дружеството, финансовото му състояние и/или резултатите от 
неговите операции. Механизмите на Дружеството за управление на този риск се ограничават до 
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предоставянето на информация и правенето на ценови предложения за утвърждаване от 
регулатора, като рискът не може да бъде контролиран от мениджмънта на Дружеството. 

 

Възможно е Дружеството да не успее да подсигури достатъчен капацитет на 
електроразпределителната мрежа, в резултат на свръхпроизводство на 
електроенергия 

Дружеството е изложено на риска, да не успее да осигури достатъчно капацитет на 
електроразпределителната мрежа, в резултат на свръхпризводство на електрическа енергия, в 
частност към момента, поради липса на достатъчно преносен капацитет, както от страна на 
НЕК, така и от страна на Дружеството. Дружеството разработва свои планове за развитие на 
електроразпределителната мрежа на територията на лицензията и съответно предприема 
необходимите мерки за осигуряване непрекъснатост и необходимите показатели за качество на 
доставената електрическа енергия. Съществува риск Дружеството да не успее да осигури 
необходимия капацитет на електроразпределителната мрежа, поради горецитираните причини 
което може да има съществен неблагоприятен ефект върху бизнеса на Дружеството, 
финансовото му състояние и/или резултатите от неговите операции.  

 

Възможно е Дружеството да не успее да контролира нивото на загуби на 
електрическа енергия, което може да окаже съществен неблагоприятен ефект върху 
бизнеса, финансовото му състояние и/или резултатите от неговите операции  

Осъществявайки своята дейност, Дружеството закупува от обществения доставчик НЕК по 
регулирани от ДКЕВР цени, необходимата електрическа енергия за покриване на 
технологичните загуби при разпределението. Нормативната уредба, уреждаща дейността по 
разпределение на електрическа енергия не позволява на Дружеството да възстановява, чрез 
цените за разпределение на електрическа енергия, разходите реализирани във връзка с 
превишаване на утвърдените от ДКЕВР допустими технологични разходи на електроенергия 
при разпределение на електрическа енергия по мрежата (считано от 1 юли 2010 г. са намалени 
на 15% от 17.8% преди това). В резултат на това, ако Дружеството превиши тези граници, 
бизнесът, финансовото му състояние и/или резултатите от неговите операции може да бъдат 
засегнати съществено. Дружеството е успяло да намали нивото на технологични загуби от 
16.9% през 2008 г., 16.7% през 2009 г., 15.8% през 2010 г и 14.8% през 2011 г.  

Освен техническите загуби присъщи на процеса на транспортиране на електрическа енергия по 
мрежата, които Дружеството полага усилия да намали, чрез непрекъснати инвестиции в 
подновяване на електроразпределителната мрежа, технологичните загуби може да се дължат и 
на търговски загуби в резултат на нерегламентиран достъп до средствата за търговско 
измерване на електрическа енергия, както и в резултат на неправилно отчитане на потребената 
електрическа енергия от измервателните уреди. През 2011 г. Дружеството допуска че между 4% 
и 6% от загубите на енергия по мрежата се дължат на търговски загуби (предимно кражби на 
електроенергия) и между 9% и 11% от загубите на енергия по мрежата се дължат на технически 
загуби. Политиката на Дружеството за намаляване на кражбите и злоупотребите при 
средствата за търговско измерване, включва редовни проверки за установяване на нарушения 
и взимане на мерки за подмяна на съществуващите индукционни електромери с т. нар. 
„интелигентни” електромери, които отчитат опитите за манипулации и позволяват 
електрозахранването да бъде прекратено дистанционно. През 2007 г. и 2008 г. Дружеството 
осъществи подмяна на съществуващите индукционни електромери с новозакупени статични 
при по-добри метрологични характеристики, с цел намаляване на търговските загуби на 
електрическа енергия. Програмата на Дружеството за следващите две години (2012 г. и 2013 г.) 
включва поставянето на 110 000 „интелигентни” електромери (Smart meters). Едновременно с 
това се осъществи и продължава изнасяне не електромерните табла на границата на 
собственост, в съответствие със законодателството. Независимо от това, няма гаранции, че в 
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бъдеще нивото на загуба на електрическа енергия, в резултат на кражби, няма да се увеличи 
съществено, което ще има съществен неблагоприятен ефект върху бизнеса на Дружеството, 
финансовото му състояние и/или резултатите от неговите операции. 

Дружеството не може да даде гаранции, че ще успее да контролира нивото на загуби на 
електрическа енергия, което може да доведе до намаляване на печалбите на Дружеството и да 
има съществен неблагоприятен ефект върху бизнеса на Дружеството, финансовото му 
състояние и/или резултатите от неговите операции. 

 

Възможно е Дружеството да осъществява сделки със свързани лица, условията, на 
които съществено да се различават от пазарните  

Предвид че Дружеството е част от групата ЕОН България ЕАД, е възможно то да сключва 
сделки със свързани лица, условията на които съществено да се различават от пазарните, 
което може да има съществен неблагоприятен ефект върху финансовото състояние на 
Дружеството. Дружеството оперира в регулирана среда и цените за покупка, доставка и 
продажба на електроенергия са регулирани от ДКЕВР. Сделките по предоставяне на услуги към 
и от свързани лица се базират на договор между Е.ОН България ЕАД и Дружеството. Този 
договор предвижда прехвърлянето към специализирани звена в Групата на повечето 
административни услуги. За повече информация виж „Сделки между свързани лица”.  

 

Дружеството е зависимо от работата на членовете на Управителния съвет и 
операциите му могат да бъдат изложени на риск, ако то не е в състояние да задържи 
или наеме качествен персонал 

В резултат на познанията и опита, които притежават, Дружеството е силно зависимо от 
работата на членовете на Управителния съвет – Вернер Хаберкорн, Анатоли Токмакчиев и 
Мартин Мирчев. Загубата на който и да е член на Управителния съвет може значително да 
забави или попречи на изпълнението на неговата стратегия или бизнес цели. Трудовите 
договори/договори за възлагане на управлението, сключени с членовете на Управителния 
съвет съдържат клаузи за избягване на конкуренция и не могат да бъдат прекратени без 
предизвестие. Въпреки това, оставката, пенсионирането или освобождаването на член на 
Управителния съвет може да има съществен неблагоприятен ефект върху бизнеса на 
Дружеството, финансовото му състояние и/или резултатите от неговите операции. 

Поради специфичния характер на дейността на Дружеството способността му да развива 
операциите си зависи от способността му да продължи да привлича и задържа квалифициран 
технически персонал, по-специално електроинженери и електротехници. Рискът, свързан със 
зависимостта от служителите, произтича от недостига на пазара на труда на определени 
квалифицирани работници, включително и технически лица. Отделно съществува и риск ценни 
служители да напуснат и да е необходимо време за тяхното заместване. Дружеството има 
изградена политика за управление на човешкия ресурс, която до голяма степен намалява 
посочените рискове, давайки гъвкавост при текучеството на персонал, както и набляга на 
обучението с цел увеличаване на производителността на труда. 

Загубата или непривличането на ключов, технически или ръководен персонал може да има 
съществен неблагоприятен ефект върху бизнеса на Дружеството, финансовото му състояние 
и/или резултатите от неговите операции.  
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Възможни са колебания или спад в потреблението на електрическа енергия, а това 
ще има неблагоприятен ефект върху бизнеса на Дружеството, финансовото му 
състояние и/или резултатите от неговите операции 

Нарастването на приходите на Дружеството зависи, освен от нарастването на цените на 
услугите, които Дружеството осъществява и от увеличаването на количеството електроенергия 
за разпределение. Основен фактор, оказващ влияние върху потреблението на електричество 
са макроикономическите условия и нивото на икономическа активност в страната. Освен това, 
възможни са колебания или спад в потреблението на електрическа енергия, по-специално 
вследствие на увеличение в крайните цени за потребителите, засилване навиците на 
населението да пести електричество, или използването на алтернативни източници на 
отопление като газ, въглища и др., което може да има неблагоприятен ефект върху резултатите 
на Дружеството. Според Евростат, България е страната с най-висока енергийна интензивност 
на икономиката в ЕС. В резултат на това, търсенето на електричество от всички клиентски 
групи винаги е било високо: на домакинствата обичайно липсва навика да пестят 
електричество, докато предприятията нямат за основен приоритет енергийната ефективност. В 
резултат на тези особености на българския пазар, еластичността на търсенето, вследствие 
промяна на крайните цени за потребителите винаги е била ниска. Независимо от това, в 
бъдеще са възможни промени в навиците и приоритетите на потребителите, водещи до 
увеличаване използването на енергоспестяващи технологии, като енергоспестяващи прозорци, 
слънчеви колектори за топла вода, отоплителни уреди на биомаса и др. Всяко колебание или 
спад в търсенето на електрическа енергия, е възможно да окаже съществен неблагоприятен 
ефект върху бизнеса на Дружеството, финансовото му състояние и/или резултатите от 
неговите операции. Тъй като гореописаният риск произтича в голяма степен от макросредата, в 
която Дружеството оперира, то не разполага с механизми за контрол върху този риск. 

 

Производството на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници 
(ВЕИ) и свързаното с него задължение за приоритетно присъединяване на 
производителите от ВЕИ поставя определени рискове пред дейността на 
Дружеството  

Предвид изчерпване капацитета на съществуващите съоръжения, пред Дружеството излиза 
нуждата от решаване на въпроса за пълното покриване на разходите за развитие и разширение 
на мрежата, свързани с присъединяването на производители от ВЕИ. Понастоящем, размерът 
на инвестиционните и административни разходи, одобрен и включен в цените за достъп и 
пренос на Дружеството, е далеч под този, който позволява коректното изпълнение на 
законовите и лицензионните задължения и в същото време способства за подобряване на 
качеството на пренасяната през разпределителната мрежа електрическа енергия. За 
Дружеството стои проблемът с въвеждането в експлоатация на нарасналия размер заявени 
нови мощности от ВЕИ. За Дружеството е налице невъзможност за изпълнение на законовите 
задължения, поради липса на достатъчно преносен капацитет за присъединяване, както от 
страна на НЕК, в качеството и на собственик на преносната мрежа, така и от страна на 
Дружеството. Това може да доведе до налагане на финансови санкции от страна на регулатора 
за неизпълнение на законовите задължения.  

Във връзка с това, за балансирането на енергийната система се изискват допълнителни 
разходи. Решение за това е евентуалното въвеждане на цена за достъп до съответната мрежа 
за ВЕИ производителите, която да се базира на инсталирана мощност и да покрива разходите 
за разширение и модернизация на мрежата, диспечиране, резервиране на мощността и 
поддръжка, ще осигури справедливо поделяне на разходите и стабилност на 
електроенергийната система в България.  

Освен това, законовите срокове за извършване на присъединяване на производители от ВЕИ 
създават предпоставки за несигурност в дейността на Дружеството, защото дават право само 
на инвеститора да определя сроковете за присъединяване (въпреки че на практика при 
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определянето на сроковете се водят преговори между страните). По този начин планираното 
развитие на мрежата се оскъпява и става неефективно. Дружеството не може да даде 
гаранции, че правната и регулаторна рамка по насърчаване на производството и 
потреблението на електрическа енергия от ВЕИ, ще се промени в негова полза с цел 
равномерно и справедливо разпределение на допълнителните разходи между всички 
участници, което може да окаже съществен неблагоприятен ефект върху бизнеса на 
Дружеството, финансовото му състояние и/или резултатите от неговите операции. Дружеството 
полага необходимите усилия за изпълнение на задължението си за приоритетно 
присъединяване на производителите от ВЕИ, но предвид естеството на гореописания риск 
мениджмънтът на Дружеството не разполага с надеждни механизми за контролирането и 
управлението му. 

 

Рискове, отнасящи се до задължението за придобиване на определени мрежови 
съоръжения 

При приватизацията на някои предприятия в България в края на 1990-те, продажбата им е била 
осъществена заедно с определена енергийна инфраструктура. Поради тази причина някои 
клиенти на Дружеството се снабдяват с енергия, използвайки мрежова инфраструктура, която 
не е собственост на Дружеството. Съгласно изискванията на Закона за енергетиката, 
Дружеството е длъжно да закупи тези мрежови съоръжения или да изгради алтернативни 
такива до края на 2011 г. Този срок е изтекъл, но се очаква изменение на закона, с което да 
бъде удължен до 2015 г. Въпреки усилията, които Дружеството полага, за да изпълни 
задълженията си, в някои случаи не е възможно да се определи законният собственик на 
съответните мрежови съоръжения. В други случаи собственикът не може да предостави 
документи за собственост, или отказва да продаде мрежовите съоръжения. Поради тези 
причини, Дружеството е изложено на риск, тъй като невъзможността да придобие съответните 
мрежови съоръжения се разглежда като неспазване изискванията на Закона за енергетиката. 
Освен това някои собственици биха могли да изискат плащане на наем от Дружеството за 
използване на техни съоръжения. Такова искане би било вероятно неоснователно, като 
въпросът е разглеждан от Комисията за защита на конкуренцията в нейната практика по повод 
други  дружества (Решение № 554 от 2010 г., Решение № 1556 от 2011 г.) 

 
Дружеството е обект на глоби от ДКЕВР, като лицензът му за експлоатация, 
опериране и поддържане на електроразпределителната мрежа може да бъде засегнат 
от бъдещи технологични или други промени в сектора, включително е възможно 
отнемането на лиценза на Дружеството за извършване на дейността 

Въпреки, че лицензът на Дружеството дава изключителни права за извършване на дейността 
по опериране, поддържане и експлоатация на електроразпределителната мрежа, съществува 
възможност този лиценз да бъде отнет. Дружеството подлежи на санкции и наказания от 
ДКЕВР, като отнемането на лиценза е крайна мярка, която се прилага от ДКЕВР само ако 
Дружеството не е в състояние да извършва дейността си или да промени дейността си така, че 
да съответства на законовите изисквания и европейските директиви. До момента Дружеството 
е изпълнявало стриктно всички препоръки за промени в дейността му, отправяни от ДКЕВР, в 
резултат на извършвани регулаторни одити. Ръководството на Дружеството възнамерява и за в 
бъдеще да изпълнява стриктно всички законови изисквания, свързани с извършваната от него 
дейност, както и да предприема всички необходими мерки за изпълнение на препоръките на 
регулатора. Няма гаранции, че лицензът за извършваната от Дружеството дейност няма да 
бъде отнет в бъдеще поради извършване на груби и системни нарушения в дейността на 
Дружеството и ако то не е в състояние да извършва дейността си или да промени дейността си 
така, че да съответства на законовите изисквания и европейските директиви. Отнемането на 
лиценза не изключва търсенето на административнонаказателна или наказателна отговорност.  
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Също така, лицензът на Дружеството може да бъде прекратен частично или изцяло, ако 
технологични промени, позволят преминаване на електроразпределителните компании, от 
опериране в условия на естествен монопол в момента, към опериране в условия на 
конкуренция. Въпреки, че към момента няма нови проекти, които да въвеждат тези промени, в 
бъдеще условията за бизнеса на Дружеството може да се променят, и да засегнат правото на 
Дружеството да оперира електроразпределителната мрежа. Това може да окаже съществен 
неблагоприятен ефект върху бизнеса на Дружеството, финансовото му състояние и/или 
резултатите от неговите операции. 

 

Възможно е Дружеството да не успее да изпълни стратегията си  

Стратегията на Дружеството е описана подробно в „Преглед на бизнеса – Стратегия”.  

Дружеството може да се изправи пред редица законодателни, правни, оперативни и финансови 
рискове във връзка с изпълнението на стратегията си, въпреки че мениджмънтът полага всички 
усилия за преодоляването и минимизирането им, доколкото зависи от техните действия. 
Въпреки това,Дружеството може да не успее да постигне стратегическите си цели в близките 
години вследствие на неблагоприятни макроикономически условия и потенциални правни, и 
регулаторни пречки, което може да има съществен неблагоприятен ефект върху бизнеса на 
Дружеството, финансовото състояние и резултатите от дейността му. 

 

Оперираните от Дружеството съоръжения и процеси са предмет на строги 
изисквания и одобрения от страна на регулаторните органи 

Дейността на Дружеството е строго регламентирана и изисква точни и комплексни процеси и 
механизми за контрол на целия процес по разпределение на електрическа енергия. 
Дружеството поддържа напрежението на мрежата или на част от нея според всички нормативни 
разпоредби и според БДС EN 50160/1999. Поради това Дружеството трябва да гарантира, че 
всички методи и оборудване, свързани осъществяваната от него дейност, отговарят на 
приложимите изисквания на текущата регулаторна база, или на други приложими изисквания, 
както и че съоръженията и електроразпределителната мрежа, оперирана от Дружеството 
притежават всички изисквани разрешителни, сертификати и други регулаторни одобрения. До 
момента Дружеството е спазвало стриктно всички изисквания и разпоредби при 
експлоатирането, поддръжката и оперирането на електроразпределителната мрежа, и като 
подлежи на текущи инспекции от регулаторните органи и не може да се гарантира, че при 
такава инспекция няма да бъдат установени недостатъци в процесите по разпределение на 
електроенергия, които могат да доведат до налагане на санкции и глоби от страна на 
регулатора, както и до отправяне на препоръки за промени в дейността на Дружеството и 
отстраняване на недостатъците и получаване, ако е необходимо, на съответните одобрения от 
компетентните органи, а това от своя страна може да има съществен неблагоприятен ефект 
върху бизнеса на Дружеството, финансовото му състояние и/или резултатите от неговите 
операции. 

Спазването на стандартите изисква всички партньори и доставчици, които си сътрудничат с 
Дружеството, да поддържат висококачествени производствени процеси и подходящи 
механизми за контрол, за да гарантират, че съоръженията и оборудването, които Дружеството 
оперира отговарят на приложимите изисквания. Те подлежат на инспекция от регулаторните 
органи по всяко време и ако при една такава инспекция бъдат установени недостатъци в 
оборудването, качеството на кабелите и др. Дружеството следва да прекрати сътрудничеството 
си със съответната организация. Следователно съществува риск, ако партньорите и 
доставчиците на Дружеството не спазват приложимите стандарти за качество, то да не може да 
осъществява своята дейност в съответствие с изискванията на лицензията, а това може да има 
съществен неблагоприятен ефект върху бизнеса на Дружеството, финансовото му състояние 
и/или резултатите от неговите операции.  
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Възможно е Дружеството да бъде изправено пред финансови затруднения в бъдеще, 
и невъзможност за осигуряване на адекватно ниво на привлечен ресурс, които да 
наложат ограничаване на капиталовите инвестиции и/или да ограничат 
способността за финансиране на оборотния капитал 

Възможно е Дружеството да не може да си осигури достатъчно финансиране в бъдеще и да 
осигури адекватно ниво на привлечен ресурс, което да наложи ограничаване на капиталовите 
инвестиции от една страна, и Дружеството да бъде принудено да осъществява само тези 
инвестиции, които са свързани с осигуряване качеството на предоставяните услуги, 
безопасността и спазването на екологичните изисквания, и от друга страна да се ограничи 
способността за финансиране на оборотния капитал. За извършване на своята дейност 
Дружеството използва дългово финансиране (понастоящем кредитна линия от компанията-
майка ЕОН България ЕАД), но то не може да гарантира, че в бъдеще ще има възможност да си 
осигури достатъчно ресурси или, че ще има възможност да получи финансиране при 
благоприятни условия, за да осъществи своевременно необходимите инвестиции, или изобщо 
да ги осъществи, което може да доведе до налагане на глоби и санкции от страна на 
регулатора, и да има съществен неблагоприятен ефект върху бизнеса на Дружеството, 
финансовото му състояние и/или резултатите от неговите операции. Освен това, в бъдеще е 
възможно повишаване на нивото на лихвените равнища в страната, което да доведе до 
увеличаване на цената на привлечения ресурс, който ползва Дружеството и да окаже негативен 
ефект върху финансовия му резултат. Към момента Дружеството използва кредитна линия, 
предоставена от компанията майка ЕОН България ЕАД, и не е изпитвало затруднения с 
управлението на паричните потоци. Дружеството поддържа ниско ниво Дълг/Собствен капитал 
и предприема необходимите мерки за минимизиране на кредитния риск.   

 

Състоянието на оборудването и съоръженията, които Дружеството оперира се 
влошава с течение на времето 

Влиянието, вследствие на оперирането на съоръженията, и естествените процеси, като ерозия 
и корозия, върху състоянието на някои от съоръженията и оборудването, се засилва с течение 
на времето. Дружеството прави регулярни проверки и профилактики на оборудването и 
системите, като извършва поддръжка и ремонт, включително подменя остарялото оборудване и 
съоръжения, преди пълното изтичане на полезния им живот. Дружеството не може да 
гарантира, че винаги ще успява в тези си усилия, и следователно не може да гарантира, че 
бизнеса, финансовото му състояние и/или резултатите от неговите операции няма да бъдат 
засегнати неблагоприятно под въздействието на тези фактори.  

 

Възможни са аварии, повреди в оборудването, спомагателните съоръжения и мрежи, 
които Дружеството оперира, както и аварии и повреди по съоръженията за 
производство и преносните линии високо напрежение  

Възможни са аварии, повреди в оборудването, спомагателните съоръжения и мрежи, които 
Дружеството оперира, както и аварии и повреди по съоръженията за производство и 
преносните линии високо напрежение, които може да наложат временно ограничаване или 
прекратяване на процесите по разпределение на електрическа енергия. За изпълнение на 
задълженията си съгласно изискванията на лицензията, Дружеството е зависимо от 
функционирането на целия процес по снабдяване с електрическа енергия по веригата от 
производителите, ЕСО, който координира преноса и осигурява достъпа на електрическа 
енергия до електропреносната мрежа високо напрежение, както и организира пазара на 
електроенергия, през НЕК, по чиито линии високо напрежение произведената електроенергия 
се пренася до мрежата средно напрежение. Аварии и повреди в електроразпределителната 
мрежа могат да бъдат причинени и от: (i) износване на остаряло оборудване, инсталации и 
мрежи; (ii) неправилната им експлоатация или поддръжка; (iii) кражби на съоръжения (iv) 
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събития извън контрола на Дружеството, включително пожари, земетресения, експлозии, 
неблагоприятни климатични условия, наводнения или други природни бедствия, или (v) 
терористични атаки и военни действия. Мениджмънтът на Дружеството прави всичко 
необходимо за осигуряване своевременното поддържане на оборудването, инсталациите и 
мрежите, както и правиланата им експлоатация. Прекъсването на разпределението на 
електроенергия може да се дължи и на аварии по съоръженията за производство и пренос на 
електроенергия, преди всичко в резултат на събития с характер на непреодолима сила и/или 
други, което може да попречи за разрастването на бизнеса на Дружеството и да доведе до 
невъзможност за осигуряване на необходимото количество електроенергия на потребителите. 
Като, Общественият доставчик (НЕК) е длъжен да заплати на крайния снабдител виновно 
причинените му вреди за неосъществено снабдяване и пренос на електрическа енергия от 
всяко прекъсване до мястото на доставка.  

Авариите, повредите в оборудването, спомагателните съоръжения и мрежи, които Дружеството 
оперира могат да доведат до временно прекратяване или ограничаване на процесите на 
разпределение на електрическа енергия. Също така, съоръженията, които Дружеството 
оперира са обект на чести кражби. Това може да предизвика спад в приходите на Дружеството 
и непредвидени разходи за подмяна или поправка на съоръженията, част от мрежата. Освен 
това, временното прекратяване или ограничаване на процесите по разпределение на 
електрическа енергия може да породи изискване за изплащане на обезщетения, на крайните 
потребители или трети лица, в случаите когато аварии или дълготраен недостиг в 
снабдяването с електроенергия е настъпил по вина на Дружеството. То разполага със система 
за управление при кризи, като разработва и ежегодно актуализира планове за действие при 
бедствия и аварии, по време на военни действия или друг вид криза, въпреки това са възможни 
аварии, повреди в оборудването, спомагателните съоръжения и мрежи, които Дружеството 
оперира, както и аварии по съоръженията за производство и пренос на електроенергия, които 
да имат съществен неблагоприятен ефект върху бизнеса на Дружеството, финансовото му 
състояние и/или резултатите от неговите операции. 

 

Съществена част от бизнеса на Дружеството е концентрирана в един географски 
район от страната 

В таблицата по-долу е представена концентрацията на бизнеса на Дружеството по регионални 
области към 31 декември 2011 г.: 

Разпределителни 
центрове Варна Добрич Силистра Шумен Търговище

Брой електромери 308 095 130 584 72 904 113 850 85 268

% от всички 25.3% 10.7% 6.0% 9.4% 7.0%

Фактурирана енергия, 
ГВтч 1 691 578 261 497 238

% от общата 30.5% 10.4% 4.7% 9.0% 4.3%
        
Разпределителни 
центрове В. Търново Габрово Русе Разград Общо

Брой електромери 183 039 96 510 144 959 80 732 1 215 941

% от всички 15.0% 7.9% 11.9% 6.6% 100%

Фактурирана енергия, 
ГВтч 865 421 739 261  5 552

% от общата 15.6% 7.6% 13.3% 4.7% 100% 

Източник: Неодитирани данни от Дружеството 
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Най-голямата част от бизнеса на Дружеството е съсредоточена в регионална област Варна, 
като 30.5% от общото количество разпределена енергия и 25.3% от общия брой монтирани 
електромери попадат на територията на тази област. Поради тази причина спад в 
потреблението на електричество в област Варна, забавяне на икономическото развитие в този 
район от страната, както и възникване на аварии е възможно да имат съществен 
неблагоприятен ефект върху бизнеса на Дружеството, финансовото му състояние и/или 
резултатите от неговите операции.  

 

Възможно е Дружеството да няма или да не успее да получи достатъчна застраховка, 
за да се защити срещу различни бизнес рискове и отговорности 

Редица предвидими или непредвидими причини могат да доведат до унищожаване или 
нанасяне на щети на имуществото на Дружеството. Събития, за които Дружеството носи 
отговорност, могат да нанесат вреди и щети и на трети страни, включително на имуществото на 
крайните потребители на електрическа енергия. Възможно е тези щети или искове да не се 
покриват от застраховки или да се покриват само частично. Някои рискове не могат да се 
застраховат, а застрахователните премии за други имат възпиращ ефект, съпоставени с 
вероятността рискът да се осъществи. Дружеството сключва и поддържа задължителни 
застраховки, като застрахова имуществото, с което се упражнява лицензионната дейност, както 
и сключва застраховка „Обща гражданска отговорност”, но неговите застрахователни полици не 
покриват и, доколкото е известно на Дружеството, в България не се предлагат застраховки за 
всички потенциални рискове, на които Дружеството е или може да бъде изложено, например, 
застраховка срещу риск от прекъсване на бизнеса, застраховка, който риск Дружеството счита 
за несъществен. Така например, кабелните мрежи Ниско Напрежение, собственост на 
Дружеството, не са застраховани от кражба. Дружеството счита, че проявлението на риска е с 
честотен характер и ниска еднократна стойност на вредата и не е целесъобразно да се 
застрахова мрежа НН за този риск, както поради голямото самоучастие, така и поради 
неоправдано високата застрахователна премия, която би следвало да се плати. Освен това 
притежаваните от Дружеството застрахователни полици са ограничени по отношение на 
максималния размер на иска, следователно сумите, платени на Дружеството по предявени 
искове по такива полици, може да не са достатъчни за покриване на понесените от него щети. 
Но Дружеството не очаква да настъпи инцидент и да бъдат нанесени вреди, надвишаващи 
вероятния най-голям размер на вредата при настъпване на застрахователно събитие. Общата 
застрахователна стойност на активите на Дружеството е 1 149.7 млн. евро. 

Настъпването на незастраховано или частично застраховано събитие или щета може да има 
неблагоприятен ефект върху бизнеса на Дружеството, финансовото му състояние и/или 
резултатите от неговите операции 

 

Ако Дружеството и по конкретно негови служители или външни фирми работят 
неправилно с оборудването или съоръженията, извършвайки дейностите по 
експлоатация на електроенергийните системи, и в резултат на това възникне 
инцидент с тези служители, това може да доведе до значителни финансови 
задължения за него 

В своята дейност Дружеството и по конкретно неговите служители, както и външни фирми 
извършват дейност, свързана с експлоатация на електроенергийни системи и оборудване и 
работа под напрежение. При неправилна работа с тях или при поставянето им в неподходящи 
условия, могат да бъдат причинени инциденти, да се наранят служители на Дружеството и 
други лица, да нанесат щети на неговото имущество и на това на трети страни, както и на 
околната среда. Дружеството е сключило застраховка отговорности за нанесени вреди на трети 
лица и на служители, както и всички служители имат застраховка „Трудова злополука”. 
Дружеството не може да даде гаранции, че инциденти, свързани с експлоатацията на 
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електроенергийните системи и оборудване, далекопроводите и кабелите няма да доведат до 
значителни съдебни спорове и големи финансови задължения за него, които не са покрити със 
застрахователни полици, а това може да има съществен неблагоприятен ефект върху бизнеса 
на Дружеството, финансовото му състояние и/или резултатите от неговите операции. 

Ръководството на Дружеството следи за стриктното изпълнение на всички изисквания свързани 
с експлоатацията на електроенергийните системи и съоръжения. През 2011 г. са допуснати 
общо 4 броя трудови злополуки, като няма нито един фатален инцидент, със служители, 
външни фирми или други страни, с пряка или косвена отговорност на Дружеството.  

 

Негативната реклама може да има неблагоприятен ефект върху бизнеса на 
Дружеството, финансовото му състояние и/или резултатите от неговите операции 

Възможно е дейността на Дружеството да бъде обект на реклама, която да го представя в 
негативна светлина. В тази връзка целенасоченото разпространяване на негативна 
информация може да нанесе вреда на бизнеса на Дружеството. Дружеството полага 
необходимите усилия да минимизира този риск, като се стреми да поддържа безупречна 
репутация и съблюдава всички изисквания свързани с дейността му.такава негативна реклама 
може да доведе по-конкретно до загуба на доверие в Дружеството, до спад в приходите на 
Дружеството, а това може да окаже неблагоприятен ефект върху бизнеса на Дружеството, 
финансовото му състояние и/или резултатите от неговите операции. 

 

Репутацията на Дружеството може да бъде неблагоприятно засегната от невярна 
или подвеждаща информация 

Не може да бъде дадена гаранция, че пазарните възприятия и репутацията на Дружеството 
няма да бъдат неблагоприятно засегнати от невярна или подвеждаща информация или че 
лица, претърпели вреди, които са последица от използването на такава информация, няма да 
предприемат действия за търсене на отговорност от Дружеството за съответната информация. 

Въпреки че Дружеството полага необходимите усилия да поддържа безупречна репутация, 
ситуация подобна на описаната по-горе, може да окаже неблагоприятен ефект върху дейността 
на Дружеството, финансовото му състояние или резултатите от неговите операции. 

 

Операциите на Дружеството зависят в значителна степен от доставката на 
определени компоненти, оборудване и услуги от трети контрагенти 

Операциите на Дружеството зависят от своевременната и съгласувана доставка от трети 
страни на определени компоненти (резервни части и материали) и оборудване (по-конкретно 
измервателни уреди и инструменти, далекопроводи и кабели средно и ниско напрежение, 
оборудване в трафопостове и подстанции, производствени машини и съоръжения и др.), а 
също и услуги. Дружеството е сключило или е в процес на сключване на споразумения за 
доставката на оборудване, компоненти или на някои от тези услуги. Въпреки това няма никаква 
гаранция, че то ще може да си осигури тези услуги, доставката на компоненти и оборудване или 
изпълнението на съответните споразумения, своевременно и при разумни търговски условия, и 
дали изобщо ще може да ги осигури. Освен това няма никаква гаранция, че тези услуги или 
доставка на компоненти или оборудване, които Дружеството си е осигурило, ще бъдат 
достатъчни за посрещане на бъдещите му нужди или че няма да бъдат спрени временно или за 
постоянно.  

Към момента за осигуряване на своите операции, Дружеството получава компоненти и 
оборудване от много на брой доставчици. Не се наблюдава зависимост от един конкретен 
доставчик на компоненти и оборудване. В същото време, Дружеството е зависимо от 
компанията – майка Е.ОН България ЕАД за предоставяне на конкретни административни 
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услуги, като счетоводство, контрол, човешки ресурси, правно и регулаторно управление и др. 
Те се предоставят на базата на договор за услуги, сключен между Дружеството и Е.ОН 
България ЕАД. 

За информация относно взаимоотношенията на Дружеството с дружествата от групата на Е.ОН 
вж. Раздел „Сделки между свързани лица”. 

Въпреки че досега Дружеството не е срещало трудности със своевременното получаване на 
компоненти с необходимото качество, в бъдеще са възможни прекъсвания на доставките, 
закъснения, неблагоприятна промяна на условията на споразуменията за доставка или 
доставяните компоненти може да не отговарят на стандартите за качество, в резултат на което 
Дружеството може да бъде изправено пред необходимостта да си осигури в кратък срок 
заместващи продукти, като намери за целта надеждни доставчици, отговарящи на всички 
технически изисквания и предлагащи в същото време задоволителни условия на 
сътрудничество. Освен това, възможна е отмяна на решенията за избор на доставчици, поради 
оспорване на процедурите за избор. Доставката и качеството на тези компоненти и оборудване 
зависят от редица променливи, в това число: 

 Климатични условия; 

 Екологични условия, например замърсяване и др.; 

 Регулаторни решения на съответните правителства или международни организации; 

 Производствен процес и използвана технология и оборудване; 

 Проверки на качеството и одити; 

 Логистика, и т.н. 

Всяка промяна в наличността или качеството на компонентите и оборудването може да има 
съществен неблагоприятен ефект върху бизнеса на Дружеството, финансовото му състояние 
и/или резултатите от неговите операции. 

Освен това през последните години се наблюдава голяма променливост на цените на 
продуктите, които Дружеството използва в своята дейност. Независимо от усилията, които 
Дружеството полага, за да купува компоненти и оборудване на най-изгодни цени, без да прави 
компромиси с качеството, не може да се изключи вероятността евентуално увеличение на 
цените да доведе до повишаване на оперативните разходи на Дружеството, без съответно 
увеличение на таксите и цените, срещу които Дружеството предоставя услуги. Възникването, на 
което и да е от събитията, описани по-горе, може да има съществен неблагоприятен ефект 
върху бизнеса на Дружеството, финансовото му състояние и/или резултатите от неговите 
операции. 

 

Дружеството може да срещне трудности по отношение на своевременното спазване 
на задълженията си за отчетност, по-специално за представяне на финансовите си 
отчети 

Възможно е вътрешната управленска информационна система и системите за финансова 
отчетност и контрол на Дружеството да не са толкова развити в някои отношения, колкото 
системите на други публични дружества, опериращи на аналогични пазари, и следователно да 
не са в състояние да поддържат правилното и своевременно изпълнение на задълженията за 
отчетност, наложени на Дружеството в качеството му на публично дружество. Освен това 
Дружеството може да срещне трудности с изпълнението на процедури за въвеждането на 
подобрения в тези системи. Няма никаква гаранция, че инвеститорите ще получават 
своевременно финансова информация за Дружеството, за да могат да сравнят резултатите му 
с тези на други дружества. Ако Дружеството не може да поддържа подходящи системи за 
корпоративна информация, финансова отчетност и контрол, това е възможно да окаже 
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неблагоприятен ефект върху способността му да изпълнява правилно и своевременно 
текущите задължения за финансова отчетност, наложени на дружествата, листвани на 
регулирания пазар, а също и върху бизнеса на Дружеството, финансовото му състояние и 
резултатите от неговите операции. 

 

Възможно е Дружеството да не е в състояние да управлява своя растеж  

Бъдещото развитие на Дружеството зависи от стратегията избрана от ръководството на 
Дружеството. Изборът на неподходяща стратегия на развитие може да доведе до реализиране 
на загуби или пропуснати ползи. Политиката на Дружеството е да управлява стратегическия 
риск, чрез непрекъснато наблюдение на изпълнението на своята стратегия и резултати, 
включително процедури и взаимодействие между ръководството и оперативните служители, за 
да бъде възможно да се реагира най-бързо при необходимост от промени в управленската 
политика.  

Не може да бъде дадена гаранция, че финансовата система, системите за планиране и отчет 
на управлението, както текущите, така и тези, които се очаква да бъдат използвани в бъдеще, 
ще отговарят на нуждите на управлението на дейността на Дружеството или, че Дружеството 
няма да заплати допълнителни разходи за справяне с изискванията за оперативен и финансов 
контрол, което може да има съществен неблагоприятен ефект върху бизнеса на Дружеството, 
финансовото му състояние или резултатите от неговите операции. 

 

Дружеството е изложено на оперативен риск, който е присъщ на неговите бизнес 
дейности 

Дружеството е изложено на риск от загуби или непредвидени разходи, свързани с неправилни 
или неработещи вътрешни процеси, човешки грешки, срив на системата или външни 
обстоятелства, като допуснати грешки при изпълнението на операциите, канцеларски или 
деловодни грешки, нарушения на дейността (причинени от различни фактори като отказ на 
софтуера или хардуера и срив на комуникациите), измама, неразрешени транзакции и нанесени 
щети на активи. Освен това Дружеството е изнесло някои дейности, като аутсорсинг проекти в 
областта на изграждането и управлението на енергийни данни, като е възложило изпълнението 
им на трети страни. Всяко неустановяване или некоригиране на оперативен риск от системата 
за управление на риска на дружеството, както и всяко неправилно изпълнение от третите 
страни на възложените им дейности може да има съществен неблагоприятен ефект върху 
бизнеса на Дружеството, финансовото му състояние или резултатите от неговите операции. 

 

Риск от промяна в акционерната структура 

Дружеството е изложено на рискове произтичащи от промяна в собствеността на Дружеството. 
Мажоритарните собственици може да се сменят и/или купувачите на държавните дялове може 
да се окажат лица, които имат различна визия и намерения относно развитието на 
Дружеството, което може да окаже съществен неблагоприятен ефект върху бизнеса на 
Дружеството, финансовото му състояние и/или резултатите от неговите операции.  

На 29 юни 2012 г., Енерго-Про Варна ЕООД, компания част от чешката енергийна група Енерго-
Про а.с., придобива 100% от акционерния капитал на E.OН България ЕАД от E.OН Енерги AГ, 
като така индиректно става мажоритарен собственик в Е.ОН България Мрежи АД (настоящо 
наименование „ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ” АД ) и Е.ОН България Продажби АД (настоящо 
наименование „ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ” АД). 
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Възможен е отказ на ИТ системите на Дружеството или застрашаване на тяхната 
сигурност 

Дружеството разчита на своите ИТ системи за изпълнението на редица функции, включително 
обработката на заявки, процеса по разпределение на електрическа енергия и поддържането на 
счетоводните записи. Въпреки въведените мерки за сигурност и архивиране на информация, 
възможно е използваните от Дружеството ИТ системи да са уязвими на физическо проникване 
или проникване по електронен път, на компютърни вируси или други атаки. Освен това грешки 
при програмирането и аналогични проблеми, водещи до прекъсване на дейността, могат да 
окажат ефект върху способността на Дружеството да изпълнява своята дейност, да прекъснат 
операциите на Дружеството, да накърнят неговата репутация и да го принудят да направи 
значителни технически, правни и други разходи. Освен това няма гаранция, че капацитетът на 
ИТ системите на Дружеството ще бъде достатъчен за посрещане на потребностите на нейния 
разрастващ се и променящ се бизнес. 

Повреда или отказ на ИТ системите на Дружеството може да има неблагоприятен ефект върху 
неговия бизнес, финансовото му състояние или резултатите от неговите операции. 

 

Дружеството се подчинява на множество закони и регламенти в областта на 
опазване на околната среда и здравословните и безопасни условия на труд, и е 
изложено на потенциални отговорности, свързани с околната среда 

Операциите и имуществото на дружеството се подчиняват на множество комплексни закони и 
регламенти в областта на околната среда и здравословните и безопасни условия на труд. 
Дейностите на Дружеството може да имат въздействие върху околната среда. Дружеството има 
задължение да привежда маслонапълнени съоръжения и площадки в съответствие с 
изискванията на законодателството, свързани с опазване на околната среда. В много случаи 
рискът от замърсяване и свързаните с него разходи за почистване не могат да бъдат оценени, 
без да се извърши екологичен одит. Освен това екологичното законодателство в България, 
продължава да се развива в посока към по-строги изисквания. Несигурността в тази област и 
нарастващите разходи за спазване на изискванията могат да доведат до значителни 
допълнителни разходи за Дружеството за изпълнение на новите екологични изисквания. 
Дружеството полага всички усилия да спазва изискванията на екологичното законодателство, 
но то е обект на чести изменения и ако Дружеството не спази изцяло приложимата нормативна 
уредба за околната среда или не направи това в предписаните срокове, може да се стигне до 
налагане на административни, граждански или наказателни санкции на Дружеството, членовете 
на Управителния съвет или на неговите служители. 

Неспазването на екологичното законодателство може да доведе също до временно спиране 
или закриване на определени операции на Дружеството. Също така, Дружеството е длъжно да 
разработва и планира дейности и мерки, целящи постигане на цели и задачи в областта на 
безопасността и здравето при работа. Неспазването на екологичното законодателство и 
изискванията относно безопасни и здравословни условия на труд, може да доведат до 
причиняването на инциденти, възникване на задължения за изплащане на обезщетения, както 
и до прекъсване на операциите на Дружеството, което може да има съществен неблагоприятен 
ефект върху бизнеса на Дружеството, финансовото му състояние и/или резултатите от 
неговите операции. 

 

Съдебни спорове или други извънсъдебни процедури или действия могат да имат 
неблагоприятен ефект върху бизнеса на Дружеството, финансовото му състояние 
и/или резултатите от неговите операции 

Поради характера на неговия бизнес, Дружеството може да бъде изложено на риск от 
завеждането на съдебни дела срещу него от негови клиенти (включително колективни искове), 
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работници и служители, акционери и др. чрез частни искове, административни производства, 
действия на компетентни органи или други видове съдебни производства. Към датата на 
изготвяне на настоящия Проспект е трудно да се оцени или да се изрази количествено 
резултатът от съдебни спорове или аналогични производства и дела. Ищците в този вид дела 
срещу Дружеството може да търсят възстановяване на големи или неопределени суми, или 
други обезщетения, които могат да имат ефект върху способността на Дружеството да 
осъществява своята дейност, а размерите на потенциалните загуби от такива съдебни дела е 
възможно да останат неизвестни за продължителен период от време. Разходите за защита по 
бъдещи съдебни дела могат да бъдат значителни. Възможна е също отрицателна реклама, 
свързана със съдебни дела срещу Дружеството или срещу свързани с него дружества, която 
може да накърни репутацията на Дружеството и/или свързаните с него дружества, независимо 
дали твърденията са основателни и дали Дружеството или свързаните с него дружества са 
признати за виновни в крайна сметка. Освен това, действителни или потенциални, в частност 
неоснователни, искове и съдебни процеси, свързани по-конкретно с права на индустриална 
собственост на Дружеството, могат да окажат неблагоприятен ефект върху операциите на 
Дружеството и/или да попречат на неговото развитие. Поради това съдебните спорове могат да 
имат неблагоприятен ефект върху бизнеса на дружеството, финансовото му състояние и/или 
резултатите от неговите операции. 

За информация относно текущи съдебни производства, в които участник е Дружеството вж. 
Раздел „Преглед на бизнеса – Съдебни, административни и арбитражни производства”. 

 

Стачки или други индустриални действия, както и преговори с профсъюзите могат 
да нарушат дейността на Дружеството или да увеличат неговите оперативни 
разходи 

Дружеството е изложено на риск от стачки, забавяне или спиране на работата и други 
индустриални действия. Към 31 декември 2011 г. приблизително 96% от служителите на 
Дружеството членуват съответно в три профсъюза. Въпреки че към датата на настоящия 
Проспект отношенията между Дружеството или между свързаните с него лица (по-конкретно 
дружествата включени в групата на ЕОН България ЕАД) и профсъюзите, действащи в рамките 
на групата ЕОН България ЕАД, се считат за добри, в бъдеще Дружеството е изложено на риск 
от продължителни преговори с профсъюзите или дори стачки, спиране на работата и други 
индустриални действия. Евентуалното настъпване на такива събития в бъдеще може да има 
съществен неблагоприятен ефект върху бизнеса на Дружеството, финансовото му състояние 
и/или резултатите от неговите операции.  

 

Управление на финансовия риск  
Дейността на Дружеството е изложено на редица финансови рискове: пазарен риск (включващ 
валутен риск и ценови риск), кредитен риск, ликвиден риск и риск от промяна на бъдещите 
парични потоци в резултат на промяна в пазарните лихвени нива. Програмата на Дружеството 
за цялостно управление на риска има за цел да намали евентуалните неблагоприятни ефекти 
върху финансовите показатели на Дружеството. Финансовия риск се управлява 
последователно за всички дружества от групата на Е.ОН България ЕАД на местно ниво чрез 
анализ на рисковите фактори и избора на съответните мерки. 

Валутен риск 

Дружеството не е пряко изложено на валутен риск, поради това че осъществява малко на брой 
несъществени сделки, деноминирани в чуждестранна валута. 

Лихвен риск 

Тъй като Дружеството не притежава значителни лихвоносни активи, приходите и оперативните 
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парични потоци на Дружеството не се влияят от промените в пазарните лихвени проценти. 

Лихвеният риск за Дружеството възниква от получените заеми. Заемите с плаващи лихвени 
проценти излагат Дружеството на лихвен риск, свързан с изменение на бъдещите паричните 
потоци. През 2011 г. и 2010 г., заемите на Дружеството са с плаващ лихвен процент и са 
деноминирани във функционалната валута. Към 31 декември 2011 г. Дружеството ползва заеми 
от други дружества от групата на Е.ОН, които на практика управляват лихвения риск. 
Дружеството няма получени заеми от банки или други финансови институции, освен тези, 
получени от Е.ОН България ЕАД.  

Кредитен риск 

Кредитният риск възниква в резултат на парични средства и други парични еквиваленти и 
депозити държани в банки и финансови институции, както и кредитни експозиции към клиенти 
на едро и на дребно, включително несъбрани вземания и договорени операции. За банките и 
финансовите институции са приемливи само контрагенти, които са определени от групата на 
Е.ОН за такива. Дружеството не е изложено на значителен кредитен риск, тъй като има 
експозиция основно на вземания за извършени услуги по разпределение на електроенергия от 
свързано лице - Е.ОН България Продажби АД.  

Ликвиден риск 

Предпазливото управление на ликвидния риск предполага поддържане на достатъчно парични 
средства и възможността за финансиране чрез адекватен размер на договорени кредитни 
линии. Ръководството наблюдава и контролира текущите прогнози за ликвидността на 
Дружеството (състоящи се от неизползвани кредитни линии и парични средства и парични 
еквиваленти) направени на базата на очакваните парични потоци. 

Ценови риск 

Тъй като Дружеството извършва своята дейност на регулирания пазар, Дружеството 
предоставя информация и прави ценови предложения на регулатора. Въпреки това ДКЕВР е 
упълномощено от закона да определя цените по независим начин и може да не вземе предвид 
позицията на Дружеството. 

Капиталов риск 

Целите на Дружеството при управление на капитала са да осигури възможността Дружеството 
да продължи да съществува като действащо предприятие, да запази оптимална капиталова 
структура и да намали цената на капитала.  

Подобно на другите дружества действащи в този сектор, Дружеството наблюдава собствения 
си капитал на база коефициент на задлъжнялост. Този коефициент се изчислява като се 
раздели нетния дълг на общата стойност на капитала. Нетният дълг на Дружеството се 
изчислява на база на общите заеми (включващи текущи и нетекущи заеми както са показани в 
счетоводния баланс) минус паричните средства и парични еквиваленти. Общият капитал се 
изчислява като собствения капитал посочен в баланса плюс нетния дълг. 

Оценка на справедливата стойност на финансови инструменти 

Дружеството не притежава финансови инструменти, отчитани по справедлива стойност и за 
това не прилага изменението на МСФО 7 във връзка с оценката на финансовите инструменти 
по справедлива стойност. 
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Рискове, свързани с акциите и листването им на БФБ 
 

Възможно е Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол да откаже 
или да отложи Предлагането на дела на Държавна Консолидационна Компания ЕАД в 
Дружеството 

По всяко време преди началото на периода за продажба на акции, Продаващият акционер 
може да се откаже от Предлагането, без да съобщи причините за своето решение, като по този 
начин на практика Предлагането ще бъде прекратено. Прекратяването може да бъде 
извършено само по причини, които според Продаващия Акционер са съществени и включват, 
наред с други неща: (i) възникване на неочаквана или непредвидима промяна в икономическата 
или политическа ситуация в България, която може да окаже съществен неблагоприятен ефект 
върху финансовите пазари, Предлагането или дейността на Дружеството (например 
терористични актове, войни, екологични катастрофи или наводнения); (ii) възникване на 
неочаквана или непредвидима промяна, която е различна от посоченото по-горе в (i), но която 
би могла да има съществен неблагоприятен ефект върху дейността на Дружеството или която 
би могла да предизвика съществени щети за Дружеството или съществено нарушаване на 
неговата дейност; (iii) възникването на съществена неблагоприятна промяна в бизнеса на 
Дружеството, неговото финансово състояние или резултатите от неговата дейност; (iv) 
временно преустановяване или значително ограничаване на търговията с ценни книжа на БФБ-
София, ако такива обстоятелства биха имали съществен неблагоприятен ефект върху 
Предлагането; (v) незадоволително ниво на интерес към Предлаганите Акции; (vi) прекратяване 
на Договора за Предлагане (виж също така "Условия на Предлагането - Прекратяване или 
временно спиране на Предлагането"). 

Информация за прекратяването на Предлагането ще бъде публикувана под формата на 
Публично Съобщение в уебсайта на Агенцията за приватизация 
(http://www.priv.government.bg/apnew/Root/index.php) и Първа Финансова Брокерска Къща. 
(http://www.ffbh.bg/default.aspx?lan=en) (виж също така "Условия на Предлагането - 
Прекратяване или временно спиране на Предлагането"). Ако Предлагането бъде прекратено, 
всякакви Поръчки за Покупка, получени за Предлаганите Акции, ще се считат за невалидни и 
всички платени суми ще бъдат върнати, без лихва или компенсации, не по-късно от 14 дни след 
съобщението за отмяна на Предлагането. 

Решение за отлагане на Предлагането, без да се посочват никакви причини за това, може да 
бъде взето от Продаващия Акционер, по всяко време преди началото на периода на 
Предлагане. От началото на Предлагането (дата на аукциона) до края, Продаващият Акционер, 
съгласувано с Посредника по предлагането, могат да решат да отменят Предлагането само по 
причини, които са съществени (според Продаващия Акционер), включващи, наред с други неща, 
всякакви събития, които могат да повлияят неблагоприятно на успеха на Предлагането или да 
предизвикат повишаване на инвестиционните рискове за купувачите на Предлаганите Акции 
(виж също така "Условия на Предлагането - Прекратяване или временно спиране на 
Предлагането"). Решението за отлагане на Предлагането може да се вземе, без да се посочва 
нов график за Предлагането, който може да се определи и на по-късна дата. Ако решението за 
отлагане на Предлагането бъде взето в периода след началото на аукциона, всички Поръчки за 
Покупка, получени за Предлаганите Акции и всички направени плащания все още ще се считат 
за валидни, като обаче инвеститорите ще имат право да анулират своите Поръчки за Покупка 
чрез подаване на съответно заявление за тази цел в срок от седем работни дни от датата на 
публикуване на допълнението към настоящия Проспект относно отлагане на Предлагането. 

Информация за отлагането на Предлагането ще бъде публикувана под формата на Публично 
Съобщение в уебсайта на Агенцията за приватизация 
(http://www.priv.government.bg/apnew/Root/index.php) и Първа Финансова Брокерска Къща. 
(http://www.ffbh.bg/default.aspx?lan=en) (виж също така "Условия на Предлагането – Разкриване 
на информация във връзка с Предлагането"). 
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Дружеството може да не успее да листва Акциите си на БФБ 

Съгласно Правилника на БФБ-София, за да получи одобрението на Съвета на директорите на 
БФБ за допускане на Акциите до търговия, Дружеството трябва да отговаря на определени 
изисквания, предвидени в съответните разпоредби на БФБ и в други приложими закони. Тези 
изисквания включват, без да се ограничават до това: (i) подходящ свободно търгуван обем 
Акции; (ii) да няма ограничения на прехвърлимостта на Акциите; и (iii) изготвяне и публикуване 
на одитирани финансови отчети за последните три отчетни години. Освен това, при 
разглеждането на заявлението на Дружеството за допускане на Акциите до търговия на БФБ, 
Съветът на Директорите на БФБ ще вземе предвид: (i) финансовото състояние на Дружеството 
и неговите икономически прогнози; (ii) перспективите за развитие на Дружеството, по-специално 
шансовете за успешна реализация на неговите инвестиционни планове; (iii) опитът и 
квалификацията на членовете на Съвета на Директорите; и (iv) сигурността на публичното 
търгуване на БФБ. 

Дружеството смята да предприеме всички необходими стъпки, за да гарантира допускането и 
въвеждането на Акциите до търговия на БФБ възможно най-скоро след публикуването на 
Проспекта и че листването на Акциите на БФБ ще бъде осъществено веднага след 
приключването на Предлагането. Въпреки това няма гаранция, че ще бъдат изпълнени всички 
описани по-горе условия и че Акциите ще бъдат допуснати до търговия на БФБ и че листването 
на БФБ ще започне на очакваната дата. 

 

Търгуването на Акциите на БФБ може да бъде спряно 

Българската законодателна уредба предвижда случаи, при които търгуването на Акциите на 
БФБ ще бъде или може да бъде спряно. 

При условията на чл. 91 от Закона за пазарите на финансови инструменти, съгласно чл. 65 от 
Правилата за търговия на БФБ, Съветът на Директорите на БФБ може да спре търгуването на 
Акциите на БФБ временно. За информация относно спиране на търговията с Aкциите на БФБ 
виж ”Български капиталов пазар – Прекратяване на търговията на борсата”. 

Всяко временно спиране на търгуването на Акциите на БФБ би имало неблагоприятен ефект 
върху ликвидността и цената на Акциите. 

 

Обемите на търговия с Акциите могат да спаднат, а пазарната им цена може да се 
колебае и да падне под Цената на Предлагане 

Дружеството не може да гарантира, че след Листването на БФБ обемите на търговия с Акциите 
ще бъдат постоянни или ще се подобряват. 

Пазарната цена на Акциите към момента на Предлагането не може да бъде показателна за 
пазарната им цена след приключването на Предлагането. Пазарната цена на Акциите може да 
се колебае в широки граници в зависимост от много фактори, които са извън контрола на 
Дружеството. Тези фактори включват, наред с други неща, действителни или очаквани разлики 
в оперативните резултати и печалбите на Дружеството и/или неговите конкуренти, промени във 
финансовите оценки на анализаторите на ценни книжа, в пазарните условия в отрасъла и в 
състоянието на фондовия пазар като цяло, изменение на законите и наредбите, както и 
промени в общите икономически и пазарни условия, например рецесия.  

Пазарната цена на Акциите също може да се колебае в резултат на последващо емитиране на 
нови акции от Дружеството, продажба на Акции от основните акционери на Дружеството, 
ликвидността на търговията с Акциите и намаление на капитала или закупуване на Акции от 
Дружеството, както и в резултат на възприятията на инвеститорите. С оглед на тези и други 
фактори, Дружеството не може да гарантира, че пазарната цена за публично търгуване на 
Акциите няма да падне под Цената на Предлагане. 
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Възможно е ликвидността на Предлаганите Акции при вторична търговия на БФБ да 
е ограничена 

Възможно е пазарът за Предлаганите Акции след допускането им до търговия на БФБ да се 
характеризира с променящи се нива на ликвидност. Възможно е в определени периоди 
продажбата на Акции да е затруднена или невъзможна поради липса на инвеститорски интерес. 
Освен това може да е необходимо известно време, за да бъдат открити потенциални купувачи, 
поради несъвместимостта на предложенията за продажба и покупка на Предлаганите Акции, в 
случай че има такива.  

 

Възможностите на Дружеството да плаща дивиденти зависят от редица фактори и 
няма никаква гаранция, че през дадена година то ще може да плати дивиденти в 
съответствие със своята дивидентна политика или че изобщо ще бъде в състояние 
да плати дивиденти 

Съществуват много фактори, които могат да окажат ефект върху възможността и момента на 
изплащане на дивиденти на акционерите, включително ликвидността и капиталовите 
изисквания на Дружеството, по-специално тези, които са свързани с изпълнението на 
инвестиционната програма. Предложението на Управителния съвет относно разпределянето на 
дивидент ще бъде повлияно от редица фактори, включително: размера на чистата печалба, 
посочен във финансовите отчети на Дружеството, текущата цена и наличието на дългово 
финансиране, изискванията относно капиталовите разходи на Дружеството, планираните 
придобивания и приложимото право (виж също раздел “Дивиденти и дивидентна политика – 
Дивидентна политика”). 

Няма гаранция, че през дадена година Дружеството ще може да плати дивиденти в 
съответствие със своята дивидентна политика или че изобщо ще бъде в състояние да плати 
дивиденти. 

 

Емитирането на нови акции от страна на Дружеството или бъдещо сключване на 
сделки за продажба на значителен брой Акции от страна на акционери след 
провеждане на Предлагането или публична информация, че такова емитиране или 
продажба може да бъдат осъществени, биха могли да повлияят на пазарната цена на 
Предлаганите Акции или на възможността на Дружеството да набере капитал в 
бъдеще 

Бъдещо емитиране на акции може да доведе до разводняване на Акциите, които са 
собственост на акционери на Дружеството преди увеличението. Ако Дружеството емитира нови 
акции или бъдат блокирани акции, на Продаващият Акционер, в случай че Продаващият 
Акционер продължи да притежава Акции и след Предлагането, или някой друг от основните 
акционери на Дружеството продава в бъдеще, или се разпространи новина, че има вероятност 
такова емитиране или продажба да бъдат осъществени в бъдеще, броят на желаещите да 
продават акции на Дружеството на БФБ може да нарасне и/или може да бъде отбелязан спад в 
пазарната цена на Акциите. Това би могло да засегне неблагоприятно пазарната цена на 
Акциите или да ограничи способността на Дружеството да увеличава капитала си, по-конкретно 
чрез предлагане на нова емисия дялови ценни книжа.  

Бъдещи продажби на значителни количества акции на Дружеството, или очаквания, че такива 
продажби може да се осъществят, биха се отразили неблагоприятно на цената на акциите на 
Дружеството. Освен това, такива разпродажби биха затруднили издаване на нови акции в 
бъдеще в случай, че Дружеството има нужда от набиране на капитал.  
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Финансовото състояние на мажоритарния акционер на Дружеството, може да окаже 
влияние върху цената на акциите на Дружеството 

Влошаването на финансовото състояние на мажоритарния акционер на Дружеството, може да 
окаже негативен ефект върху цената на акциите на Дружеството.  

Ако мажоритарният акционер на Дружеството не е в състояние да обслужва своите 
задължения, кредиторите му може да предприемат мерки, които да окажат негативен ефект 
върху стойността на акциите на Дружеството. 

 

 

Рискове, произтичащи от условията на българския капиталов пазар  

Регулирането и осъществявания надзор върху българския пазар на ценни книжа се различава 
съществено от по-развитите пазари на ценни книжа в Западна Европа и САЩ. Комисията за 
финансов надзор осъществява функциите по регулиране на капиталовия пазар в България като 
следи за разкриването на информация, спазването на законовите изисквания и защитата на 
интересите на инвеститорите.  

Възможно е дружествата, търгувани на БФБ, да не са достатъчно прозрачни, както и са 
възможни случаи на търговия при наличие на вътрешна информация, заобикаляне на закона по 
отношение на сделки със заинтересовани лица, заобикаляне на изискванията при търгово 
предлагане и др. Това на свой ред може да има съществен неблагоприятен ефект върху 
ликвидността и цената на Акциите на Дружеството.  

Освен това БФБ е значително по-малка по-размер и ликвидност, в сравнение с пазарите от 
развитите държави от Западна Европа и САЩ, включително и от някои от развиващите се 
държави от Източна Европа.  

Също така, малък брой компании формират голяма част от пазарната капитализация и 
значителна част от обемите на търговия на БФБ. Ниската ликвидност може да доведе до висока 
волатилност, пазарът е лесно манипулируем, което може да има съществен неблагоприятен 
ефект върху цената на Акциите на Дружеството.  

Независимо от факта, че акциите ще се регистрират за търговия на БФБ, няма гаранция, че 
търговията с тях ще бъде активна, и във всеки един момент ще има търсене за тях.  

 

Промяна на режима на данъчно облагане на инвестициите в ценни книжа 

Към датата на изготвяне на настоящия Проспект, реализираните капиталови печалби от 
продажбата на ценни книжа на публични дружества в България не подлежат на облагане с 
данък. Съществува риск този данъчен режим на необлагане на доходите от операции с ценни 
книжа да бъде променен в бъдеще, което би довело до нарастване на данъчното бреме за 
акционерите и намаляване на техните печалби от търговия с акциите на Дружеството.  

 

Валутен риск 

Валутният риск, който носят акциите на Дружеството произтича от факта, че са деноминирани в 
български лева. Промяната на валутния курс на лева спрямо друга валута би променила 
доходността, която инвеститорите очакват да получат, в сравнение с доходността, която биха 
получили от инвестиция деноминирана в друга валута. В този смисъл евентуална обезценка на 
лева би довела до намаляване на доходността от инвестиране в акции на Дружеството. 
Функциониращият механизъм на валутен борд в страната, при който българският лев е с 
фиксиран курс към еврото, премахва в голяма степен наличието на валутен риск, като 
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ограничава колебанията на обменните курсове спрямо основните чуждестранни валути, в 
зависимост от поведението на общата европейска валута.  

 

Инфлационен риск по отношение на инвестициите в ценни книжа 

Инфлационният риск се свързва с вероятността инфлацията да повлияе на реалната 
възвращаемост на инвестициите в ценни книжа. Въпреки положителните тенденции, 
произтичащи от условията на валутен борд и поддържането на рестриктивна фискална 
политика, касаещи нивото на инфлация, отвореността на българската икономика, зависимостта 
и от енергийни източници поражда риск от внос на инфлация.   

 

Риск по отношение на правата на миноритарните акционери 

Основният риск по отношение на миноритарните акционери се изразява в това, че е ограничена 
възможността им да участват във вземането на управленски решения и да упражняват контрол 
върху Дружеството. Този риск може да се минимизира като се инвестира в ценни книжа на 
емитенти, които спазват високи стандарти на корпоративно управление и контрол. 
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3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАБРАНИТЕ СРЕДСТВА 
Публичното предлагане на 33% от капитала на Дружеството е част от целта на Република 
България да продаде чрез АПСК остатъчните си дялове в електроразпределителните 
дружества и крайните снабдители през БФБ.  

Допълнителна цел е да бъде повишена ликвидността на БФБ.  

Нетните постъпления от продажбата на Предлаганите Акции ще постъпят по сметка на 
Държавна Консолидационна Компания ЕАД. 

Дружеството няма да получи никаква част от постъпленията от продажбата на Предлаганите 
Акции в рамките на Предлагането. 
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4. ДИВИДЕНТИ И ДИВИДЕНТНА ПОЛИТИКА 
 
Дивиденти, изплатени в минало време 
Таблицата по-долу представя информация за нетната печалба на Дружеството, общите 
изплатени дивиденти и дивидента за акция за всяка от следните финансови години: 

 

  За година, завършваща на 31 декември 

  2011 г.  2010 г.*  2009 г.  2008 г. 

Нетна печалба на 
Дружеството, която подлежи 
на разпределяне (в лева)  .........

 
8 814 603  (183 117)  22 852 506  34 472 431 

Дивиденти, изплатени 
(подлежащи на изплащане) 
на акционерите (в лева) ............

 
-  -  5 008 400  - 

Брой акции към 31 декември  1 318 000  131 800  131 800  131 800 

Дивидент за акция (в лева) .......  -  -  38.00  - 

Коефициент за изплащане на 
дивиденти на Дружеството 
(%) ...............................................

 
-  -  21.92%  - 

Източник: Неодитирани данни от Дружеството 

____________________ 

* Общото събрание, проведено на 21 април 2010 г., прие решение част от неразпределената 
печалба на Дружеството (възлизаща на 22 852 506 лв. съгласно Одитирания Финансов 
Отчет за 2009 г.), а именно сумата от 5 008 400 лв., да бъде разпределена под формата на 
дивидент между акционерите, което се равнява на дивидент в размер на 38.00 лв. за Акция. 
Информацията за решенията, приети на Годишното общо събрание, включително 
информацията относно изплащането на дивидент, е публикувана от Дружеството в 
съответствие със задълженията за разкриване на информация съгласно българския закон.  

 

Дивидентна политика 
Дивидентната политика на Дружеството зависи от препоръките на Управителния съвет по 
отношение на разпределянето на дивиденти. Те могат да бъдат повлияни от следните фактори: 
размера на нетната печалба според финансови отчети на Дружеството; текущите разходи и 
наличието на дългово финансиране; изискванията за капиталови разходи на Дружеството; 
планираните придобивания и приложимото законодателство. Препоръката на Управителния 
съвет относно разпределянето на дивиденти ще зависи също от дела на външното 
финансиране в собствения капитал на Дружеството. 

 

Разпределяне на дивидентите 
Решение относно разпределянето на печалбата под формата на дивиденти подлежи на 
одобрение от страна на акционерите на Годишното общо събрание, след одобрение на 
одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за съответната финансова година и в 
съответствие с предвиденото в закона. Разпределението и изплащането на авансови 
дивиденти не е позволено. 
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Всяка Акция, включително и Предлаганите Акции, дава право на притежателя си на дивидент, 
пропорционален на номиналната й стойност. Правото на получаване на дивидент се дава на 
всяко лице, вписано в ЦД като акционер на Дружеството на датата, която е 14-ят ден след 
решението на Общото събрание за разпределение на дивидент („Дата на Дивидент”). За по-
подробна информация относно изплащането на дивиденти, моля вижте раздел „Акционерен 
капитал и права и задължения, свързани с Акциите и Общото събрание – Право на участие в 
печалбата”. 

Българските и чуждестранните акционери се ползват от еднакъв режим по отношение на 
правото им на дивидент и процедурите за неговото изплащане. Като правило, Дружеството 
изплаща дивидент в лева.  

Уставът не предвижда каквито и да е ограничения относно изплащането на дивиденти. 
Определени ограничения относно разпределянето на дивиденти се съдържат в приложимото 
българско законодателство (вж. раздел „Акционерен капитал и права и задължения, свързани 
с Акциите и Общото събрание – Право на участие в печалбата”).  

За информация относно данъчното облагане на дивидентите вижте раздел “Данъчно облагане 
– Дивиденти”. 
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5. КАПИТАЛИЗАЦИЯ И ЗАДЛЪЖНЯЛОСТ 
Представените в настоящия раздел данни следва да бъдат анализирани заедно с 
информацията, предоставена в „Оперативен и финансов преглед”, финансовите отчети и 
бележките към тях, както и финансовите данни, представени в другите раздели на 
Проспекта. 

 

Капитализация и задлъжнялост 
Таблицата по-долу съдържа информация за капитализацията и задлъжнялостта на 
Дружеството  

Общо краткосрочни задължения  към 30 април 2012 г. 
  (хил. лв.) 
Гарантирани задължения  -
Обезпечени задължения  -
Необезпечени и негарантирани задължения  
Търговски и други задължения  27 306
Заеми  14 609
Задължения за пенсионни обезщетения  134
Провизии за задължения към персонала  870
Други провизии  4 888
Общо необезпечени и негарантирани задължения   47 807

Източник: Неодитирани данни от Дружеството 

 

Общо дългосрочни задължения  към 30 април 2012 г. 

  (хил. лв.) 
Гарантирани задължения  -
Обезпечени задължения  -
Необезпечени и негарантирани задължения  
Отсрочени пасиви, нетно  4 006
Задължения за пенсионни обезщетения  1 289
Провизии за задължения към персонала  222
Други провизии  18 429
Общо необезпечени и негарантирани задължения  23 946

Източник: Неодитирани данни от Дружеството 

 

Капитализация  към 30 април 2012 г. 
  (хил. лв.) 
Регистриран капитал  1 318
Законови резерви  2 313
Други резерви  67 702

Източник: Неодитирани данни от Дружеството 
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Коефициенти  към 31 декември 2011 г.

Собствен капитал / Активи  0.67

Собствен капитал / Пасиви  2.04

Пасиви / Активи  0.33

Текущи пасиви / Пасиви   0.47

Нетекущи пасиви / Собствен капитал    0.26

Източник: Изчисления на ПФБК 

 

Косвени и условни задължения 
За информация относно косвената и условна задлъжнялост, моля вижте „Оперативен и 
финансов преглед - Условни задължения и ангажименти”. 

Както е оповестено в бележка № 30 „Поети ангажименти” към одитирания годишен финансов 
отчет на Дружеството за 2011 г., съгласно разпоредбите на Закона за енергетиката, от 
Дружеството се изисква да изкупи средствата за търговско измерване и енергийните обекти, 
които са собственост на потребители физически или юридически лица, представляващи 
елементи на преносната или разпределителната мрежа (съответно в 3-годишен и 8-годишен 
срок от влизане в сила на закона). Съгласно изискванията на Лицензията за разпределение на 
електрическа енергия и §3 и § 4 от ПЗР на Закона за енергетиката, нормативно е установено 
задължение за изкупуване или подмяна на средствата за търговско измерване. 

Дружеството изготвя средносрочен бюджет (за следващите три години) за осъществяване на 
тези инвестиции, на база на текущите пазарни цени както следва: 

 

Инвестиции по години  
(хил. лева) 

2012 г. 2013 г. 2014 г. Общо 

Енергийни обекти 1 000 2 000 1 000 4 000

Конвенционални електромери 5 000 3 620 2 620 11 240

СМАРТ електромери 9 185 11 185 6 155 26 525

Общо: 15 185 16 805 9 775 41 765

Източник: Неодитирани данни от Дружеството 

Ръководството на Дружеството не е в състояние да изчисли надеждно кога ще бъдат закупени 
енергийните обекти, които не са изкупени до края на 2014 г.  
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6. ИЗБРАНА ИСТОРИЧЕСКА ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ 
Таблиците по-долу представят избрани финансови данни към 31 декември 2011 г., 2010 г. и 
2009 г., извлечени от одитираните Годишни финансови отчети. 

Този раздел следва да се чете заедно с информацията, представена в „Оперативен и 
финансов преглед” и във финансовите отчети и пояснителните приложения към тях, както и с 
останалата финансова информация, представена в Проспекта. 

 

Отчет за всеобхватния доход 
Таблицата по-долу представя информацията относно отчета за всеобхватния доход за 
посочените периоди. 

  За годината, завършваща на 31 декември

  2011 г.   2010 г.   2009 г. 

  (хил. лв.) 

Приходи от продажби  289 222  225 926   246 527

Себестойност на продажбите  (254 876)  (186 199)   (193 886)

Брутна печалба  34 346  39 727   52 641

Административни разходи  (30 443)  (34 761)   (31 982)

Други приходи  6 166  3 183   4 164

Други разходи  443 (6 832)  697

Печалба от дейността  10 512  1 317   25 520

Финансови приходи  856  11   616

Финансови разходи  (1 718)  (1 516)   (729)

Финансови приходи/ (разходи), нетно  (862)  (1 505)   (113)

Печалба / (загуба) преди данъци  9 650  (188)   25 407

(Разходи)/ приходи за данъци  (835)  5   (2 555)

Печалба/ (загуба) за периода  8 815  (183)   22 852

Други всеобхватни доходи/ (загуби)        

Актюерска печалба/ (загуба), нетно от 
данъци  

991  (719)   125

Общо други всеобхватни доходи/ (загуби) 
за годината, нетно от данъци  991  (719)   125

Общо всеобхватен доход/ (загуба) за 
годината  9 806  (902)   22 977

Източник: Одитирани Годишни финансови отчети за 2011 г., 2010 г. и 2009 г. 

*с цел данните да са сравними, част от данните за 2010 г. и  2009 г. са рекласифицирани 
както в одитирания годишен финансов отчет за 2011 г. Повече за рекласификацията виж в 
раздел „Оперативен и финансов преглед”, точка „Обяснение на ключови понятия от 
отчетите” 
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Таблицата по-долу представя информацията относно разпределения дивидент на акция. 

  За годината, завършваща на 31 декември

  2011 г.   2010 г.   2009 г. 

Брой акции към 31 декември*  1 318 000 131 800 131 800

Доход на акция (лв.)*  6.69 (1.39) 173.39

Дивидент за акция (лв)*  0.00 0.00 38.00

*Неодитирани данни от Дружеството 

 

Счетоводен баланс 
Таблицата по-долу представя информацията за счетоводния баланс към посочените дати. 

    Към 31 декември 

   2011 г.  2010 г.  2009 г. 

    (хил. лв.) 

АКТИВИ      

Нетекущи активи      

Имоти, машини и съоръжения  410 657 387 846  360 953

Нематериални активи  16 72  37

Общо нетекущи активи  410 673 387 918  360 990

Текущи активи     

Материални запаси  6 934 6 464  6 730

Вземания от свързани лица  50 622 51 416  46 664

Търговски и други вземания  4 812 6 686  2 792

Надвнесен корпоративен данък  785 4 444  4 064

Парични средства и еквиваленти  117 1 098  2 192

Нетекущи активи, държани за продажба  701 -  -

Общо текущи активи  63 971 70 108   62 442 

ОБЩО АКТИВИ   474 644 458 026   423 432 

КАПИТАЛ     

Акционерен капитал   1 318 1 318  1 318

Законови и други резерви   70 015 70 015  70 015

Неразпределена печалба   247 237 237 431  243 341

ОБЩО КАПИТАЛ   318 570 308 764   314 674 

Нетекущи пасиви     

Отсрочени данъчни пасиви, нетно  4 006 3 571  5 069

Задължения за пенсионни обезщетения  1 164 1 821  1 005

Провизии за задължения към персонала  218 161  189
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Провизии за други задължения  19 230 20 267  20 952

Правителствени дарения  171 278  553

Приходи за бъдещи периоди   58 540 54 200  43 841

Общо нетекущи пасиви  83 329 80 298   71 609 

Текущи пасиви     

Търговски и други задължения  47 025 42 615  19 629

Заеми от свързани лица  15 719 16 917  8 511

Задължения за пенсионни обезщетения  134 308  150

Провизии за задължения към персонала  537 995  1 770

Провизии за други задължения  2 485 2 504  2 085

Правителствени дарения  194 280  285

Приходи за бъдещи периоди  6 651 5 345  4 719

Общо текущи пасиви  72 745 68 964   37 149 

ОБЩО ПАСИВИ   156 074 149 262   108 758 

ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ   474 644 458 026   423 432 

Източник: Одитирани Годишни финансови отчети за 2011 г., 2010 г. и 2009 г.*с цел данните 
да са сравними, част от данните за 2010 г. и  2009 г. са рекласифицирани както в 
одитирания годишен финансов отчет за 2011 г. Повече за рекласификацията виж в раздел 
„Оперативен и финансов преглед”, точка „Обяснение на ключови понятия от отчетите” 

 

Избрана информация от отчетите на паричните потоци 
Таблицата по-долу представя информацията за избрани позиции от отчетите за паричните 
потоци за посочените периоди. 

 За годината, завършваща на 31 
декември 

 2011 г.  2010 г.  2009 г. 

 (хил. лв.)

Парични потоци от оперативна дейност   

Нетни парични потоци от /(използвани в) оперативна 
дейност  65 688 57 111  49 135

Парични потоци от инвестиционна дейност   

Нетни парични потоци, използвани в инвестиционна 
дейност  (65 440) (61 597)  (52 836)

Парични потоци от финансова дейност   

Нетни парични потоци (използвани в) /от финансова 
дейност  (1 229) 3 392  2 400

Нетно увеличение /(намаление) на паричните 
средства и паричните еквиваленти  (981) (1 094)  (1 301)

Парични средства и парични еквиваленти в началото 
на периода  1 098 2 192  3 493
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Парични средства и парични еквиваленти в края на 
периода  117 1 098  2 192

Източник: Одитирани Годишни финансови отчети за 2011 г., 2010 г. и 2009 г. 

 

Печалба преди лихви, данъци и амортизация (EBITDA) 
Таблицата по-долу представя информацията за печалбата преди лихви, данъци и амортизация, 
на Дружеството за посочените периоди. 

 За годината, завършваща на 31 
декември 

 2011 г.  2010 г.   2009 г. 

 [хил. лв.) 

EBITDA*  
(Печалба преди лихви, данъци и амортизация) 

52 877 41 291   63 113

Източник: Неодитирани данни от Дружеството. 

* ЕBITDA се изчислява като печалба от дейността плюс разходите за амортизация. 
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7. ОПЕРАТИВЕН И ФИНАНСОВ ПРЕГЛЕД 
Настоящият раздел представя информация, която ръководството вярва, че е от 
съществено значение за разбирането на финансовото състояние и резултатите от 
дейността на Дружеството за годините, приключващи на 31 декември 2011 г., 2010 г. и 
2009 г. Представеният по-долу преглед на финансовото състояние и дейността се базира 
основно на отчетите за всеобхватния доход, счетоводния баланс и отчетите за 
паричните потоци на Дружеството към и за дванадесетмесечните периоди, приключващи 
на 31 декември 2011 г., 2010 г. и 2009 г.(одитирани). 

Представеният по-долу преглед на резултатите от дейността, финансовото състояние и 
паричните потоци на Дружеството следва да се разглежда и тълкува заедно с 
Финансовите Отчети и другата финансова информация, съдържаща се в останалите 
раздели от този Проспект.  

Твърденията в настоящият преглед и анализа, отнасящ се до перспективите на отрасъла, 
очакванията на ръководството относно бъдещите резултати от дейността на 
Дружеството, както и останалата неисторическа информация, се отнасят до бъдещето и 
поради естеството си съдържат риск и несигурност. В резултат на факторите, 
разгледани в настоящия раздел и на други места в този Проспект, по-специално в раздел 
„Рискови фактори”, е възможно действителните резултати на Дружеството да се 
различават съществено от тези, отнасяща се до бъдещето информация (виж също 
„Тенденции и перспективи”). Инвеститорите следва да разглеждат Проспекта в неговата 
цялост, а не да вземат решения или да формират мнение единствено въз основа на 
обобщената информация. 

Най-важните елементи на счетоводната политика и изчисленията, въз основа на които са 
изготвени Финансовите Отчети, са представени в настоящия раздел в част „Най-
съществени счетоводни политики и оценки”. 

 

Общ преглед 
Е.ОН България Мрежи АД (настоящо наименование „ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ” АД) е едно от 
четирите електроразпределителни дружества в страната, обслужващо Североизточна 
България. Дружеството извършва дейност по разпределение на електрическата енергия като 
експлоатира, поддържа и оперира електроразпределителната мрежа, както и спомагателните 
съоръжения и мрежи, и разпределя електрическата енергия по мрежата. Дружеството 
притежава лицензия за разпределение на електрическа енергия на територията на областите 
Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра (с 
изключение на територията на к.к. Златни пясъци), издадена през 2004 г. от Държавната 
комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) за срок от 35 години. Е.ОН България Мрежи 
АД (настоящо наименование „ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ” АД) осъществява пренос на електрическа 
енергия за всички ползватели на електроразпределителната мрежа, както на регулирания, така 
и на свободния пазар на територията на Североизточна България. 

През 2011 г. Дружеството е пренесло и разпределило електроенергия в размер на 5.6 ТВтч към 
1.1 млн. потребители на територия от 28 924 кв. км. Приходите на Дружеството за 2011 г. 
възлизат на 289.2 млн. лв., EBITDA е 52.9 млн. лв., а нетната му печалба за периода е 
8.8 млн. лв. 

 

Общи фактори, влияещи на оперативните и финансовите резултати 
В исторически план дейността на Дружеството се влияе от следните ключови фактори, които 
според нея ще продължат и в бъдеще да оказват ефект върху резултатите от нейната дейност: 
(i) макроикономическите условия в България; (ii) регулаторната среда; (iii) технологичните 
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разходи за електроенергия; (iv) цените на материали, външни услуги и труд; и (v) сезонността 
на приходите.  

По-долу са разгледани основните фактори, влияещи върху финансовите и оперативни 
резултати на Дружеството през годините от 2009 до 2011 г. Ръководството вярва, че тези 
фактори са имали и е възможно и в бъдеще да имат ефект върху дейността, финансовите 
резултати, финансовото състояние и перспективите за развитие на Дружеството. 

Подробен анализ на действителния ефект на посочените по-долу фактори върху конкретните 
позиции от отчета за всеобхватния доход и отчета за финансовото състояние на Дружеството 
през посочените периоди и към посочените дати са представени в настоящия раздел в част 
„Резултати от дейността”. 

Макроикономически условия  

Дружеството е със седалище в България, където осъществява и своята дейност. Поради това 
макроикономическите фактори, свързани с България като например БВП, процент на 
инфлация, лихвените нива и валутните курсове, както и ниво на безработицата, доходите на 
домакинствата, финансовото състояние на дружествата и броя на фалитите, имат в съчетание 
с различни други фактори значително въздействие, освен върху всичко останало, върху 
потреблението на енергия и цените на услугите, предлагани от Дружеството, които оказват 
съществен ефект върху резултатите и баланса на Дружеството. 

През периода 2004-2008 г. българската икономика се характеризираше със стабилен растеж от 
порядъка на 6% годишно, обусловен главно от значителния приток на капитали от чужбина. 
Засиленото търсене на потребителски и инвестиционни стоки доведе до увеличаване на 
дефицита по текущата сметка. Икономическият растеж предизвика дефицит на пазара на труда 
и съответно повишаване на заплащането, а това, в съчетание с увеличените цени на храните и 
нефта, доведе до скок на инфлацията.  

Глобалната финансова криза повиши нежеланието на инвеститорите да поемат риск. В 
резултат на това през 2009 г. притокът на капитали намаля значително и българската 
икономика влезе в рецесия. През 2009 г. икономическата активност се сви с 5.5%, но през 
2010 г. възстанови положителния си растеж до реален годишен ръст от 0.2%.  

През 2011 г. България реализира съответно 1.7% годишен ръст на БВП. Към края на годината 
средно годишната инфлация бележи лек ръст 3.4% за 2011 г. спрямо 3% към края на 2010 г. 
Нивото на безработицата също леко е нараснало, като към края на 2011 г. безработица е 
10.4%, спрямо 9.2% в края на 2010 г.  

Прогнозите на министерството на финансите са реалния ръст на БВП за 2012 г. е да достигне 
1.7%. Положителен принос за растежа ще имат както износът, така и потреблението. 

Основните макроикономически показатели за България за годините от 2009 до 2011 г. са 
представени в раздел „Преглед на индустрията – Българската икономика”. 

Икономическата криза, която започна през 2009 г. повлия на консумацията на електроенергия 
от стопански потребители. През 2009 г., потреблението на стопанските клиенти спадна с 5.9% 
спрямо предходната година. През 2010 г. потреблението на стопанските клиенти се увеличи с 
1%, но все още е далеч от потреблението в предкризисната година. През 2009 г. и 2010 г. 
консумацията на електроенергия от битови потребители продължава да расте, макар и с по-
ниски темпове отколкото преди кризата. Крос-субсидираната цена на електроенергията 
(отрицателен марж на електроенергията за битови потребители за сметка на по-високия марж 
на електроенергията за стопански потребители), в допълнение към спада на потреблението на 
стопанските клиенти, оказват съществено влияние върху резултатите и финансовото състояние 
на Дружеството през 2010 г.  
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По-студената зима в края на 2011 г. е един от факторите за увеличението в консумираната от 
потребителите електроенергия. Допълнителното увеличаване на цената на електроенергията в 
средата на годината допринасят за реализираната печалба към края на 2011 г. 

 

Разпределена електроенергия, ГВтч 2011 г. 2010 г. 2009 г.

Стопански потребители 2 810 2 706 2 669

Увеличение спрямо предходната година (%) 3.8% 1.4% -6.0%

Битови потребители 2 738 2 664 2 612

Увеличение спрямо предходната година (%) 2.8% 2.0% 3.8%

Източник: Неодитирани данни от Дружеството 

 

Регулаторна среда 

Дружеството генерира съществена част от своите приходи от разпределение на електрическа 
енергия. Поради това приходите му са пряко свързани с регулираните цени на електрическа 
енергия.  

ДКЕВР прилага метода „горна граница на приходите” за определяне на необходимите годишни 
приходи за всяка от компаниите осъществяващи разпределение на електроенергия, като през 
първата година на всеки пет годишен регулаторен период прави допускания за нормата на 
възвращаемост на капитала, допустимите годишни разходи, нуждите от оборотен капитал, 
обема на активите, амортизационните норми и впоследствие ги коригира в края на всяка година 
с индекса на инфлация, коефициент за подобряване на ефективността, показателя за качество, 
както и с разликата между прогнозни и отчетени разходи. Основавайки се на необходимите 
приходи, ДКЕВР определя тарифите на разпределителните дружества за достъп до и пренос по 
електроразпределителната мрежа. 

Непризнаването на направени разходи по една или друга причина, като например нарушения 
при обявяването на обществени поръчки, извършване на външни услуги от свързани лица, 
непризнаване на разходите за амортизации, както и намаления размер на признатия за 
регулаторни нужди оборотен капитал оказват съществено влияние върху необходимите 
приходи на Дружеството. Намаляването на необходимите приходи оказва съществен 
неблагоприятен ефект върху финансовия резултат на Дружеството.   
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Таблицата по-долу, изготвена за посочения период, предоставя информация от ценовото 
предложение на Дружеството и решението на регулатора. 

  За дванайсетмесечието започващо 
на 01 юли 2008 

 

  Е.ОН  ДКЕВР  Разлика 

  (в хил. лева)  (%) 

Необходими приходи 286 508 238 027  -16.9

Разходи за закупуване на ел.енергия за ТР 96 725 119 115  23.1

Административни и експлоатация и поддръжка 91 948 54 394  -40.8

Амортизации 52 353 24 948  -52.3

Общо разходи 241 026 198 457  -17.7

РБА 379 016 329 753  -13.0

Отчетна стойност на активите 292 684 273 814  -6.4

Инвестиции 93 240 77 755  -16.6

Работен капитал 23 584 8 675  -63.2

Финансирания 30 492 30 492  0.0

Норма на възвръщаемост на капитала (%)  12% 12%  0.0

Възвръщаемост 45 482 39 570  -13.0

Източник: Неодитирани данни от Дружеството; ДКЕВР 
 

През 2010 г. регулатора промени размера на признатите за регулаторни цели технологични 
разходи от 17.8% на 15%, в резултат на което признатите разходи за закупена енергия за 
второто полугодие на 2010 г. бяха намалени с около 9.4 млн. лв., което се отрази 
неблагоприятно на финансовия резултат на Дружеството. 

Поради това регулаторната среда в България и в частност разминаванията в изчисленията и 
мненията на Е.ОН България Мрежи АД (настоящо наименование „ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ” АД) и 
ДКЕВР оказват и ще продължават да оказват съществен ефект върху резултатите и 
финансовото състояние на Дружеството. 

Технологични разходи за електроенергия 

Технологичните загуби на електроенергия могат да бъдат класифицирани като технически и 
търговски. Техническите загуби представляват енергията, загубена в процеса на 
трансформиране и транспортиране на електрическа енергия по мрежата, докато търговските 
загуби са в резултат на нерегламентиран достъп до мрежата или до средствата за търговско 
измерване на електрическа енергия, както и в резултат на неправилно отчитане на потребената 
електрическа енергия от измервателните уреди. През 2011 г. Дружеството допуска, че между 
4% и 6% от загубите на енергия по мрежата се дължат на търговски загуби (предимно кражби 
на електроенергия) и между 9% и 11% от загубите на енергия по мрежата се дължат на 
технически загуби. 

Технологичните загуби на електроенергия влияят на финансовото състояние на Дружеството в 
две основни направления: (i) промяната на нивото на технологичните загуби увеличава или 
намалява разходите за закупуване на електроенергия за покриване на загубите, което дава 
пряко отражение на финансовия резултат на Дружеството и (ii) дългосрочните цели за 
намаляване на технологичните загуби увеличават нуждата от инвестиции в мрежата и в ново 
по-модерно оборудване, което да не позволява нерегламентиран достъп и да предоставя по-
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прецизно измерване на използваното количество електроенергия както и да намалява 
техническите загуби. Таблицата по-долу, изготвена за посочените периоди, предоставя 
информация за нивото на технологичните загуби на електроенергия. 

 

 2011 г. 2010 г. 2009 г.

Технологични загуби (в %) 14.8 15.8 16.7

Технологични разходи (в хил. лева) 100 729 92 056 101 355

Източник: Одитирани Годишни финансови отчети за 2011 г., 2010 г. и 2009 г. 

 
Поради това размера на технологичните разходи за електроенергия оказва и ще продължава 
да оказва съществен ефект върху резултатите и финансовото състояние на Дружеството. 

Цени на материали, външни услуги и труд 

Цените на използваните суровини и материали, външните услуги и труд оказват, заедно с други 
фактори, съществен ефект върху оперативните разходи на Дружеството. Колебанията на тези 
разходи имат съществен ефект върху доходността на Дружеството. 

Основна част от разходите на Дружеството се формира от разходите за външни услуги. При 
ценообразуването на тези услуги се прилага модела на увеличената стойност (себестойност на 
разходите плюс фиксиран марж). През последните 3 години Дружеството успява да намали 
тези разходи, в резултат на изпълнението на мерки за ограничаване на разходите си. 

Цените, заплащани от Дружеството за използваните резервни части, материали и оборудване 
до голяма степен са в корелация с цените на суровините на международните пазари. През 
последните години се наблюдава голяма волатилност на цените на продуктите, които 
Дружеството използва в своята дейност, което дава отражение върху крайния финансовия 
резултат. 

Освен това разходите, свързани със заплатите на служителите на Дружеството, оказват ефект 
върху резултатите от дейността на Дружеството. 

 

Средна брутна работна заплата (СБРЗ)  2011 г. 2010 г. 2009 г. 

СБРЗ (месечна, в лв.) 1 179 1 120 1 086 

Увеличение спрямо предходната година (%) 5.3% 3.1% 16.5% 

Източник: Неодитирани данни от Дружеството 

 

Поради това съществените изменения в цените на суровините и материалите, и в разходите за 
външни услуги и труд оказват и ще продължат да оказват съществен ефект върху резултатите 
от операциите на Дружеството и финансовото му състояние. 

Сезонност 

Сезонността оказва значително влияние върху потребителското търсене на електричество, 
като най-високо е търсенето през зимните и летните месеци. Основните причини за 
сезонността на приходите са (i) климатичните фактори, като температурата на въздуха и 
продължителността на светлата част от денонощието; (ii) вида на отоплителните системи; и 
(iii) вида и използването на климатични инсталации. 

Сезонността е по-силно изразена при битовите потребители и стопанските потребители от 
сферата на туризма и администрацията, докато тя е по-малко изразена при индустриалните 
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потребители, тъй като различните индустриални производства имат различни пикове на 
потреблението, които взаимно се неутрализират.  

Сезонността оказва и влияние върху разходите на Дружеството, и в частност върху размера на 
технологичните загуби на електроенергия. В зимните месеци, поради по-ниските температури 
разходите за покриване на технологичните загуби се увеличават.  

Поради описаните по-горе фактори, сезонността оказва и ще продължава да оказва съществен 
ефект върху резултатите и финансовото състояние на Дружеството. 

 

Най-съществени счетоводни политики и оценки  
Изготвянето на финансовите отчети в съответствие с МСФО изисква съветът на директорите да 
подбере и прилага елементи на счетоводната политика, които според него са основни за 
представянето на финансовото състояние на Дружеството и на резултатите от нейната дейност 
(“Основни елементи на счетоводната политика”). 

По-долу са представени прилаганите от Дружеството основни елементи на счетоводната 
политика. 

Финансовият отчет на Дружеството за 2011 г. е изготвен в съответствие с изискванията на 
Международните стандарти за финансови отчети (МСФО), приети в Европейският съюз. 
Финансовите отчети са изготвени при спазване на принципа на историческата цена. 

Изготвянето на финансовите отчети в съответствие с МСФО изисква употребата на счетоводни 
приблизителни оценки. Също така изисква при прилагането на счетоводната политика на 
предприятието ръководството да използва преценки и предположения. Елементите на 
финансовите отчети, чието представяне включва по-висока степен на субективна преценка или 
сложност, както и тези елементи, за които предположенията и оценките имат значително 
влияние върху финансовите отчети като цяло, са отделно оповестени в приложение 2.19. към 
годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г. 

Няма нови стандарти и изменения на стандарти, приети от Дружеството за приложение за 
финансовата година, започваща на 1 януари 2010 г. 

Към датата на одобряване за издаване на финансовия отчет на Дружеството за 2011 г. има 
няколко нови стандарта и изменения, както и разяснения, задължителни за прилагане за първи 
път за финансовата година, започваща на 1 януари 2011 г., но които към този момент не са 
приложими за Дружеството (въпреки, че това може да повлияе на осчетоводяването на бъдещи 
транзакции и събития). 

Подобрения на МСФО (издадени през май 2010 г. и в сила от 1 януари 2011 г.).  

 МСФО 1 беше изменен за да: (а) позволи балансовата стойност в резултат на 
прилагането на предишна общоприета счетоводна рамка да бъде използвана като 
намерена стойност на статия на Имоти, машини и съоръжения или нематериален актив, 
ако тази статия е била използвана в операции, предмет на процентно регулиране; (б) 
позволи преоценка, възникваща следствие на събитие, да бъде използвана като 
намерена стойност на Имоти, машини и съоръжения, дори ако преоценката възниква по 
време на период, покрит от първите финансови отчети на МСФО; и (в) изисква 
приемащият за пръв път да обясни промени в счетоводните политики или в 
изключенията по МСФО 1 между първия МСФО междинен отчет и първите годишни 
финансови отчети по МСФО; 

 МСФО 3 беше изменен да: (а) налага изискване за оценка по справедлива стойност 
(освен ако не трябва да се прилага друга база за оценка в съответствие с изискванията 
на други МСФО) на неконтролиращи участия, които не са настоящи участия в 
собствеността или не дават право на собственика на пропорционален дял върху 
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нетните активи в случай на ликвидация; (б) осигури насоки относно споразумения за 
плащане на основа на акции на придобиващия, които не са били заменени, или са били 
доброволно заменени в резултат на бизнес комбинация; и (в) изясни, че евентуалните 
възнаграждения от бизнес комбинации, възникнали преди датата на влизане в сила на 
променените МСФО 3 (издадени януари 2008 г.) ще бъдат осчетоводени в съответствие 
с насоките в предишната версия на МСФО 3;  

 МСФО 7 беше изменен, за да разясни определени изисквания за оповестяване, по-
конкретно: (а) особено подчертава връзката между качествени и количествени 
оповестявания по отношение на характера и размера на финансови рискове; (б) чрез 
премахване на изискването да се оповестява балансовата стойност на предоговорени 
финансови активи, които в противен случай биха били просрочени или обезценени; (в) 
чрез замяна на изискването да се оповестява справедливата стойност на обезпечение 
чрез по-общо изискване за оповестяване на неговия финансов ефект; и (г) чрез 
разясняване, че едно предприятието трябва да оповестява сумата на пресрочено 
обезпечение към датата на отчета, а не сумите, възникнали през време на отчетния 
период;  

 МСС 27 беше променен с изясняване на преходните правила за измененията на МСС 
21, 28 и 31, наложени от променения МСС 27 (изменен през януари 2008 г.); 

 МСС 34 беше изменен, за да добави допълнителни примери на значими събития и 
транзакции, изискващи оповестяване в съкратен междинен финансов отчет, 
включително трансфери между нивата на йерархията на справедлива стойност, 
промени в класификацията на финансови активи или промени в бизнес или 
икономическата среда, които имат влияние върху справедливите стойности на 
финансовите инструменти на предприятието; 

 КРМСФО 13 беше изменен, за да се разясни определянето на справедлива стойност на 
наградни кредити.  

Посочените изменения не са намерили израз в допълнителни или изменени оповестявания и не 
са имали никакво материално въздействие върху оценката или при признаването на транзакции 
и салда , посочени във финансовите отчети на Дружеството. 

 Други изменени стандарти и тълкувания, в сила за настоящия период. КРМСФО 19 
“Погасяване на финансови задължения с капиталови инструменти”, изменения на МСС 
32 за класификацията на правата за емитиране, разяснения в КРМСФО 14 “МСС 19 – 
Ограничението на актив по план с дефинирани доходи, минимални изисквания за 
финансиране и тяхното взаимодействие”, свързани с предварителни плащания на 
минимални изисквания за финансиране и промени в МСФО 1 “Първоначално приемане 
на МСФО”, не са оказали никакво въздействие върху финансовите отчети на 
Дружеството. 

Към датата на одобряване и издаване на финансовия отчет на Дружеството за 2011 г. има 
няколко нови стандарти и тълкувания, които са задължителни за годишните периоди, 
започващи на или след 1 януари 2012 г. или по-късно, и които Дружеството не е приело по-
рано.  

 Оповестявания – Трансфери на финансови активи – Изменения на МСФО 7 (издаден 
през октомври 2010 г. и в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 юли 
2011 г.). Промяната изисква допълнителни оповестявания по отношение на излагания 
на риск, произлизащ от трансферирани финансови активи. Изменението включва 
изискване да се оповестява по клас на актив характера, балансовата стойност и 
описание на рисковете и ползи на финансови активи, които са били прехвърлени към 
друга страна, но въпреки това остават в балансовия отчет на предприятието. Изисква 
се също оповестяванията да позволяват на заинтересования да разбере количеството 
на всички свързани задължения, както и връзката между финансови активи и свързани 
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задължения. Когато финансови активи са били отписани, но предприятието все още е 
изложено на определени рискове и ползи, свързани с прехвърления актив, се изисква 
допълнително оповестяване с цел да се разберат ефектите от тези рискове. Освен ако 
не е споменато друго по-горе, новите стандарти и тълкувания не се очаква да окажат 
значително влияние върху финансовите отчети на Дружеството. 

 

Към датата на одобряване и издаване на финансовия отчет на Дружеството за 2011 г. има 
няколко нови или изменени Стандарти и Тълкувания, които все още не са одобрени от 
Европейския съюз. 

 МСФО 9, “Финансови Инструменти: Класификация и Оценка”. МСФО 9, издаден през 
ноември 2009 г., заменя онези части на МСС 39, свързани с класификацията и 
оценяването на финансови активи. Впоследствие, във връзка с класификацията и 
измерването на финансови задължения, МСФО 9 беше изменен отново през октомври 
2010 г. През декември 2011 г., Стандартът бе изменен с цел да: (а) промени датата на 
влизане в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2015 г. и (б) 
добави преходни оповестявания.  

Ключови характеристики на стандарта са: 

 Изисква се финансовите активи да се класифицират в две категории за оценка: 
такива, които следва да бъдат оценявани впоследствие по справедлива стойност 
и такива, които да бъдат оценявани впоследствие по амортизирана стойност. 
Решението следва да се вземе при първоначално признаване. Класификацията 
зависи от бизнес модела на предприятието за управление на неговите 
финансови инструменти и договорените паричните потоци на инструмента. 

 Инструмент впоследствие се измерва по амортизирана стойност, единствено ако 
е дългов инструмент и ако и двете условия: (а) целта на бизнес модела на 
предприятието е да задържи актива за събиране на договорени парични потоци, 
и (б) договорените парични потоци на актива представляват плащания само на 
главница и лихви (в смисъл, има само “основни характеристики на заем”); са в 
сила. Всички други дългови инструменти се оценяват по справедлива стойност в 
печалбата или загубата. 

 Всички капиталови инструменти се оценяват впоследствие по справедлива 
стойност. Капиталови инструменти, държани за търгуване, ще се оценяват по 
справедлива стойност в печалбата или загубата. За всички други капиталови 
инвестиции може да се направи окончателен избор при първоначалното 
признаване да се признаят по-скоро нереализирани и реализирани печалби и 
загуби чрез друг всеобхватен доход, отколкото печалба или загуба. Необходимо 
е да няма рециклиране на печалбите и загубите по справедлива стойност към 
печалбата или загубата. Този избор може да бъде направен на основание 
„инструмент по инструмент”. Дивидентите следва да се представят в печалбата 
или загубата дотогава, докогато представляват възвръщаемост на инвестиция.  

 Повечето от изискванията на МСС 39 за класификация и оценка на финансови 
задължения не бяха променени в МСФО 9. Ключова промяна е, че ще се изисква 
предприятието да представи резултатите от промените в собствения му кредитен 
риск на финансови задължения, определени по справедлива стойност чрез 
печалба или загуба в друг всеобхватен доход.  

 МСФО 10, „Консолидирани финансови отчети” (издаден през май 2011 г. и в сила за 
годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2013 г.), заменя цялостната насока 
за контрол и консолидация в МСС 27 “Консолидирани и индивидуални финансови 
отчети” и ПКР-12 “Консолидация – предприятия със специална цел”. МСФО 10 променя 
определението за контрол по начин, който прилага еднакви критерии към всички 
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дружества при дефинирането на понятието. Това определение е подкрепено с широки 
насоки по прилагането. 

 МСФО 11, „Съвместни споразумения”, (издаден през май 2011 г. и в сила за годишни 
периоди започващи на или след 1 януари 2013 г.), заменя МСС 31 “Дялове в съвместни 
предприятия” и ПКР 13 “Съвместно контролирани предприятия – непарични вноски от 
контролиращите съдружници”. Промени в определенията намалиха броя на видовете на 
съвместни споразумения до два: съвместни операции и съвместни предприятия. 
Премахнат е съществуващия избор за пропорционална консолидация за съвместно 
контролирани дружества. Методът на собствения капитал е задължително за 
участниците в съвместните предприятия. 

 МСФО 12, „Оповестяване на участия в други предприятия”, (издаден през май 2011 г. и 
в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2013 г.), се прилага към 
всички предприятия, които имат интерес във филиал, съвместна договореност, 
асоциирано или неконсолидирано структурирано предприятие. Той заменя изискванията 
за оповестяване, понастоящем включени в МСС 28 „Инвестиции в асоциирани 
предприятия”. МСФО 12 изисква предприятията да оповестяват информация, която 
помага на разглеждащите финансовия отчет да оценят характера, рисковете и 
финансовите ефекти, свързани с интересите на предприятието във филиали, 
асоциирани предприятия, съвместни договорености и неконсолидирани структурирани 
предприятия. За да отговори на тези цели, новият стандарт изисква оповестяване на 
няколко сфери, включително значителни преценки и предположения при определянето 
на това дали дадено Предприятие контролира, контролира съвместно или значително 
влияе с участията си в други предприятия; разширени оповестявания на дела на 
неконтролиращи участия в груповата дейност и паричните потоци; обобщена 
финансова информация за дъщерните дружества със съществени неконтролиращи 
участия; както и подробно оповестяване на интереси в неконсолидирани структурирани 
предприятия.  

 МСФО 13, „Оценка по справедлива стойност” (издаден през май 2011 г. и в сила за 
годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2013 г.), има за цел да подобри 
съгласуваността и да намали сложността, като предоставя ревизирано определение на 
справедлива стойност, както и един единствен източник на изисквания за измерване и 
оповестяване на справедлива стойност за употреба в различните МСФО.  

 МСС 27, „Индивидуални финансови отчети” (променен през май 2011 г. и в сила за 
годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2013 г.) беше изменен и сега 
неговата цел е да определи счетоводното отчитане и изискванията за оповестяване на 
инвестициите в дъщерни, съвместни и асоциирани предприятия, когато предприятието 
изготвя индивидуални финансови отчети. Насоките за контрол и консолидирани 
финансови отчети бяха заменени от МСФО 10 „Консолидирани финансови отчети”. 

 МСС 28, „Инвестиции в асоциирани и съвместни предприятия”, (преработен през май 
2011 г. и в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2013 г.). 
Изменението на МСС 28 е резултат от проекта за съвместни предприятия на Съвета. 
При обсъждане на този проект, Съветът реши да включи счетоводното отчитане на 
съвместни предприятия, които използват метода на собствения капитал в МСС 28, 
защото този метод е приложим и за съвместни, и за асоциирани предприятия. С това 
изключение, другите насоки остават непроменени. 

 Оповестявания - Компенсиране на финансови активи и финансови задължения – 
Промени в МСФО 7 (издаден през декември 2011 г. и в сила за годишни периоди, 
започващи на или след 1 януари 2013 г.). Изменението изисква оповестявания, които 
ще позволят на използващите финансовите отчети на предприятието да оценят ефекта 
или потенциалния ефект на споразумения за нетиране, включително права за 
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компенсация. Изменението ще има влияние върху оповестявания, но няма да има 
въздействие върху оценката и признаването на финансови инструменти. 

 Промени в МСС 1, „Представяне на финансови отчети” (издаден през юни 2011 г., в 
сила за годишни периоди, започващи на или след 1 юли 2012 г.), променя 
оповестяването на статии, представени в друг всеобхватен доход. Промените изискват 
предприятията да разделят статии, представени в друг всеобхватен доход в две групи, 
на базата на това дали е възможно или не те да бъдат прекласифицирани в печалба 
или загуба в бъдеще. Предложеното заглавие, използвано от МСС 1 се промени на 
„отчет за печалба и загуба и друг всеобхватен доход”.  

 Промененият МСС 19, „Доходи на наети лица” (издаден през юни 2011 г., в сила за 
годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2013 г.), налага значителни промени 
в представянето и оценката на определени разходи за пенсионен доход и обезщетения 
при прекратяване и към оповестяванията на всички доходи на наети лица. Стандартът 
изисква признаване на всички промени в нетно определеното задължение (актив) за 
доходи, когато те се появят, както следва: (а) разходи за трудов стаж и нетна лихва в 
печалба и загуба; и (б) преоценяване в друг всеобхватен доход. 

 Компенсиране на финансови активи и финансови задължения – Промени в МСС 32 
(издаден през декември 2011 г. и в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 
януари 2014 г.). Изменението добави насока по прилагането на МСС 32, за да се 
адресират несъответствия, идентифицирани при прилагането на някои критерии за 
компенсиране. Това включва изясняване на смисъла на „в момента притежава законно 
право на компенсация“ и на това, че някои от системите за брутно обезпечение могат да 
бъдат считани еквивалентни на нетно обезпечение.  

 Други променени стандарти и тълкувания: Промяната на МСФО 1 “Първоначално 
приемане на МСФО”, отнасящо се до хиперинфлация и премахване на препратките към 
фиксирани дати на някои изключения и освобождавания, изменението на МСС 12 
„Данъци върху дохода“, което представя оборима презумпция, че инвестиционен имот, 
отчитан по справедлива стойност, се възстановява изцяло чрез продажба, и КРМСФО 
20, “ Разходи по разкриване в производствената фаза на открита мина”, което се отнася 
до това кога и как да се отчитат ползите, произтичащи от дейността по разкриване в 
минната промишленост, няма да окажат каквото и да е въздействие върху финансовите 
отчети на дружеството. 

Съгласно българското законодателство Дружеството е задължено да води счетоводството си и 
да изготвя финансовите си отчети в български лева (BGN), официалната валута на Република 
България. Валутата на представяне във финансовите отчети на Дружеството е лева и всички 
суми са представени в хиляди лева. Паричните активи и пасиви в чуждестранна валута се 
отчитат по заключителен курс на БНБ към края на годината. Заключителният курс към 31 
декември 2011 г. е EUR 1 = BGN 1.95583. Сделките в чуждестранна валута се представят във 
функционална валута, като се прилага официалния курс за деня на извършване на 
транзакцията. Печалбите и загубите от промяна във валутните курсове, възникнали в резултат 
на разплащания по сделки в чуждестранна валута, както и от преоценка по заключителен 
валутен курс на деноминираните в чуждестранна валута активи и пасиви се признават в 
печалби и загуби. 

Изготвянето на финансовите отчети в съответствие с МСФО изисква ръководството да направи 
най-добри приблизителни оценки, начисления и разумно обосновани предположения, които 
оказват ефект върху отчетените стойности на активите и пасивите, на приходите и разходите, и 
на оповестяването на условни вземания и задължения към датата на отчета. Тези 
приблизителни оценки, начисления и предположения са основани на информацията, която е 
налична към датата на финансовия отчет, поради което бъдещите фактически резултати биха 
могли да бъдат различни от тях (като в условия на икономическа нестабилност несигурностите 
са по-значителни). Обектите, които предполагат по-висока степен на субективна преценка или 
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сложност, както и тези елементи, за които предположенията и оценките имат значително 
влияние върху финансовите отчети като цяло, са оповестени в Приложение № 2.19 към 
годишния финансов отчет за 2011 г. 

Основните позиции по елементите на счетоводната политика на Дружеството са детайлно 
изложени в Приложение № 2 към финансови отчети. 

 

Обяснение на ключови понятия от отчетите 
За целите на представения по-долу анализ на резултатите от дейността, основните позиции, 
включени в отчета за всеобхватния доход на Дружеството, са следните: 

Приходи 

Отчетените приходи на Дружеството включват следните позиции: (i) приходи от мрежови 
компоненти в цената на електроенергията, (ii) приходи от присъединяване на нови потребители 
и (iii) приходи от продажба на други услуги. 

Приходите включват справедливата цена на полученото или подлежащо на получаване 
плащане или възнаграждение за продадените стоки и услуги, при нормално протичане на 
дейността на Дружеството. Приходите са посочени нетно от данъци върху добавената 
стойност, върнати стоки и предоставени отстъпки. Дружеството признава приходи, когато 
сумата на прихода може да бъде надеждно оценена, когато е възможно дружеството да получи 
бъдещи икономически изгоди, и когато отговаря на специфични критерии за всяка дейност на 
Дружеството, конкретизирана по-долу. 

Приходи от продажбата на услуги 

Приходите от продажбата на услуги включват приходи от такси за пренос през и достъп до 
електроразпределителната мрежа, приходи от добавка за зелена енергия, приходи от такси за 
пренос през и достъп до електропреносната мрежа, приходи от добавка за високоефективно 
комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия. приходи от присъединяване на 
потребители и приходи от други услуги. Съгласно промяна в Правилата за търговия с 
електрическа енергия, от 1 юли 2011 г. Дружеството фактурира сумите за пренос през и достъп 
до електропреносната мрежа и всички мрежови услуги, включително добавките за зелена 
енергия и енергия от високоефективно комбинирано производство.  

Приходите се признават, когато изхода от стопанската операция може да бъде измерен 
достоверно и в зависимост от степента на завършеност на сделката към датата на баланса. 
Резултатът от стопанската операция може да се оцени, в случай съответните приходи могат да 
бъдат определени, вероятно е Дружеството да получи икономическа изгода, степента на 
завършеност може да се оцени заедно със съответните разходи отнасящи се до стопанската 
операция. Приходите от присъединителни такси за свързването на нови консуматори към 
електрическата мрежа се разсрочват, когато Дружеството има задължение да осигури тези 
услуги в бъдеще. Приходите от продажба на други услуги включват цени за прекъсване и 
възстановяване на електрозахранване, подмяна, проверка и изпитване на електроуреди и други 
подобни. 

Разходи 

Разходи по видове (разходи за дейността) 

Дружеството отчита две основни групи разходи - себестойност на продажбите и 
административни разходи: 

Разходите за дейността на Дружеството по видове включва следните позиции: 
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 Разходи за амортизации, които представляват разходи за амортизации на сгради, 
машини и съоръжения, транспортни средства, стопански инвентар и нематериални 
дълготрайни активи; 

 Технологични разходи на електроенергия представляват разходи на електрическа 
енергия, които са присъщи на технологичния процес при пренос и разпределение на 
електрическа енергия. Пределните технологични разходи се определят в зависимост от 
параметрите на разпределителната система, обема и типа на продажбите по категории 
потребители и нива на напрежения, точността на измервателните уреди и други. Въз 
основа на приетата методика с Решение № ТР-003/08.12.2008 г. на ДКЕВР е утвърдила 
средногодишен размер на технологичните разходи на електрическа енергия при 
разпределение в размер на 17.80% за регулаторния период 2008 – 2013 г.: 

 Разходи за външни услуги, които представляват основно оказани услуги от Е.ОН 
България ЕАД във връзка с административни дейности като счетоводство, контрол, 
човешки ресурси, правно и регулаторно управление и други; 

 Разходи за персонала, които включват разходите за заплати и възнаграждения и 
разходите за социални осигуровки; 

 Разходи за материали; 

 Себестойност на предоставени услуги, които включват такси за прекъсване и 
възстановяване на електрозахранване, подмяна, проверка и изпитване на електроуреди 
и други подобни; 

 Разходи за одит; и  

 Други разходи. 

Други приходи от дейността 

Другите приходи от дейността на Дружеството включват:  

 Излишъци, установени при инвентаризация; 

 Приходи от правителствени дарения; 

 Възстановени данъци от данъчни ревизии; 

 Приходи от продажба на материали; 

 Печалба от продажба на ИМС; 

 Други приходи. 

Други разходи от дейността 

Другите разходи за дейността на Дружеството включват:  

 Начислени и реинтегрирани провизии; 

 Начислени и реинтегрирани обезценки на вземания; 

 Начислени обезценки на ИМС; 

 Начислени обезценки на материални запаси; 

 Балансова стойност на отписани материали и ИМС; 

 Местни данъци и такси и еднократни данъци; 

 Други разходи. 

Финансови приходи 
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Основните компоненти на финансовите приходи на Дружеството включват: (i) приходи от лихви 
по банкови сметки и (ii) приходи от лихви за нетекущи провизии. Приходите от лихви се 
признават пропорционално на времето, като се използва метода на ефективната лихва. 

Финансови разходи 

Финансовите разходи на Дружеството включват предимно: (i) разходи за лихви по получени 
заеми; (ii) разходи за лихви за нетекущи провизии и (iii) Други финансови разходи. 

Разходи за данъчно облагане 

Данъкът върху печалбата включва текущ данък и отсрочен данък. Текущият данък включва 
данъчни задължения по отношение на печалбата за дадена финансова година и корекции за 
минали периоди (ако има такива) на данъка върху печалбата. Отсрочен данък се начислява по 
балансовия метод за всички временни разлики, явяващи се между данъчната основа на 
активите и пасивите и балансовата им стойност във финансовия отчет. Законовата ставка на 
корпоративния данък в България за периода от 2009 до 2011 г. е 10.0%.  

Рекласификация 

В одитирания Годишен финансов отчет за 2011 г. са рекласификацирани някои позиции от 
счетоводния баланс и отчета за всеобхватния доход с цел да бъдат по-ясни за ползвателите на 
финансовите отчети. С цел по-точно сравняване на финансовите данни с предходни периоди 
същата рекласификация е извършена и за периодите завършващи на 31 декември 2010 и 
2009 г.  

В баланса вземанията от свързани лица са представени на отделен ред, предвид съществения 
им размер (предишно представяне като „Търговски и други вземания”). 

В баланса провизиите за задължения към персонала са представени на отделен ред (предишно 
представяне като „Провизии за други задължения и начисления”).  

В отчета за всеобхватния доход, позицията „Други приходи” е представена на отделен ред 
(предишно представяне – нетно).  

В обяснителните бележки има рекласификация в оперативните разходи (част от 
себестойността на продажбите), като разходите за придобиване на активи по стопански начин 
са представени на отделен ред (предишно представяне – част от други разходи). 
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Резултати от дейността 
Сравнение между годината, завършваща към 31 декември 2011 г., и годината, 
завършваща към 31 декември 2010 г.  

Таблицата по-долу, изготвена за посочените периоди, предоставя конкретна информация за 
резултатите от дейността на Дружеството. 

  За годината, 
завършваща на 

31 декември 

  

  2011  2010  Изменение 

  (в хил. лева) 
(одитирани) 

 (%) 

Приходи от продажби  289 222  225 926  28.0

Себестойност на продажбите  (254 876)  (186 199)  36.9

Брутна печалба  34 346  39 727  -13.5

Административни разходи  (30 443)  (34 761)  -12.4

Други приходи  6 166 3 183  93.7

Други разходи  443  (6 832)  н.с.

Печалба от дейността  10 512  1 317  698

Финансови приходи  856  11  7 682.2

Финансови разходи  (1 718)  (1 516)  13.3

Финансови приходи/ (разходи), нетно  (862)  (1 505)  -42.7

Печалба / (загуба) преди данъци  9 650  (188)  н.с.

(Разходи)/ приходи за данъци  (835)  5  н.с.

Печалба/ (загуба) за периода  8 815  (183)  н.с.

Други всеобхватни доходи/ (загуби)      

Актюерска печалба/ (загуба), нетно от данъци  991  (719)  н.с.
Общо други всеобхватни доходи/ (загуби) 
за годината, нетно от данъци 

 991  (719)  н.с.

Общо всеобхватен доход/ (загуба) за 
годината 

 9 806  (902)  н.с.

Източник: Одитиран годишен финансов отчет за 2011 г. 

*с цел данните да са сравними, част от данните за 2010 г. и  2009 г. са рекласифицирани 
както в одитирания годишен финансов отчет за 2011 г. Повече за рекласификацията виж в 
раздел „Оперативен и финансов преглед”, точка „Обяснение на ключови понятия от 
отчетите” 

н.с. – несъпоставимо 

 

Основният фактор повлиял върху измененията на приходите и себестойността на продажбите 
на Дружеството е промяната в правилата за търговия с електрическа енергия, съгласно която 
от 1 юли 2011 г. Дружеството започва да фактурира добавките за пренос през и достъп до 
електропреносната мрежа и всички мрежови услуги, включително добавките за зелена енергия 
и енергия от високоефективно комбинирано производство, по този начин се увеличават както 
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приходите, така и себестойността на продажбите в отчета. В резултат на промяната брутната 
печалба за 2011 г. намалява с почти 14% спрямо 2010 г.  

Приходи по видове продукти (електроенергия, услуги) 

Таблицата по-долу, изготвена за посочените периоди, представя основните компоненти на 
приходите на Дружеството по вид.  

  За годината, завършваща на  
31 декември 

  2011 г.  2010 г.  Изменение 

  (в хил. лв.)   (%) 

Приходи от продажби   

Мрежови компоненти в цената на 
електроенергията 

277 976 217 628 27.7

Присъединяване на нови потребители 6 651 5 345  24.4

Продажби на други услуги 4 595 2 953  55.6

Общо  289 222 225 926  28.0

Източник: Одитирани Годишни финансови отчети за 2011 г. и 2010 г. 
 

През 2011 г. и 2010 г. приходите от разпределение на електроенергия представляват съответно 
96.1% и 96.3% от приходите на Дружеството, приходите от присъединяване на нови 
потребители представляват съответно 2.3% и 2.4% от приходите на Дружеството, докато 
приходите от продажби на услуги представляват съответно 1.6% и 1.3% от приходите на 
Дружеството. 

Приходите на Дружеството се увеличават с 63.3 млн. лв. или 28%, достигайки 289.2 млн. лв. 
през 2011 г., сравнено с 225.9 млн. лв. през 2010 г. Увеличението на приходите на Дружеството 
се дължи основно на  увеличението с 60.3 млн. лв. или 27.7%, на приходите от разпределение 
на електроенергия, което се дължи главно на промяна в Правилата за търговия с електрическа 
енергия, съгласно която от 1 юли 2011 г. Дружеството започва да фактурира добавките за 
пренос през и достъп до електропреносната мрежа и всички мрежови услуги, включително 
добавките за зелена енергия и енергия от високоефективно комбинирано производство.  
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Себестойност на продажбите 

Таблицата по-долу, изготвена за посочените периоди, представя основните компоненти на 
себестойността на продажбите на Дружеството по вид.  

  

За годината, 
завършваща на 

 31 декември   

  2011 г.  2010 г.  Изменение 

  (в хил. лв.)  (%) 

Оперативни разходи 149 291  89 777 66.3

Технологични разходи на електроенергия 100 729  92 056 9.4

Себестойност на предоставени услуги 4 856  4 366 11.2

Общо себестойност на продажбите 254 876  186 199 36.9

Източник: Одитирани Годишни финансови отчети за 2011 г. и 2010 г. 
*с цел данните да са сравними, част от данните за 2010 г. и  2009 г. са рекласифицирани 
както в одитирания годишен финансов отчет за 2011 г. Повече за рекласификацията виж в 
раздел „Оперативен и финансов преглед, точка „Обяснение на ключови понятия от 
отчетите” 
 

Основните компоненти на себестойността на продажбите на Дружеството за 2011 г. и 2010 г. са: 
(i) оперативните разходи, които представляват съответно 58.6% и 48.2% от общата 
себестойност на продажбите на Дружеството; (ii) технологичните разходи на електроенергия, 
които представляват съответно 39.5% и 49.4% от общата себестойност на продажбите на 
Дружеството и (iii) себестойността на предоставени услуги, която представлява съответно 1.9% 
и 2.3% от общата себестойност на продажбите на Дружеството. 

Общата себестойност на продажбите на Дружеството се увеличава с 68.7 млн. лв., или 36.9%, 
достигайки 254.9 млн. лв. през 2011 г., сравнено с 186.2 млн. лв. през 2010 г. Този ръст се 
дължи на: (i) увеличение с 59.5 млн. лв. или 66.3% на оперативните разходи, главно в резултат 
на увеличение на разходите за външни услуги с 56.4 млн. лв. или 306.3%, разгледано по-
подробно на следващата страница; и (ii) увеличение на технологичните разходи за 
електроенергия с 8.7 млн. лв. или 9.4% главно в резултат на увеличение на цената на 
електроенергията за технологичен разход, определена от ДКЕВР, в сила от 1 юли 2011 г. (вж в 
този раздел „Общи фактори, влияещи на оперативните и финансовите резултати”  
„Технологични разходи за електроенергия”). 

Изменението на Себестойността на предоставените услуги е незначително, като част от общо 
разходите на Дружеството. 
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Оперативни разходи 

Таблицата по-долу, изготвена за посочените периоди, представя основните компоненти на 
оперативните разходи на Дружеството по вид. 

 

  За годината, завършваща на  
31 декември 

  2011 г.  2010 г.  Изменение 

  (в хил. лв.)  (%) 

Амортизации 42 007  39 525  6.3

Разходи за персонал 24 886  24 351  2.2

Външни услуги, вкл.**: 74 809  18 411  306.3

   Мрежови компоненти 56 635  1 254  4 416.3

   Услуги Региоком 8 404  8 674  -3.1

   Ремонт и поддържане 5 879  5 073  15.9

   Застраховки 1 750  1 773  -1.3

   Телефонни и пощенски услуги 489  563  -13.1

   Ел.енергия собствено потребление 375  254  47.6

   Охрана 327  307  6.5

   Други 950  513  85.2

Материали 7 654  7 407  3.3

Разходи за придобиване на активи по стопански 
начин (759) (709)  7.1

Други разходи 694  792  -12.4

Общо оперативни разходи   149 291  89 777  66.3

Източник: Одитирани Годишни финансови отчети за 2011 г. и 2010 г. 

*с цел данните да са сравними, част от данните за 2010 г. и  2009 г. са рекласифицирани 
както в одитирания годишен финансов отчет за 2011 г. Повече за рекласификацията виж в 
раздел „Оперативен и финансов преглед, точка „Обяснение на ключови понятия от 
отчетите” 

**Неодитирани данни от Дружеството. 
 

Оперативните разходи на Дружеството за 2011 г. и 2010 г. са: (i) разходите за амортизации, 
които представляват съответно 28.1% и 44.0% от общата стойност на оперативните разходи на 
Дружеството; (ii) разходите за персонала, които представляват съответно 16.7% и 27.1% от 
общата стойност на оперативните разходи на Дружеството; (iii) разходите за външни услуги, 
които представляват съответно 50.1% и 20.5% от общата стойност на оперативните разходи на 
Дружеството и (iv) разходите за материали, които представляват съответно 5.1% и 8.3% от 
общата стойност на оперативните разходи на Дружеството. 

Оперативните разходи на Дружеството бележат ръст от 59.5 млн. лв., или 66.3% от 
89.8 млн. лв. през 2010 г. на 149.3 млн. лв. през 2011 г. Този ръст се дължи основно на: 
(i) увеличение с 56.4 млн. лв. или 306.3% на разходите за външни услуги, в резултат на 
промяна в Правилата за търговия с електрическа енергия, съгласно която от 1 юли 2011 г. 
Дружеството купува от НЕК услугите за пренос през и достъп до електропреносната мрежа и 



67 
 

всички мрежови услуги, включително добавките за зелена енергия и енергия от 
високоефективно комбинирано производство, което кореспондира с увеличението на приходите 
от мрежови компоненти в цената на електроенергията; (ii) увеличение с 2.5 млн. лв., или 6.3%, 
на разходите за амортизации, главно в резултат на изпълнение на инвестиционната програма 
на Дружеството, което води до увеличение на средната стойност на амортизируемите активи; и 
(iii) увеличение с 0.5 млн. лв. или 2.2% на разходите за персонала, в резултат на увеличение на 
размера на средната работна заплата за 2011 г. спрямо 2010 г. 

Външните услуги, като компонент на оперативните разходи, основно включват част от 
разходите на Дружеството към НЕК и ЕСО под формата на мрежови компоненти в цената на 
електроенергията. Те се увеличават значително до 56.6 млн. лв. за 2011 г., спрямо 1.3 млн. лв. 
за 2010 г., поради посочената по-горе промяна в Правилата за търговия с електрическа 
енергия. Останалата част от разходите на Дружеството към НЕК и ЕСО са включени в 
Технологичните разходи. 

 

Административни разходи, Други приходи и разходи  

  За годината, завършваща на  
31 декември 

  2011 г.  2010 г.  Изменение 

  (в хил. лв.)  (%) 

Административни разходи  (30 443)  (34 761)  -12.4

Други приходи 6 166 3 183  93.7

Други разходи 443  (6 832)  н.с.

Общо разходи  (23 834)  (38 410)  -37.9

Източник: Одитирани Годишни финансови отчети за 2011 г. и 2010 г. 

н.с. – несъпоставимо 

*с цел данните да са сравними, част от данните за 2010 г. и  2009 г. са рекласифицирани 
както в одитирания годишен финансов отчет за 2011 г. Повече за рекласификацията виж в 
раздел „Оперативен и финансов преглед, точка „Обяснение на ключови понятия от 
отчетите” 
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Административни разходи  

Таблицата по-долу, изготвена за посочените периоди, представя основните компоненти на 
административните разходи за продажби на Дружеството по основни видове. 

  За годината, 
завършваща на 

31 декември 
  

  2011 г.  2010 г.  Изменение 

  (в хил. лв.)   (%) 

Външни услуги, вкл.*: 29 309  33 656 -12.9

   Услуги по договор с Е.ОН България ЕАД 26 753 31 106  -14.0 

   Охрана 946 897  5.5 

   Ел.енергия собствено потребление 779 772  0.9 

   Ремонт и поддържане 291 262  11.1 

   Почистване сгради 196 276  -29.0 

   Лицензионни такси ДКЕВР 130 145  10.3 

   Вода 73 91  -19.8 

   Наеми 16 12  33.3 

   Застраховки 10 31  -67.7 

   Обяви 10 9  11.1 

   Други 105 55  90.9 

Заплати и социални осигуровки 505  354  42.7

Амортизации 308  360  -14.4

Материали 99  140  -29.3

Разходи за одит 102  95  7.4

Други разходи 120  156  -23.1

Общо  30 443  34 761  -12.4

Източник: Одитирани Годишни финансови отчети за 2011 г. и 2010 г. 

*Неодитирани данни от Дружеството. 
 

Основните компоненти на административните разходи на Дружеството през 2011 г. и 2010 г., 
са: (i) разходите за външни услуги, които представляват съответно 96.3% и 96.8% от общата 
стойност на административните разходи на Дружеството; (ii) разходите за амортизации, които 
представляват 1.0% от общата стойност на административните разходи на Дружеството за 
всяка една от годините и (iii) разходите за заплати и социални осигуровки, които представляват 
съответно 1.7% и 1.0% от общата стойност на административните разходи на Дружеството.  

Административните разходи на Дружеството бележат спад от 4.3 млн. лв., или 12.4%, от 
34.8 млн. лв. през 2010 г. на 30.4 млн. лв. през 2011 г. Този спад се дължи главно на: 
(i) намалението с 4.3 млн. лв., или 12.9%, на разходите за външни услуги,  поради намалението 
на обема на предоставени услуги от Е.ОН България ЕАД във връзка с административни 
дейности като счетоводство, контрол, човешки ресурси, правно и регулаторно управление и 
други.  
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Други приходи от дейността 

Таблицата по-долу, изготвена за посочените периоди, представя основните компоненти на 
Други приходи от дейността на Дружеството по основни видове. 

  За годината, 
завършваща на 

31 декември 

  

  2011 г.  2010 г.  Изменение 

  (в хил. лв.)  (%) 

Възстановени данъци от данъчни ревизии 2 413 - н.с.

Приходи от продажба на материали  2 210 1 576 40.2

Излишъци, установени при инвентаризация 867 819 5.9

Печалба от продажба на ИМС,  296 185 60.0

Приходи от правителствени дарения 193 280 -31.1

Други приходи 187 323 -42.1

Други приходи, общо 6 166 3 183 93.7

Източник: Одитирани Годишни финансови отчети за 2011 г. и 2010 г. 

*с цел данните да са сравними, част от данните за 2010 г. и  2009 г. са рекласифицирани 
както в одитирания годишен финансов отчет за 2011 г. Повече за рекласификацията виж в 
раздел „Оперативен и финансов преглед, точка „Обяснение на ключови понятия от 
отчетите” 

н.с. – несъпоставимо 

 

Основните компоненти на Други приходи от дейността на Дружеството за 2011 г. и 2010 г., са: 
(i) приходите от продажба на материали, които представляват съответно 35.8% и 49.5% от 
общата стойност на другите приходи на Дружеството и (ii) излишъците, установени при 
инвентаризация, които представляват съответно 14.1% и 25.7% от общата стойност на другите 
приходи на Дружеството.  

През 2011 г. възстановените данъци от данъчни ревизии, представляващи 39.1% от общата 
стойност на другите приходи на Дружеството, са една от основните самостоятелни статии. 
Постъпленията от възстановени данъци от данъчни ревизии в размер на 2.4 млн. лв. е 
основната причина за съществения ръст на другите приходи от дейността на Дружеството през 
2011 г. Тези приходи за с еднократен характер и причината е спечелено данъчно дело. 

Приходите от продажба на материали нарастват през 2011 г. с 40.2% в резултат на увеличение 
на количеството и цените на продадените материали. 
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Други разходи от дейността 

Таблицата по-долу, изготвена за посочените периоди, представя основните компоненти на 
Други разходи от дейността на Дружеството по основни видове. 

 

  За годината, 
завършваща на 

31 декември 

  

  2011 г.  2010 г.  Изменение 

  (в хил. лв.)  (%) 

Реинтегрирани провизии, нетно 1 656 1 438 15.2

Балансова стойност на отписани материали (1 038) (662) 56.8

Балансова стойност на бракувани ИМС (188) (251) -25.1

Местни данъци и еднократни данъци (875) (843) 3.8
Реинтегрирани обезценки на данъчни вземания - 
нетно 987 - н.с.

Начислени обезценки на вземания, нетно (213) (269) -20.8

Отписани ИМС - (5 623) н.с.

Обезценка на материални запаси 160 (552) н.с.

Други разходи (46) (70) -34.3

Други разходи, общо 443 (6 832) н.с.

Източник: Одитирани Годишни финансови отчети за 2011 г. и 2010 г. 

*с цел данните да са сравними, част от данните за 2010 г. и  2009 г. са рекласифицирани 
както в одитирания годишен финансов отчет за 2011 г. Повече за рекласификацията виж в 
раздел „Оперативен и финансов преглед, точка „Обяснение на ключови понятия от 
отчетите” 

н.с. – несъпоставимо 

 

Основните компоненти на Други разходи от дейността на Дружеството за 2011 г. и 2010 г., са: 
(i) разходите за отписани материали по балансова стойност възлизащи съответно на 
1.0 млн. лв. и на 0.7 млн. лв. и (ii) местните и еднократни данъци възлизащи съответно на 
стойност 0.9 млн. лв. и 0.8 млн. лв.  

През 2010 г. разходите за отписани ИМС възлизащи на 5.6 млн. лв. са една от основните 
самостоятелни статии, като те са в резултат на факта, че част от активите на Дружеството не 
са били използвани в дейността му. 

Други разходи от дейността на Дружеството достигат 0.4 млн. лв. нетни приходи през 2011 г., 
спрямо 6.8 млн. лв. нетни разходи през 2010 г. Това намаление на нетните разходи се дължи 
главно на: (i) липсата на разходи за отписани ИМС през годината в сравнение с 5.6 млн. лв. 
разходи за отписани ИМС през 2010 г и (ii) увеличението на реинтегрирани обезценки на 
данъчни вземания в размер на 1.0 млн. лв. 

Причината за наличието на реинтегрираните обезценки на данъчни вземания Както е повестено 
в бел. 24 от одитирания Годишен финансов отчет за 2011 г. - реинтегрирана е обезценка на 
вземане по ДДС по повод ревизионен акт; делото е спечелено от Дружеството. 
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Нарастването с 56.3% на балансовата стойност на отписани материали се дължи увеличение 
на количеството и цените на продадените материали. 

 

Финансови приходи/ (разходи), нетно 

  

За годината, 
завършваща на 

 31 декември   

  2011 г.  2010 г.  Изменение 

  (в хил. лева)  (%) 

Приходи от лихви 856  11 7 681.8

Общо финансови приходи 856 11  7 681.8

Разходи за лихви (708)  (230)  207.8

Разходи за лихви за нетекущи провизии (978)  (1 252)  -21.9

Други финансови разходи (32)  (34)  -5.9

Общо финансови разходи (1 718) (1 516)  13.3

Общо финансови приходи/ (разходи), нетно  (862)  ( 1 505)  -42.7

Източник: Одитирани Годишни финансови отчети за 2011 г. и 2010 г. 

 

През 2011 г. и 2010 г. финансовите приходи на Дружеството се формират единствено от 
приходи от лихви, които представляват 100% от финансовите приходи на Дружеството.  

През 2011 г. и 2010 г., финансовите разходи на Дружеството се формират главно от: (i) разходи 
за лихви, които представляват съответно 41.2% и 15.2% от финансовите разходи на 
Дружеството и (ii) разходи за лихви за нетекущи провизии, които представляват съответно 
56.9% и 82.6% от финансовите разходи на Дружеството.  

Финансовите разходи, нетно на Дружеството бележат спад с 0.6 млн. лв., или 42.7% от 
1.5 млн. лв. през 2010 г. на 0.9 млн. лв. през 2011 г. Този спад се дължи главно на: 
(i) намалението с 0.3 млн. лв., или 21.9%, на разходите за лихви за нетекущи провизии главно в 
резултат на промяна на дисконтовия процент по провизията за достъп до чужди съоръжения и 
(ii) увеличението с 0.8 млн. лв. на приходите от лихви в резултат на начислени лихви по 
възстановени суми по два ревизионни актове. 

 

Печалба / (загуба) преди данъци 

Видно от представените данни от отчета, печалбата/ (загубата) преди данък върху печалбата 
възлиза на 9.7 млн. лв. за 2011 г., сравнено със загуба от 0.2 млн. лв. за 2010 г. Това 
увеличение се дължи главно на: (i) намалението с 4.3 млн. лв. на разходите за външни услуги 
включени в административните разходи; (ii) постъпленията от възстановени данъци от данъчни 
ревизии в размер на 2.4 млн. лв.през 2011; и (iii) през 2010 са осчетоводени 5.6 млн. лв. 
разходи за отписани ИМС, което не е регулярна дейност и съответно не е извършвано през 
2011 г. 

 



72 
 

Сравнение между годината, завършваща към 31 декември 2010 г., и годината, 
завършваща към 31 декември 2009 г.  

Таблицата по-долу, изготвена за посочените периоди, предоставя конкретна информация за 
резултатите от дейността на Дружеството. 

  За годината, 
завършваща на 

31 декември 
  

  2010 г.  2009 г.  Изменение 

  (в хил. лева)  (%) 

Приходи от продажби 225 926  246 527  -8.4

Себестойност на продажбите (186 199)  (193 886)  -4.0

Брутна печалба 39 727  52 641  -24.5

Административни разходи (34 761)  (31 982)  8.7

Други приходи 3 183 4 164  -23.6

Други разходи (6 832)  697  н.с.

Печалба от дейността 1 317  25 520  -94.8

Финансови приходи 11  616  -98.2

Финансови разходи (1 516)  (729)  108.0

Финансови приходи/ (разходи), нетно (1 505)  (113)  1 231.9

Печалба / (загуба) преди данъци (188)  25 407  н.с.

(Разходи)/ приходи за данъци 5  (2 555)  н.с.

Печалба/ (загуба) за периода (183)  22 852  н.с.

Други всеобхватни доходи/ (загуби)       

Актюерска печалба/ (загуба), нетно от данъци (719)  125  н.с.

Общо други всеобхватни доходи/ (загуби) 
за годината, нетно от данъци (719)  125   н.с.

Общо всеобхватен доход/ (загуба) за 
годината (902)  22 977  н.с.

Източник: Одитирани Годишни финансови отчети за 2010 г. и 2009 г. 

*с цел данните да са сравними, част от данните за 2010 г. и  2009 г. са рекласифицирани 
както в одитирания годишен финансов отчет за 2011 г. Повече за рекласификацията виж в 
раздел „Оперативен и финансов преглед, точка „Обяснение на ключови понятия от 
отчетите” 

н.с. – несъпоставимо 

 

През 2010 г. Дружеството реализира загуба, в сравнение през 2009 и 2011 г. Дружеството е 
на печалба (9.7 млн. лв. за 2011 г.). Основните причини са разгледани по-долу. 
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Приходи по видове продукти (електроенергия, услуги) 

Таблицата по-долу, изготвена за посочените периоди, представя основните компоненти на 
приходите на Дружеството по вид. 

  За годината, 
завършваща на 

31 декември 

  

  2010 г.  2009 г.  Изменение 

  (в хил. лв.)  (%) 

Приходи от продажби   

Мрежови компоненти в цената на 
електроенергията 217 628 238 007 -8.6

Присъединяване на нови потребители 5 345 4 719  13.3

Продажби на други услуги 2 953 3 801  -22.3

Общо  225 926  246 527  -8.4

Източник: Одитирани Годишни финансови отчети за 2010 г. и 2009 г 

 

През 2010 г. и 2009 г. приходите от разпределение на електроенергия представляват съответно 
96.3% и 96.5% от приходите на Дружеството, приходите от присъединяване на нови 
потребители представляват съответно 2.4% и 1.9% от приходите на Дружеството, докато 
приходите от продажби на услуги представляват съответно 1.3% и 1.5% от приходите на 
Дружеството. 

Приходите на Дружеството намаляват с 20.6 млн. лв. или 8.4%, достигайки 225.9 млн. лв. през 
2010 г., сравнено с 246.5 млн. лв. през 2009 г. Спада на приходите на Дружеството се дължи 
основно на намалението с 20.4 млн. лв. при приходите от разпределение на електроенергия в 
резултат на намаление на таксата за разпределение на електроенергия, определена от ДКЕВР, 
в сила от 01 юли 2009 г. и 01 юли 2010 г.  

Изменението на другите компоненти на Приходите от продажба е незначително, спрямо 
общите приходи на Дружеството. 
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Себестойност на продажбите 

Таблицата по-долу, изготвена за посочените периоди, представя основните компоненти на 
себестойността на продажбите на Дружеството по вид. 

  

За годината, 
завършваща на 

 31 декември   

  2010 г.  2009 г.  Изменение 

  (в хил. лв.)  (%) 

Оперативни разходи 89 777  89 062 0.8

Технологични разходи на електроенергия 92 056  101 355 -9.2

Себестойност на предоставени услуги 4 366  3 469 25.9

Общо себестойност на продажбите  186 199  193 886 -4.0

Източник: Одитирани Годишни финансови отчети за 2010 г. и 2009 г. 

*с цел данните да са сравними, част от данните за 2010 г. и  2009 г. са рекласифицирани 
както в одитирания годишен финансов отчет за 2011 г. Повече за рекласификацията виж в 
раздел „Оперативен и финансов преглед, точка „Обяснение на ключови понятия от 
отчетите” 
 

Основните компоненти на себестойността на продажбите на Дружеството за 2010 г. и 2009 г. са: 
(i) технологичните разходи на електроенергия, които представляват съответно 49.4% и 52.3% 
от общата себестойност на продажбите на Дружеството; (ii) оперативните разходи, които 
представляват съответно 48.2% и 45.9% от общата себестойност на продажбите на 
Дружеството и (iii) себестойността на предоставени услуги, която представлява съответно 2.3% 
и 1.8% от общата себестойност на продажбите на Дружеството. 

Общата себестойност на продажбите на Дружеството намалява с 7.7 млн. лв., или 4.0%, 
достигайки 186.2 млн. лв. през 2010 г., сравнено с 193.8 млн. лв. през 2009 г. Този спад се 
дължи на намаление с 9.3 млн. лв., или 9.2%, на технологичните разходи на електроенергия, 
главно в резултат на намаление на цената на електроенергията за технологичен разход, 
определена от ДКЕВР, в сила от 1 юли 2009 г., както и на намаление на обема на 
технологичния разход.  
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Оперативни разходи 

Таблицата по-долу, изготвена за посочените периоди, представя основните компоненти на 
оперативните разходи на Дружеството по вид. 

  За годината, 
завършваща на 

31 декември 

  

  2010 г.  2009 г.  Изменение 

  (в хил. лв.)   (%) 

Амортизации 39 525  37 106 6.5

Разходи за персонал 24 351  24 816  -1.9

Външни услуги, вкл.**: 18 411  19 455  -5.4

   Мрежови компоненти 1 254 792  58.3 

   Услуги Региоком 8 674 9 904  -12.4 

   Ремонт и поддържане 5 073 5 334  -4.9 

   Застраховки 1 773 1 951  -9.1 

   Телефонни и пощенски услуги 563 567  -0.7 

   Ел.енергия собствено потребление 254 356  -28.7 

   Охрана 307 200  53.5 

   Други 513 351  46.2 

Материали 7 407  7 630  -2.9

Разходи за придобиване на активи по стопански 
начин (709) (586)  21.0

Други разходи 792  694  23.6

Общо оперативни разходи   89 777  89 062  0.8

Източник: Одитирани Годишни финансови отчети за 2010 г. и 2009 г. 

*с цел данните да са сравними, част от данните за 2010 г. и  2009 г. са рекласифицирани 
както в одитирания годишен финансов отчет за 2011 г. Повече за рекласификацията виж в 
раздел „Оперативен и финансов преглед” 

**Неодитирани данни 
 

Оперативните разходи са основният компонент на Себестойността на продажбите. 

Оперативните разходи на Дружеството за 2010 г. и 2009 г. са: (i) разходите за амортизации, 
които представляват съответно 44.0% и 41.7% от общата стойност на оперативните разходи на 
Дружеството; (ii) разходите за персонала, които представляват съответно 27.1% и 27.9% от 
общата стойност на оперативните разходи на Дружеството; (iii) разходите за външни услуги, 
които представляват съответно 20.5% и 21.8% от общата стойност на оперативните разходи на 
Дружеството; и (iv) разходите за материали, които представляват съответно 8.3% и 8.6% от 
общата стойност на оперативните разходи на Дружеството. 

Оперативните разходи на Дружеството бележат ръст от 0.7 млн. лв., или 0.8% от 89.1 млн. лв. 
през 2009 г. на 89.8 млн. лв. през 2010 г. Този ръст се дължи основно на увеличение с 
2.4 млн. лв., или 6.5%, на разходите за амортизации, главно в резултат на изпълнението на 
инвестиционната програма на дружеството, което води до увеличение на средната стойност на 
амортизируемите активи.  
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Административни разходи, Други приходи и разходи 

Таблицата по-долу, изготвена за посочените периоди, представя основните компоненти на 
разходите на Дружеството 

  За годината, 
завършваща на 

31 декември 

  

  2010 г.  2009 г.  Изменение 

  (в хил. лв.)  (%) 

     

Административни разходи  (34 761)  (31 982)  8.7

Други приходи  3 183 4 164  -23.6

Други разходи  (6 832)  697  н.с.

Общо разходи  (38 410)  (27 121)  41.6

Източник: Одитирани Годишни финансови отчети за 2010 г. и 2009 г. 

*с цел данните да са сравними, част от данните за 2010 г. и  2009 г. са рекласифицирани 
както в одитирания годишен финансов отчет за 2011 г. Повече за рекласификацията виж в 
раздел „Оперативен и финансов преглед” 

н.с. – несъпоставимо 

Основните компоненти на разходите на Дружеството за 2010 г. и 2009 г., са административните 
разходи, които представляват съответно 90.5% и 117.9% от общата стойност на разходите на 
Дружеството.  

Общата стойност на разходите на Дружеството бележи ръст от 11.3 млн. лв., или 41.6%, 
достигайки 38.4 млн. лв. през 2010 г., спрямо 27.1 млн. лв. през 2009 г. Този ръст се дължи 
главно на: (i) увеличение от 2.8 млн. лв. на административните разходи и (ii) спад с 8.5 млн. лв. 
на други приходи / (разходи). 

 

Административни разходи  

Таблицата по-долу, изготвена за посочените периоди, представя основните компоненти на 
административните разходи за продажби на Дружеството по основни видове. 

  За годината, 
завършваща на 

31 декември 

  

  2010 г.   2009 г.  Изменение 

  (в хил. лв.)  (%) 

Външни услуги, вкл.*: 33 656  30 868 9.0

   Услуги по договор с Е.ОН България ЕАД 31 106 27 998  11.1 

   Охрана 897 990  -9.4 

   Ел.енергия собствено потребление 772 969  -20.3 

   Ремонт и поддържане 262 267  -1.9 

   Почистване сгради 276 284  -2.8 

   Лицензионни такси ДКЕВР 145 150  -3.3 
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   Вода 91 89  2.2 

   Наеми 12 20  -40.0 

   Застраховки 31 -  н.с. 

   Обяви 9 11  -18.2 

   Други 55 90  -38.9 

Заплати и възнаграждения 267  324  -17.6

Социални осигуровки 87  85  2.4

Амортизации 360  393  -8.4

Материали 140  91  53.8

Разходи за одит 95  106  -10.4

Други разходи 156  115  35.7

Общо  34 761  31 982  8.7

Източник: Одитирани Годишни финансови отчети за 2010 г. и 2009 г. 

н.с. – несъпоставимо 

*Неодитирани данни от Дружеството 
 

Основните компоненти на административните разходи на Дружеството през 2010 г. и 2009 г., 
са: (i) разходите за външни услуги, които представляват съответно 96.8% и 96.5% от общата 
стойност на административните разходи на Дружеството; (ii) разходите за амортизации, които 
представляват съответно 1.0% и 1.2% от общата стойност на административните разходи на 
Дружеството и (iii) разходите за заплати и възнаграждения, които представляват съответно 
0.8% и 1.0% от общата стойност на административните разходи на Дружеството.  

Административните разходи на Дружеството бележат ръст от 2.8 млн. лв., или 8.7%, от 
32.0 млн. лв. през 2009 г. на 34.8 млн. лв. през 2010 г. Този ръст се дължи основно на 
увеличение с 2.8 млн. лв., или 9.0%, на разходите за външни услуги, поради увеличението на 
обема на предоставени услуги от Е.ОН България ЕАД във връзка с административни дейности 
като счетоводство, контрол, човешки ресурси, правно и регулаторно управление и други. 
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Други приходи от дейността 

Таблицата по-долу, изготвена за посочените периоди, представя основните компоненти на 
Други приходи от дейността на Дружеството по основни видове. 

 

  За годината, 
завършваща на 

31 декември 

  

  2010 г.  2009 г.  Изменение 

  (в хил. лв.)  (%) 

Приходи от продажба на материали  1 576 1 119  40.8

Излишъци, установени при инвентаризация 819 1 284  -36.2

Печалба от продажба на ИМС,  185 930  -80.1

Приходи от правителствени дарения  280 285  -1.8

Други приходи  323 546  -40.8

Други приходи, общо 3 183 4 164  -23.6

Източник: Одитирани Годишни финансови отчети за 2010 г. и 2009 г. 

*с цел данните да са сравними, част от данните за 2010 г. и  2009 г. са рекласифицирани 
както в одитирания годишен финансов отчет за 2011 г. Повече за рекласификацията виж в 
раздел „Оперативен и финансов преглед” 
 

Основните компоненти на Други приходи от дейността на Дружеството за 2010 г. и 2009 г., са: 
(i) приходите от продажба на материали, които представляват съответно 49.5% и 26.9% от 
общата стойност на другите разходи на Дружеството и (ii) излишъците на активи, които 
представляват съответно 25.7% и 30.8% от общата стойност на другите приходи на 
Дружеството. 

Други приходи от дейността на Дружеството бележат спад със 1.0 млн. лв., достигайки 
3.2 млн. лв. през 2010 г., сравнено с 4.2 млн. лв. през 2009 г. Това намаление се дължи главно 
на: (i) спада с 0.7 млн. лв., или 80.1%, на печалбата от продажба на ИМС (печалбата през 2009 
г. се формира от продадени апартаменти, сграда и земя) и (ii) намалението с 0.5 млн. лв., или 
36.2%, на излишъците на активи поради по-добро планиране и усвояване на материалните 
запаси. Този спад се компенсира частично от увеличението с 0.5 млн. лв., или 40.8%, на 
приходите от продажба на материали, дължащо се на увеличение на количеството и цените на 
продадените материали.  
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Други разходи от дейността 

Таблицата по-долу, изготвена за посочените периоди, представя основните компоненти на 
Други разходи от дейността на Дружеството по основни видове. 

 

  За годината, 
завършваща на 

31 декември 

  

  2010 г.  2009 г.  Изменение 

  (в хил. лв.)  (%) 

Реинтегрирани провизии, нетно 1 438  3 833  -62.5

Балансова стойност на отписани материали (662) (705)  -6.1

Балансова стойност на бракувани ИМС (251) (228)  10.1

Местни данъци и еднократни данъци (843) (755)  11.7

Начислени обезценки на вземания, нетно (269) (1 411)  -80.9

Отписани ИМС (5 623) -  н.с.

Обезценка на материални запаси (552) -  н.с.

Други разходи (70) (37)  89.2

Други разходи, общо  (6 832) 697  н.с.

Източник: Одитирани Годишни финансови отчети за 2010 г. и 2009 г. 

*с цел данните да са сравними, част от данните за 2010 г. и  2009 г. са рекласифицирани 
както в одитирания годишен финансов отчет за 2011 г. Повече за рекласификацията виж в 
раздел „Оперативен и финансов преглед” 

н.с. – несъпоставимо 

Основните компоненти на Други разходи от дейността на Дружеството за 2010 г. и 2009 г., са: 
(i) разходите за отписани материали по балансова стойност възлизащи на 0.7 млн. лв. и 
(ii) местните и еднократни данъци възлизащи на стойност 0.8 млн. лв. През 2010 г. разходите за 
отписани ИМС възлизащи на 5.6 млн. лв. са една от основните самостоятелни статии. 

Други разходи от дейността на Дружеството бележат ръст от 7.5 млн. лв., достигайки 
отрицателна нетна стойност от 6.8 млн. лв. през 2010 г., сравнено с положителна нетна 
стойност от 0.7 млн. лв. през 2009 г. Това увеличение се дължи главно на: (i) спада с 
2.4 млн. лв., или 62.5%, на размера на нетните реинтегрирани провизии, главно провизиите за 
достъп до чужди съоръжения и провизии, свързани с персонала, тъй като през 2009 г. има по-
висок размер реинтегрирана провизия за достъп до чужди съоръжения; (ii) еднократно 
начислените обезценки на ИМС в размер на 5.6 млн. лв. през 2010 г., във връзка 
неизползването на някои активи на Дружеството в дейността му; и (iii) Това увеличение се 
компенсира частично от спада на начислените обезценки на вземания с 80.9% през 2010 г., тъй 
като през 2009 г. е имало начислена обезценка на данъчното вземане. 
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Финансови приходи/ (разходи), нетно 

 

  

За годината, 
завършваща на 

31 декември   

  2010 г.  2009 г.  Изменение 

  (в хил. лв.)  (%) 

Приходи от лихви 11  52 -78.8

Приходи от лихви за нетекущи провизии -  564  -100.0

Общо финансови приходи 11 616  -98.2

Разходи за лихви (230)  (579)  -60.3

Разходи за лихви за нетекущи провизии (1 252)  (126)  893.7

Други финансови разходи (34)  (24)  41.7

Общо финансови разходи (1 516) (729)  108.0

Общо финансови приходи/ (разходи)  (1 505)  (113)  1 231.9

Източник: Одитирани Годишни финансови отчети за 2010 г. и 2009 г. 

 

През 2010 г. и 2009 г. финансовите приходи на Дружеството се формират главно от приходи от 
лихви, които представляват съответно 100% и 8.4% от финансовите приходи на Дружеството. 
През 2009 г., приходите от лихви от нетекущи провизии, представляващи 91.6% от общата 
стойност на финансовите приходи на Дружеството, е една от основните самостоятелни статии. 

През 2010 г. и 2009 г., финансовите разходи на Дружеството се формират главно от: (i) разходи 
за лихви, които представляват съответно 15.2% и 79.4% от финансовите разходи на 
Дружеството и (ii) разходи за лихви за нетекущи провизии, които представляват съответно 
82.6% и 17.3% от финансовите разходи на Дружеството.  

Финансовите разходи, нетно на Дружеството бележат ръст от 1.4 млн. лв., или 1 231.9% от 
0.1 млн. лв. през 2009 г. на 1.5 млн. лв. през 2010 г. Този ръст се дължи главно на: 
(i) увеличение с 1.1 млн. лв., или 893.7%, на разходите за лихви за нетекущи провизии главно в 
резултат на промяна на ползвания дисконтов процент при изчисляване на провизията за достъп 
до чужди съоръжения и (ii) намаление с 0.6 млн. лв., или 100%, на приходите от лихви от 
нетекущи провизии. Този ръст се компенсира частично от намалението с 0.3 млн. лв., или 
60.3% на разходите за лихви.  

Печалба / (загуба) преди данъци 

В резултат на описаните по-горе фактори, печалбата/ (загубата) преди данък върху печалбата 
бележи спад от 25.6 млн. лв., достигайки загуба от 0.2 млн. лв. за 2010 г., сравнено с печалба 
от 25.4 млн. лв. за 2009 г. Този спад се дължи главно на: (i) намалението на таксата за 
разпределение на електроенергия ниско напрежение, определена от ДКЕВР, в сила от 1 юли 
2009 г. и 1 юли 2010 г.и намалението на таксата за разпределение на електроенергия средно 
напрежение, определена от ДКЕВР, в сила от 1 юли 2009 г.; и (ii) начислените обезценки на 
ИМС в размер на увеличението с 5.6 млн. лв. през 2010 г.и (iii) увеличението с 1.4 млн. лв. на 
нетните финансови разходи. Този спад се компенсира частично от намалението с 7.7 млн. лв. 
на себестойността на продажбите. 
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Активи и пасиви 
Сравнение на активи и пасиви към 31 декември 2011 г. спрямо 31 декември 2010 г. 

Активи 

В долната таблица са представени активите на Дружеството съответно към 31 декември 2011 г. 
и 31 декември 2010 г. 

 Към 31 декември 2011 г. Към 31 декември 2010 г.

 (хил. лв.) % (хил. лв.) % 

АКТИВИ    

Нетекущи активи  

Имоти, машини и съоръжения 410 657 86.5 387 846 84.7

Нематериални активи 16 0.0 72 0.0

Общо нетекущи активи 410 673 86.5 387 918 84.7

Текущи активи    

Материални запаси 6 934 1.5 6 464 1.4

Вземания от свързани лица 50 6222 10.7 51 416 11.2

Търговски и други вземания 4 812 1.0 6 686 1.5

Надвнесен корпоративен данък 785 0.2 4 444 1.0

Парични средства и еквиваленти  117 0.0 1 098 0.2

Нетекущи активи, държани за продажба 70 0.1 -  н.с.

Общо текущи активи ..................................... 63 971 13.5 70 108 15.3

ОБЩО АКТИВИ ............................................... 474 644 100.0 458 026 100.0

Източник: Одитирани Годишни финансови отчети за 2011 г. и 2010 г. 

*с цел данните да са сравними, част от данните за 2010 г. и  2009 г. са рекласифицирани 
както в одитирания годишен финансов отчет за 2011 г. Повече за рекласификацията виж в 
раздел „Оперативен и финансов преглед, точка „Обяснение на ключови понятия от 
отчетите” 

н.с. – несъпоставимо 

Към 31 декември 2011 г. основните компоненти на общата сума на активите на Дружеството са 
имоти, машини и съоръжения и вземания от свързани лица, които съвкупно представляват 
97.2% от общата сума на активите. Към 31 декември 2011 г. 99.5% от вземанията от свързани 
лица, или 50.4 млн. лв., са вземания от Е.ОН България Продажби АД по продажба на 
електрическа енергия и услуги. Сумата на тези вземания към 31 декември 2010 г. е 51.4 млн. 
лв., или 100% от вземанията от свързани лица към тази дата.  

Към 31 декември 2011 г. общата сума на активите се увеличава със 16.6 млн. лв, т.е. 3.6%, до 
474.6 млн. лв., в сравнение с 458 млн. лв. към 31 декември 2010 г., което се дължи главно на 
нарастване с 22.8 млн. лв., т.е. 5.9%, в имоти, машини и съоръжения в сравнение със 
счетоводния баланс към 31 декември 2010 г. Това повишение е частично компенсирано от 
намаление с 1.9 млн. лв., или 28%, на търговски и други вземания, които намаляват поради 
спад от 2.5 млн. лв., или 40.9%, на данъци за възстановяване (сумата на данъци за 
възстановяване към 31 декември 2011 г. е 3.6 млн. лв.), както и от понижение от 3.7 млн. лв., 
или 82.3%, на надвнесен корпоративен данък в сравнение със счетоводния баланс към 
31 декември 2010 г. 
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В долната таблица е представено изменението в сумата на имоти, машини и съоръжения към 
31 декември 2011 г. в сравнение с 31 декември 2010 г. като следствие от изпълнението на 
инвестиционната програма на Дружеството. 

 Към 31 декември 2011 г. Към 31 декември 2010 г.

 (хил. лв.) % (хил. лв.) % 

Имоти, машини и съоръжения     

Земи и сгради 47 152    11.5 47 537  12.3 

Машини и съоръжения 316 686 77.1 289 672 74.7 

Транспортни средства 5 045 1.2 5335 1.4 

Стопански инвентар 647           0.2 378             0.1 

Активи в процес на изграждане, вкл.*: 41 127 10.0 44 924 11.6 

Трафопостове 4 031 1.0 3 827 1.0

Кабелни линии 11 025 2.7 8 225 2.1

Въздушни линии 7 664 1.9 19 670 5.1

Подстанции и Възлови станции 6 496 1.6 1 259 0.3

Електромерно стопанство 10 267 2.5 9 212 2.4

Други 1 644 0.4 2 730 0.7

Общо имоти, машини и съоръжения ......... 410 657 100.0 387 846 100.0

Източник: Одитирани Годишни финансови отчети за 2011 г. и 2010 г. 

*Неодитирани данни от Дружеството. 

 

Пасиви 

В долната таблица са представени пасивите на Дружеството съответно към 31 декември 
2011 г. и 31 декември 2010 г. 

 Към 31 декември 2011 г. Към 31 декември 2010 г.

 (хил. лв. % (хил. лв.) % 

ПАСИВИ    

Нетекущи пасиви   

Отсрочени данъчни пасиви, нетно 4 006 2.6 3 571 2.4

Задължения за пенсионни обезщетения 1 164 0.7 1 821 1.2

Провизии за задължения към персонала 218 0.1 161 0.1

Провизии за други задължения 19 230 12.3 20 267 13.6

Правителствени дарения 171 0.1 278 0.2

Приходи за бъдещи периоди 58 540 37.5 54 200 36.3

Общо нетекущи пасиви 83 329 53.4 80 298  53.8

Текущи пасиви  

Търговски и други задължения 47 025 30.1 42 615  28.6

Заеми от свързани лица 15 719 10.1 16 917  11.3

Задължения за пенсионни обезщетения 134 0.1 308  0.2
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 Към 31 декември 2011 г. Към 31 декември 2010 г.

 (хил. лв. % (хил. лв.) % 

Провизии за задължения към персонала 537 0.3 995 0.7

Провизии за други задължения  2 485 1.6 2 504 1.7

Правителствени дарения 194 0.1 280 0.2

Приходи за бъдещи периоди 6 651 4.3 5 345  3.6

Общо текущи пасиви 72 745 46.6 68 964  46.2

ОБЩО ПАСИВИ 156 074 100.0 149 262  100.0

Източник: Одитирани Годишни финансови отчети за 2011 г. и 2010 г. 

*с цел данните да са сравними, част от данните за 2010 г. и  2009 г. са рекласифицирани 
както в одитирания годишен финансов отчет за 2011 г. Повече за рекласификацията виж в 
раздел „Оперативен и финансов преглед, точка „Обяснение на ключови понятия от 
отчетите” 

 

Към 31 декември 2011 г. основните елементи на общата сума на пасивите на Дружеството са 
приходи за бъдещи периоди, търговски и други задължения, заеми от свързани лица и 
провизии за други задължения, които представляват съвкупно 95.9% от всички пасиви.  

Търговските и други задължения включват търговски задължения, задължения към свързани 
лица, получени гаранционни депозити, задължения към персонала, социални осигуровки и 
данъци върху доходите на физически лица и други задължения. 

Приходите за бъдещи периоди представляват приходи от присъединителни такси за 
свързването на нови консуматори към електрическата мрежа. Тези приходи се отсрочват, тъй 
като Дружеството има задължение да осигури тези услуги в бъдеще. Така отсроченият приход 
за бъдещ период впоследствие се признава в печалби и загуби на база полезния живот на 
съоръженията.  

Преобладаващата част от провизиите за други задължения представляват провизии за достъп 
до чужди съоръжения – 19.2 млн. лв. или 88.6% от сумата на нетекущите и текущите провизии 
за други задължения към 31 декември 2011 г. и 19.3 млн. лв. или 84.6% от сумата на 
нетекущите и текущите провизии за други задължения към 31 декември 2010 г.  

Към 31 декември 2011 г. общата сума на пасивите се увеличава със 6.8 млн. лв., или 4.6%, до 
156.1 млн. лв. в сравнение със 149.3 млн. лева към 31 декември 2010 г. Това повишение се 
дължи главно на увеличение от 5.6 млн. лв., или 9.5%, на приходи за бъдещи периоди като 
следствие от увеличаването на броя на новите консуматори, и увеличение с 4.4 млн. лв., или 
10.3%, на търговски и други задължения, сравнено със счетоводния баланс към 31 декември 
2010 г. Сумата на търговските и други задължения се увеличава главно поради увеличаване с 
6.8 млн. лв., или 23.3%, на търговските задължения, които към 31 декември 2011 г. са 36.1 млн. 
лв., което се компенсира частично от намалението с 5.0 млн. лв., или 55.3%, на задълженията 
към свързани лица, които към 31 декември 2011 г. са 4.1 млн. лв.   

Тези увеличения са частично компенсирани от намаление от 1.2 млн. лв., или 7.1%, на заеми от 
свързани лица, поради по-малката усвоена сума по рамково споразумение за предоставяне на 
заеми и заемни линии с Е.ОН България ЕАД с лимит 45 млн. лв., и намаление от 1.1 млн. лв., 
или 4.6%, на провизии за други задължения, в сравнение със счетоводния баланс към 
31 декември 2010 г. Провизиите за други задължения намаляват основно поради отпадането 
към 31 декември 2011 г. на провизия за преструктуриране, която към 31 декември 2010 г. е в 
размер на 998 хил. лв.  
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Сравнение на активи и пасиви към 31 декември 2010 г. спрямо 31 декември 2009 г. 

Активи 

В долната таблица са представени активите на Дружеството съответно към 31 декември 2010 г. 
и 31 декември 2009 г. 

 

 Към 31 декември 2010 г. Към 31 декември 2009 г.

 (хил. лв.) % (хил. лв.) % 

АКТИВИ     

Нетекущи активи    

Имоти, машини и оборудване 387 846 84.7 360 953 85.2

Нематериални активи 72 0.0 37 0.0

Общо нетекущи активи 387 918 84.7 360 990 85.3

Текущи активи       

Материални запаси 6 464 1.4 6 730 1.6

Вземания от свързани лица 51 416 11.2 46 664 11.0

Търговски и други вземания 6 686 1.5 2 792 0.7

Надвнесен корпоративен данък 4 444 1.0 4 064 1.0

Парични средства и еквиваленти 1 098 0.2 2 192 0.5

Нетекущи активи, държани за продажба - н.с. - н.с.

Общо текущи активи 70 108 15.3 62 442 14.7

ОБЩО АКТИВИ 458 026 100.0 423 432 100.0

Източник: Одитирани Годишни финансови отчети за 2010 г. и 2009 г. 

*с цел данните да са сравними, част от данните за 2010 г. и  2009 г. са рекласифицирани 
както в одитирания годишен финансов отчет за 2011 г. Повече за рекласификацията виж в 
раздел „Оперативен и финансов преглед, точка „Обяснение на ключови понятия от 
отчетите” 
н.с. – несъпоставимо 

Към 31 декември 2010 г. основните компоненти на общата сума на активите на Дружеството са 
имоти, машини и съоръжения и вземания от свързани лица, които съвместно представляват 
95.9% от общите активи. Към 31 декември 2010 г. 100% от вземанията от свързани лица, или 
51.4 млн. лв., представляват вземания от Е.ОН България Продажби АД по продажба на 
електрическа енергия и услуги. Тяхната сума към 31 декември 2009 г. е 45.7 млн. лв., или 98.0% 
от вземанията от свързани лица. 

Към 31 декември 2010 г. общата сума на активите се увеличава с 34.6 млн. лв., или 8.2%, до 
458 млн. лв., в сравнение с 423.4 млн. лв. към 31 декември 2009 г., което се дължи главно на: 
(i) увеличение от 26.9 млн. лв., или 7.5%, в имоти, машини и съоръжения и (ii) увеличение от 
4.8 млн. лв., или 10.2%, на вземания от свързани лица поради увеличеното количество 
разпределена електроенергия и (iii) увеличение от 3.9 млн. лв., или 139.5%, на търговски и 
други вземания в сравнение със счетоводния баланс към 31 декември 2009 г., поради 
повишението със 125.0%, или 4.0 млн. лв., на данъците за възстановяване, които към 31 
декември 2010 г. са 7.2 млн. лв.  
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В долната таблица е представено изменението в сумата на имоти, машини и съоръжения към 
31 декември 2010 г. в сравнение с 31 декември 2009 г. като следствие от изпълнението на 
инвестиционната програма на Дружеството. 

 Към 31 декември 2010 г. Към 31 декември 2009 г.

 (хил. лв.) % (хил. лв.) % 

Имоти, машини и съоръжения     

Земи и сгради 47 537  12.3 52 083 14.4 

Машини и съоръжения 289 672 74.7 278 066 77.0 

Транспортни средства 5335 1.4 4 547 1.3 

Стопански инвентар 378             0.1 470 0.1 

Активи в процес на изграждане, вкл.*: 44 924 11.6 25 787 7.1 

Трафопостове 3 827 1.0 3 082 0.9

Кабелни линии 8 225 2.1 6 590 1.8

Въздушни линии 19 670 5.1 10 855 3.0

Подстанции и Възлови станции 1 259 0.3 238 0.1

Електромерно стопанство 9 212 2.4 3 099 0.9

Други 2 730 0.7 1 923 0.5

Общо имоти, машини и съоръжения ......... 387 846 100.0 360 953 100.0 

Източник: Одитирани Годишни финансови отчети за 2010 г. и 2009 г. 

*Неодитирани данни от Дружеството. 
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Пасиви 

В долната таблица са представени пасиви на Дружеството съответно към 31 декември 2010 г. и 
31 декември 2009 г. 

 Към 31 декември 2010 г. Към 31 декември 2009 г.

 (хил. лв.) % (хил. лв.) % 

ПАСИВИ    

Провизии за задължения към персонала 161 0.1 189 0.2

Провизии за други задължения  20 267 13.6 20 952 19.3

Правителствени дарения 278 0.2 553 0.5

Приходи за бъдещи периоди 54 200 36.3 43 841 40.3

Общо нетекущи пасиви 80 298 53.8 71 609 65.8

Текущи пасиви   

Търговски и други задължения 42 615 28.6 19 629 18.0

Заеми от свързани лица 16 917 11.3 8 511 7.8

Задължения за пенсионни обезщетения 308 0.2 150 0.1

Провизии за задължения към персонала 995 0.7 1 770 1.6

Провизии за други задължения  2 504 1.7 2 085 1.9

Правителствени дарения 280 0.2 285 0.3

Приходи за бъдещи периоди 5 345 3.6 4 719 4.3

Общо текущи пасиви 68 964 46.2 37 149 34.2

ОБЩО ПАСИВИ 149 262 100.0 108 758 100.0

Източник: Одитирани Годишни финансови отчети за 2010 г. и 2009 г. 

*с цел данните да са сравними, част от данните за 2010 г. и  2009 г. са рекласифицирани 
както в одитирания годишен финансов отчет за 2011 г. Повече за рекласификацията виж в 
раздел „Оперативен и финансов преглед, точка „Обяснение на ключови понятия от 
отчетите” 
 

Към 31 декември 2010 г. най-съществената част от пасивите на Дружеството заемат приходи за 
бъдещи периоди, търговски и други задължения, провизии за други задължения и заеми от 
свързани лица, които общо представляват 95% от всички пасиви.  

Търговските и други задължения включват търговски задължения, задължения към свързани 
лица, получени гаранционни депозити, задължения към персонала, социални осигуровки и 
данъци върху доходите на физически лица и други задължения. 

Приходите за бъдещи периоди представляват приходи от присъединителни такси за 
свързването на нови консуматори към електрическата мрежа. Тези приходи се отсрочват, тъй 
като Дружеството има задължение да осигури тези услуги в бъдеще. Така отсроченият приход 
за бъдещ период впоследствие се признава в печалби и загуби на база полезния живот на 
съоръженията.  

Преобладаващата част от провизиите за други задължения представляват провизии за достъп 
до чужди съоръжения – 19.3 млн. лв., или 84.6% от общата сума на текущите и нетекущите 
провизии за други задължения към 31 декември 2011 г. и 19.8 млн. лв., или 86.2% от общата 
сума на текущите и нетекущите провизии за други задължения към 31 декември 2010 г.  
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Към 31 декември 2010 г. общата сума на пасивите се увеличава с 40.5 млн. лв., или 37.2%, до 
149.3 млн. лв., в сравнение със 108.8 млн. лв. към 31 декември 2009 г. Това увеличение се 
дължи главно на: (i) нарастване от 23 млн. лв., или 117.1% на търговски и други задължения, 
(ii) увеличение от 11 млн. лв., или 22.6%, на приходи за бъдещи периоди като следствие от 
увеличаването на броя на новите консуматори и (iii) повишение с 8.4 млн. лв., или 98.8%, на 
заеми от свързани лица в сравнение със счетоводния баланс към 31 декември 2009 г. поради 
нарастване на усвоената сума по рамково споразумение за предоставяне на заеми и заемни 
линии с Е.ОН България ЕАД с лимит 45 млн. лв. Сумата на търговските и други задължения се 
увеличава главно поради повишение със 17.9 млн. лв., или 156.1%, на търговските задължения, 
които към 31 декември 2010 г. достигат 29.3 млн.лв., както и поради увеличението с 4.4 млн. 
лв., или 94.4%, на задълженията към свързани лица, които към 31 декември 2010 г. са 9.1 млн. 
лв.  

 

Капиталови ресурси, парични потоци и задлъжнялост 
Парични потоци 

По-долу са представени основните позиции от  отчета за паричните потоци. 

Оперативна дейност 

Нетните парични потоци, генерирани от оперативна дейност, включват основно постъпления от 
клиенти, плащания на доставчици, плащания на персонала, платени и възстановени данъци. 

Инвестиционна дейност 

Нетните парични потоци за и от инвестиционната дейност на Дружеството включват основно 
постъпления и плащания свързани с покупко-продажба на дълготрайни материални активи. 

Финансова дейност 

Нетните парични потоци от финансовата дейност на Дружеството включват основно 
постъпления и плащания свързани с получаването на заемни финансови инструменти и 
изплащането на дивиденти на акционерите ако има такива. 

Парични средства и парични еквиваленти 

Паричните средства и паричните еквиваленти на Дружеството включват касови наличности и 
парични средства по банкови сметки. 
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Парични потоци за годината, завършваща на 31 декември 2011 г. 

Таблицата по-долу представя информация за нетните парични потоци на Дружеството от 
оперативна, инвестиционна и финансова дейност за посочения период, както и за паричните 
средства и паричните еквиваленти в началото и в края на отчетния период. 

  За годината, 
завършваща на 

31 декември 2011 г. 

Парични потоци за годината, завършваща на 31 декември 2011 г.  (хил. лв.) 

Нетни парични потоци от оперативна дейност   65 688

Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност   (65 440)

Нетни парични потоци използвани във финансова дейност  (1 229)

Нетно намаление на паричните средства и паричните 
еквиваленти 

 (981)

Парични средства и парични еквиваленти в началото на 
отчетния период 

 1 098

Парични средства и парични еквиваленти в края на отчетния 
период 

 117

Източник: Одитиран Годишен финансов отчет за 2011 г. 
 

Парични потоци, генерирани от/ (използвани в) оперативна дейност 

Оперативната дейност генерира входящ нетен паричен поток от 65.7 млн. лв. Общият входящ 
паричен приток от 359.4 млн. лв. се дължи на входящи парични постъпления от клиенти, 
възстановени данъци и други постъпления, съответно от 358.2 млн. лв., 1.1 млн. лв. и 
0.1 млн. лв., намалени със следните изходящи парични потоци: (i) парични плащания към 
доставчици (263.2 млн. лв.) и (ii) парични плащания към персонала и за социално осигуряване 
(30.5 млн. лв.). 

Парични потоци, генерирани от/ (използвани в) инвестиционна дейност 

Инвестиционната дейност генерира изходящ нетен паричен поток от 65.4 млн. лв. Общите 
изходящи парични потоци от инвестиционна дейност от 66.1 млн. лв. се дължат на покупки на 
имоти, машини и съоръжения, включително капиталови разходи за изграждане/модернизация 
на дълготрайни активи, компенсирани частично от входящи парични потоци в размер на 
655 хил. лв., генерирани от продажба на имоти, машини и съоръжения. 

Парични потоци, генерирани от/ (използвани във) финансова дейност 

Финансовата дейност е генерирала изходящ паричен поток от 1.2 млн. лв. Общият размер от 
137.5 млн. лв. в парични постъпления от финансова дейност е в резултат на постъпления от 
краткосрочни заеми от свързани лица, намалени с изходящите парични потоци, дължащи се на 
изплащане на краткосрочни заеми от свързани лица в размер на 138.7 млн. лв. и предоставени 
заеми в размер на 30 хил. лв.  

Парични средства и парични еквиваленти към 31 декември 2011 г. 

В резултат на паричните потоци от оперативна, инвестиционна и финансова дейност, в края на 
2011 г. нивото на паричните средства и паричните еквиваленти намалява с 981 хил. лв., или 
89.3%, до 117 хил. лв., в сравнение с 1.1 млн. лв. в началото на годината. 
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Парични потоци за годината, завършваща на 31 декември 2010 г. 

Таблицата по-долу представя информация за нетните парични потоци на Дружеството от 
оперативна, инвестиционна и финансова дейност за посочения период, както и за паричните 
средства и паричните еквиваленти в началото и в края на отчетния период. 

  За годината, 
завършваща на 

31 декември 2010 г. 

Парични потоци за годината, завършваща на 31 декември 2010 г.  (хил. лв.) 

Нетни парични потоци от оперативна дейност   57 111

Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност  (61 597)

Нетни парични потоци от финансова дейност   3 392

Нетно намаление на паричните средства и паричните 
еквиваленти 

 (1 094)

Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари   2 192

Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември   1 098

Източник: Одитиран Годишен финансов отчет за 2010 г. 

 

Парични потоци, генерирани от/ (използвани в) оперативна дейност 

Оперативната дейност генерира входящ нетен паричен поток от 57.1 млн. лв. Общият входящ 
паричен приток от 274.9 млн. лв. включва парични постъпления от клиенти, и е намален със 
следните изходящи парични потоци: (i) парични плащания към доставчици (177.9 млн. лв.); 
(ii) парични плащания към персонала и за социално осигуряване (29.3 млн. лв.), (iii) платени 
данъци (10.3 млн. лв.); (iv) други плащания в размер на 247 хил. лв. 

Парични потоци, генерирани от/ (използвани в) инвестиционна дейност 

Инвестиционната дейност генерира изходящ нетен паричен поток от 61.6 млн. лв. Общите 
изходящи парични потоци от инвестиционна дейност от 61.9 млн. лв. се дължат на покупки на 
имоти, машини и съоръжения, включително капиталови разходи за изграждане/модернизация 
на дълготрайни активи (виж "Капиталови разходи" по-долу), компенсирани от входящи парични 
потоци в размер на 290 хил. лв., генерирани от продажба на имоти, машини и съоръжения. 

Парични потоци, генерирани от/ (използвани във) финансова дейност 

Финансовата дейност генерира входящ паричен поток от 3.4 млн. лв. Общият размер от 
41.6 млн. лв. в парични постъпления от финансова дейност е в резултат на постъпления от 
краткосрочни заеми от свързани лица, които са намалени с изходящи парични потоци дължащи 
се на: (i) изплащане на краткосрочни заеми от свързани лица (33.2 млн. лв.) и (ii) изплащане на 
дивиденти (5.0 млн. лв.). 

Парични средства и парични еквиваленти към 31 декември 2010 г. 

В резултат на паричните потоци от оперативна, инвестиционна и финансова дейност, в края на 
2010 г. паричните средства и паричните еквиваленти намаляват с 1.1 млн. лв. или 49.9%, на 
1.1 млн. лв. спрямо 2.2 млн. лв. в началото на годината. 

 

Парични потоци за годината, завършваща на 31 декември 2009 г. 

Таблицата по-долу представя информация за нетните парични потоци на Дружеството от 
оперативна, инвестиционна и финансова дейност за посочения период, както и за паричните 
средства и паричните еквиваленти в началото и в края на отчетния период. 
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  За годината, 
завършваща на 

31 декември 2009 г. 

Парични потоци за годината, завършваща на 31 декември 2009 г.  (хил. лв.) 

Нетни парични потоци от оперативна дейност   49 135

Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност   (52 836)

Нетни парични потоци използвани във финансова дейност   2 400

Нетно увеличение на паричните средства и паричните 
еквиваленти 

 (1 301)

Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари   3 493

Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември  2 192

Източник: Одитиран Годишен финансов отчет за 2009 г. 

 

Парични потоци, генерирани от / (използвани в) оперативна дейност 

Оперативната дейност генерира входящ нетен паричен поток от 49.1 млн. лв. Общият входящ 
паричен приток от 300.4 млн. лв. включва парични постъпления от клиенти, които са намалени 
със следните изходящи парични потоци: (i) парични плащания към доставчици (207.0 млн. лв.); 
(ii) парични плащания към персонала и за социално осигуряване (27.7 млн. лв.), (iii) платени 
данъци (16.0 млн. лв.); (iv) други плащания в размер на 561 хил. лв. 

Парични потоци, генерирани от/ (използвани в) инвестиционна дейност 

Инвестиционната дейност генерира изходящ нетен паричен поток от 52.8 млн. лв. Общите 
изходящи парични потоци от инвестиционна дейност от 54.4 млн. лв. се дължат на покупки на 
имоти, машини и съоръжения, включително капиталови разходи за изграждане/модернизация 
на дълготрайни активи (виж "Капиталови разходи" по-долу), компенсирани частично от 
входящи парични потоци генерирани от продажба на имоти, машини и съоръжения в размер на 
1.6 млн. лв. 

Парични потоци, генерирани от/ (използвани във) финансова дейност 

Финансовата дейност генерира входящ паричен поток от 2.4 млн. лв. Общият размер от 
37.3 млн. лв. в парични постъпления от финансова дейност е в резултат на постъпления от 
краткосрочни банкови заеми от свързани лица, намалени от изходящи парични потоци 
дължащи се на изплащане на краткосрочни банкови заеми от свързани лица в размер на 
34.9 млн. лв. 

Парични средства и парични еквиваленти към 31 декември 2009 г. 

В резултат на паричните потоци от оперативна, инвестиционна и финансова дейност, в края на 
2009 г. паричните средства и паричните еквиваленти намаляват с 1.3 млн. лв. или 37.2%, на 
2.2 млн. лв. спрямо 3.5 млн. лв. в началото на годината. 

 

Капиталови ресурси 

Дружеството финансира операциите си с парични средства от оперативна дейност. Освен това, 
към датата на настоящия проспект Дружеството разчита на следните външни източници на 
финансиране: (i) привлечен акционерен капитал; (ii) заеми от свързани лица; (iii) одобрени 
лимити за заемни средства от свързани лица, които не са използвани; и (iv) търговски 
задължения, включително задължения към доставчици и получени аванси. В допълнение, 
Дружеството използва също правителствени дарения, които представляват държавно 
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финансиране за изграждане на енергийни обекти и не са материални за дейността на 
Дружеството. 

Основните нужди на Дружеството от парични средства са свързани с неговата оперативна 
дейност, капиталови разходи, погасяване на задължения при падежа им и изплащането на 
дивиденти (ако има такива) на акционерите. Според Управителния съвет основните източници 
на парични средства за Дружеството в бъдеще ще бъдат парични средства от оперативната 
дейност.  

Не съществуват ограничения за използването от Дружеството на капиталовите му ресурси, 
които са засегнали или биха могли значително да засегнат пряко или косвено дейността на 
Дружеството. 

Дружеството няма ангажименти по отношение на капиталовите му ресурси във връзка с 
договора за приватизация на държавния дял от 67% от капитала на Дружеството.  

За описание на съществените кредитни финансови инструменти и заемни споразумения, по 
които e страна Дружеството, виж “Преглед на бизнеса – Съществени договори – Финансови 
договори”. За описание на заемите, предоставени от свързани предприятия, виж „Сделки 
между свързани лица”. За описание на задлъжнялостта на Дружеството към 
31 декември 2011 г. виж „Задлъжнялост.” За описание на бъдещите капиталови нужди на 
Дружеството виж по-долу „Текущи и планирани инвестиции”. 

 

Задлъжнялост 

Към 31 декември 2011 г. краткосрочните заеми на Дружеството са в размер на 15.7 млн. лв., а 
към 31 декември 2010 г. те са 16.9 млн. лв. Към 31 декември 2011 г. и към 31 декември 2010 г. 
Дружеството няма дългосрочни заеми.  

Дружеството има одобрени лимити за заемни средства, които не са използвани, в размер на 
29.3 млн. лв. към 31 декември 2011 г. и 28.1 млн. лв. към 31 декември 2010 г. 

Таблицата по-долу представя определена информация, свързана със заемите и нетния дълг на 
Дружеството съответно към 31 декември 2011 г., 2010 г. и 2009 г. 

 

    Към 31 декември 

   2011 г.  2010 г.  2009 г. 

    (хил. лв.) 

Текущи заеми:       

Заеми от свързани лица  15 700 16 900  8 500

Лихви по заем свързани лица 19 17 11

Общо заеми    15 719 16 917  8 511

Минус: Парични средства и парични еквиваленти   117 1 098  2 192

Нетен дълг 15 602 15 819  6 319

Източник: Одитирани Годишни финансови отчети за 2011 г., 2010 г. и 2009 г.  
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Заемни споразумения и кредитни финансови инструменти 

От 2005 г. Дружеството има сключено рамково споразумение за предоставяне на заеми и 
заемни линии с Е.ОН България ЕАД с лимит 45 млн. лв. Заемът е краткосрочен и договорът се 
подновява всяка година. Заемът е деноминиран в български лева при годишен лихвен процент 
1-месечен SOFIBOR плюс 2.2%, и е с падеж 9 март 2012 г. Кредитът е необезпечен. 

На 8 март 2012 г. е сключен тристранен договор за предоставяне на овърдрафт заемна линия 
между Е.ОН България ЕАД, Е.ОН България Мрежи АД (настоящо наименование „ЕНЕРГО-ПРО 
МРЕЖИ” АД) и Е.ОН България Продажби АД (настоящо наименование „ЕНЕРГО-ПРО 
ПРОДАЖБИ” АД) с общ кредитен лимит в размер на 90 млн.лв., при годишен лихвен процент 1-
месечен SOFIBOR плюс пазарна надбавка и с падеж 1 март 2013 г. Новият тристранен договор 
за овърдрафт от 8 март 2012 г. заменя предишния договор, който е с падеж 9 март 2012 г. 

Дружеството не планира промяна на размера на използвания заемен капитал в бъдеще. 

 

Краткосрочни заеми от свързани лица 

Таблицата по-долу представя краткосрочните заеми на Дружеството към 31 декември 2011 г. 

 
 Договорена 

сума 
 Падеж към 31 

декември 2011 г.  
Усвоена сума към 

31 декември 2011 г.

  (хил. лв.)    (хил. лв.) 

  

Заеми  45 000 9 март 2012 г. 15 719

Общо   45 000  15 719

Източник: Одитиран годишен финансов отчет за 2011 г. 
 

Таблицата по-долу представя заемите на Дружеството и средния ефективен лихвен процент 
съответно към 31 декември 2011 г., 2010 г. и 2009 г.  

  Към 31 декември 

  2011 г.  2010 г.  2009 г. 

  (хил. лв.) 

Заеми:      

При плаващ лихвен процент:  15 719 16 917  8 511

Среден ефективен лихвен процент за периода 2.70% 2.60%  4.44%

Матуритет на текущите заеми до 1 г. до 1 г. до 1 г

Общо заеми  15 719 16 917  8 511

Източник: Одитирани Годишни финансови отчети за 2011 г., 2010 г. и 2009 г.  
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Дружеството има одобрени лимити за заемни средства, които не са използвани, както следва: 

    Към 31 декември 

   2011 г.  2010 г.  2009 г. 

    (хил. лв.) 

С плаващ лихвен процент:       

Със срок на действие до 1 година:   29 300 28 100  36 500

Общо заеми  29 300 28 100  36 500

Източник: Одитирани Годишни финансови отчети за 2011 г., 2010 г. и 2009 г.  

Обезпечения по заеми 

Към 31 декември 2011 г. заемите на Дружеството (виж "Капиталови ресурси, парични потоци и 
задлъжнялост – Заемни споразумения и кредитни финансови инструменти”) са 
необезпечени.  

Виж още "Преглед на бизнеса – Съществени договори - Финансови договори". 

 

Задължения по договори  

По-долу са представени в обобщен вид задълженията на Дружеството по договори към 
31 декември 2011 г.: 

  Дължими плащания по периоди 

  Общо   
В рамките 
на 1 година  

След 1 
година 

  (хил. лв.) 

Краткосрочни заеми от банки   -

Краткосрочни заеми от свързани лица   15 719 15 719 -

Финансов лизинг   - - -

Търговски задължения   36 132 36 132 -

Задължения към свързани предприятия   4 062 4 062 -

Други текущи задължения   3 761 3 761 -

Други нетекущи задължения   - - -

Общо   59 674 59 674 -

Източник: Одитиран Годишен финансов отчет за 2011 г. 
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По-долу са представени в обобщен вид задълженията на Дружеството по договори към 
31 декември 2010 г.: 

  Дължими плащания по периоди 

  Общо   
В рамките 
на 1 година  

След 1 
година 

  (хил. лв.) 

Краткосрочни заеми от банки   - - -

Краткосрочни заеми от свързани лица  16 917 16 917 -

Финансов лизинг   - - -

Търговски задължения   29 299 29 299 -

Задължения към свързани предприятия   9 084 9 084 -

Други текущи задължения   1 025 1 025 -

Други нетекущи задължения   - - -

Общо   56 325 56 325 -

Източник: Одитиран Годишен финансов отчет за 2010 г. 

По-долу са представени в обобщен вид задълженията на Дружеството по договори към 
31 декември 2009 г.: 

  Дължими плащания по периоди 

  Общо   
В рамките 
на 1 година  

След 1 
година 

  (хил. лв.) 

Краткосрочни заеми от банки   - - -

Краткосрочни заеми от свързани лица  8 511 8 511 -

Финансов лизинг   - - -

Търговски задължения   11 441 11 441 -

Задължения към свързани предприятия   4 673 4 673 -

Други текущи задължения   617 617 -

Други нетекущи задължения   - - -

Общо   25 242 25 242 -

Източник: Одитиран Годишен финансов отчет за 2009 г. 

 

Условни задължения и ангажименти  

В обичайния ход на своята дейност Дружеството сключва сделки, които водят до условни 
задължения, а не се отразяват като пасиви в отчета за финансово състояние. Основните пера 
на условните задължения включват: 

Условни пасиви 

В резултат на отделянето на ЕРП Горна Оряховица (предишно име на Дружеството) от 
Националната Електрическа Компания (НЕК) през 2000 г., Дружеството е придобило земи и 
сгради, за които липсват документи за собственост. Към 31 декември 2011 г. Дружеството 
отчита земи и сгради, за които липсват документи за собственост, с балансова стойност 
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5.7 млн. лв. Дружеството е в процес на осигуряване на актовете за собственост и притежава 
първичните документи за отчитане на тези недвижими имоти. Във финансовите отчети не са 
отчетени текущи задължения, свързани с горепосочените имоти, машини и съоръжения, тъй 
като на базата на наличната информация в Дружеството не може да бъде направена 
приблизителна преценка за размера на тези задължения към датата на баланса. Балансовата 
стойност на земите и сградите, за които липсват документи за собственост, към 
31 декември 2010 г. е в размер на 6.1 млн. лв. 

Значителни неотменими договори и ангажименти 

Съгласно разпоредбите на Закона за енергетиката, от Дружеството се изисква да изкупи 
средствата за търговско измерване и енергийните обекти, които са собственост на потребители 
физически или юридически лица, представляващи елементи на преносната или 
разпределителната мрежа (съответно в 3-годишен и 8-годишен срок от влизане в сила на 
закона). Съгласно изискванията на Лицензията за разпределение на електрическа енергия и §3 
и § 4 от ПЗР на Закона за енергетиката, нормативно е установено задължение за изкупуване 
или подмяна на средствата за търговско измерване. 

Дружеството изготвя средносрочен бюджет (за следващите три години) за осъществяване на 
тези инвестиции, на база на текущите пазарни цени като за тези инвестиции през 2012 г. са 
предвидени 1 млн. лв., през 2013 г. – 2 млн. лв., а през 2014 г. – 1 млн. лв. Ръководството на 
Дружеството не е в състояние да изчисли надеждно кога ще бъдат закупени енергийните 
обекти, които не са изкупени до края на 2014 г. 

Съдебни дела 

Дружеството е участник в няколко текущи съдебни производства като някои от тях могат да 
имат значителен ефект върху бъдещите финансови резултати на Дружеството (вж "Преглед на 
бизнеса – Съдебни, административни и арбитражни производства”).  

С оглед силно регулираната среда, в която оперира Дружеството и групата на Е.ОН България 
ЕАД (с настоящо наименование Енерго-Про ЕАД), съществува опасност за образуване от и 
срещу Дружеството на държавни, правни и арбитражни производства, които биха могли в 
значителна степен да повлияят на финансовото положение или оперативните резултати на 
Дружеството и групата. На този етап не е възможно да се предостави по-конкретна 
информация. 
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Капиталови разходи  
Капиталовите разходи включват основно разходи за имоти, машини и съоръжения и разходи по 
присъединяването на нови абонати към електроразпределителната мрежа на Е.ОН България 
Мрежи АД (настоящо наименование „ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ” АД).  

Таблицата по-долу представя информация за капиталовите разходи на Дружеството за 
посочените периоди. 

Инвестиционни разходи 
За годината завършваща на  

31 декември 

 30.04.2012г.  2011 г.   2010 г.  2009 г. 

   (хил. лв.) 

Изграждане на съоръжения високо 
напрежение 128 1 399  2 416  54

Изграждане на съоръжения средно и ниско 
напрежение 3 680 27 805  26 673  34 992

Инвестиции за изнасяне на електромерни 
табла на границата на собственост, подмяна 
на електромери и часовници 

4 085 21 848  27 412  14 962

Нови присъединявания  1 460 4 382  4 487  4 163

Изкупуване на съоръжения чужда 
собственост, във връзка с изискванията на § 
4 от Преходни и заключителни разпоредби 
(ПРЗ) на ЗЕ 

12 787  393  870

Изграждане на обекти за присъединяване на 
производители на електрическа енергия 
съгласно ЗЕВИ 

358 4 775  5 539  0

Реконструкция, модернизация и изграждане 
на необходимите за дейността сгради и 
инженерни конструкции 

62 430  725  889

Инвестиране в съоръжения за оборудване 
на дейността 157 4 816  5 183  3 004

Общо капиталови разходи  9 942 66 242  72 828  58 934

Източник: Неодитирани данни от Дружеството 

 

През 2011 г. капиталовите разходи на Дружеството намаляват със 6.6 млн. лв., или 9.0%, до 
66.4 млн. лв., в сравнение със 72.8 млн. лв. през 2010 г. През 2011 г. общо 58.8 млн. лв., или 
88.8% от всички капиталови разходи, са използвани за изграждане на съоръжения средно и 
ниско напрежение, изнасяне на електромерни табла на границата на собственост, подмяна 
на електромери и часовници и нови присъединявания. 

Значимите инвестиционни проекти през 2011 г., включват: присъединяване на нови абонати 
към мрежата на Дружеството, включително присъединяване на производители на енергия от 
възобновяеми източници; инвестиции в нови подстанции и реконструкция и модернизация на 
мрежи ниско и средно напрежение с цел запазване състоянието на мрежата и качеството на 
електроснабдяването; подмяна на електромери, включително монтаж на „интелигентни” 
електромери с цел подобряване на качеството на обслужване на клиентите и намаляване на 
технологичните загуби; изкупуване на средствата за търговско измерване и енергийните обекти 
и съоръжения, съобразено с действащата нормативна уредба; въвеждане на съвременни 
комуникационни мрежи и софтуер, което ще позволи бързо обслужване на клиентите и 
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адекватно реагиране на възникнали проблемни ситуации; инвестиции в автомобилния парк на 
Дружеството с цел да излязат от експлоатация автомобилите, които са физически остарели, 
няма резервни части за тях или стойността им е много висока; инвестиции в сградния фонд на 
Дружеството, както и ремонтни дейности. 

През 2010 г. капиталовите разходи на Дружеството се увеличават с 13.9 млн. лв., или 23.6%, до 
72.8 млн. лв. в сравнение с 58.9 млн. лв. през 2009 г. През тази година общо 64.1 млн. лв. или 
88.0% от всички капиталови разходи, са използвани за изграждане на съоръжения средно и 
ниско напрежение, изнасяне на електромерни табла на границата на собственост, подмяна на 
електромери и часовници и нови присъединявания. Другите капиталови разходи, в размер на 
общо 8.7 млн. лв., са изразходвани главно за изграждане на съоръжения високо напрежение, 
транспортни средства и инвестиции за сгради и инженерни конструкции. Значимите 
инвестиционни проекти, започнати и приключени през 2010 г., включват: подмяна на маслен 
кабел 110 kV „Брилянт”, захранващ централната част на гр. Варна; подмяна на трансформатор 
110 kV в подстанция „Максуда”, захранващ също централната част на гр. Варна; рехабилитация 
на мрежи ниско напрежение ВЗ „Изгрев”, ВЗ „Траката”, ВЗ „Ален Мак” и кв. „Максуда” в 
гр. Варна, както и във вилните зони на гр. Добрич и гр. Балчик; монтиране на телеуправляеми 
разединители на 8 бр. електропровода; рехабилитация на 32 бр. електропровода с най-голям 
брой прекъсвания на снабдяването с електроенергия; присъединяване на значителен брой 
производители на енергия от възобновяеми източници. През периода продължава работата по 
монтаж на SMART електромери, което довежда до съществено подобряване на качеството на 
обслужване на клиентите, както и ремонтни дейности..  

През 2009 г. капиталовите разходи на Дружеството са 58.9 млн. лв. През 2009 г. значителна 
част от капиталовите разходи (54.1 млн. лв. или 91.8% от общите капиталови разходи за 
периода) са изразходвани за изграждане на съоръжения средно и ниско напрежение, изнасяне 
на електромерни табла на границата на собственост, подмяна на електромери и часовници и 
нови присъединявания. Другите капиталови разходи, в размер на общо 4.8 млн. лв., са 
изразходвани главно за транспортни средства, инвестиции за сгради и инженерни конструкции 
и изкупуване на енергийни обекти. Значимите инвестиционни проекти, извършени през 2009 г., 
включват: рехабилитация на усукан проводник на въздушните линии ниско напрежение във 
вилните зони на гр. Варна; рехабилитация на 14-те въздушни електропровода средно 
напрежение с най-голям брой прекъсвания на електрозахранването; реконструкция на ЗРУ на 
възлова станция „Повеляново”, общ. Варна; изграждане на Център за обучение по безопасност 
в гр. Варна; реконструкция на трансформаторна работилница в гр. Горна Оряховица. През 
2009 г. започна изграждането на кабелна линия 20 kV от подстанция „Юг” до подстанция 
„Център”, гр. Варна, както и ремонтни дейности.  
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Ремонтните дейности на Дружеството са важна част от ежегодната работа по поддържане на 
мрежата съгласно изискването на лицензията. Таблицата по-долу представя информация за 
разходите за ремонтни дейности на Дружеството за посочените периоди. 

Ремонтни дейности 
За годината завършваща на  

31 декември 

 30.04.2012г.  2011 г.   2010 г.  2009 г. 

 (хил. лв.) 

Ремонт съоръжения високо напрежение -  1  1  72

Ремонт съоръжения средно напрежение 609  3 828  3 298  2 982

Ремонт съоръжения ниско напрежение 1 238  4 338  4 367  5 224

Ремонт на транспортни средства 443  1 040  1 069  1 181

Ремонт на сгради и инженерни конструкции 60  572  373  312

Общо ремонтни разходи  2 350  9 779  9 108  9 771

Източник: Неодитирани данни от Дружеството 

През 2011 г. Дружеството е приключило 26 бр. сделки по изкупуване на 
електроразпределителни съоръжения собственост на трети лица съгласно изискванията на § 4 
от ПЗР на ЗЕ. Общо за периода бяха изкупени съоръжения за 0.78 млн. лв. (без ДДС). 

През 2010 г. са приключени 11 сделки за изкупуване на съоръжения на стойност 0.39 млн. лв., 
докато през 2009 г. бяха приключени 15 сделки на стойност 0.87 млн. лв. 

Основната причина за забавянето на сделките е липсата на документи за собственост от 
страна на собствениците на съоръженията. 

Дружеството финансира горепосочените капиталови разходи със собствени средства и чрез 
краткосрочни заеми от свързани лица. 

Дружеството реализира инвестициите си изцяло в България.Дружеството няма ангажименти по 
отношение на инвестициите във връзка с договора за приватизация на държавния дял от 67% 
от капитала на Дружеството.  

 

Текущи и планирани инвестиции  
Инвестициите, описани по-долу са текущи и планирани главни инвестиции на Дружеството по 
отношение на тяхното въздействие върху дейността на Дружеството и стойността им. 
Посоченият размер на планираните инвестиции се базира на текущото развитие на бизнеса и 
може да бъде повлиян от бъдещи решения на Държавната комисия за енергийно и водно 
регулиране в ролята на регулатор.  

Основните цели, които Дружеството си поставя при изпълнение на инвестиционната програма 
през 2012 г. и 2013 г., са следните:  

 намаляване на технологичните разходи на електроенергия;  

 подобряване на работата на електроразпределителната мрежа и качеството на 
електроснабдяването;  

 повишаване на сигурността на снабдяване с електрическа енергия на потребителите на 
дружеството;  

 повишаване точността на измерване на електрическата енергия. 
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Дружеството планира инвестиции в размер на 78.2 млн. лв. за 2012 г. и 72.4 млн. лв. за 2013 г. 
В съответствие с поставените цели, средствата ще се изразходват за решаване на приоритетни 
задачи, представени в таблицата по-долу. 

 
За годината завършваща на 

31 декември 

 2012 г.  2013 г. 

 (хил. лв.) 

 

Изграждане на съоръжения средно и ниско напрежение 34 494 32 780

Инвестиции за изнасяне на електромерни табла на 
границата на собственост, подмяна на електромери и 
часовници 

23 658 23 395

Нови присъединявания  12 000 13 804

Други  8 081 2 387

Общо планирани капиталови разходи  78 233 72 366

Източник: Неодитирани данни от Дружеството 

 

През 2012 г. Дружеството планира да реализира следните значими инвестиционни проекти: 

 Реконструкция на кабелна линия Перла 110 kV. Реконструкцията на линията стартира през 
2011 г. Линията захранва съществен брой клиента на територията на гр. Варна и ще 
предотврати съществен риск за сигурността на електрозахранването в централната част 
на гр. Варна. 

 Доставка и монтаж на силов трансформатор в подстанция „Юг” поради влошени 
технически показатели на съществуващия и осигуряване на надеждно захранване на 
централната част на гр. Варна.  

 Стартиране на процедури за доставка на 4 бр. силови трансформатори за подстанции. 

 Рехабилитация на възлови станции: Св. Константин, Минзухар, Провадия, Стадиона, 
Шумен I и др поради влошени експлоатационни характеристики. 

 Доставка и монтаж на прекъсвачи (SF6 и вакуумни) в 7 бр. подстанции. 

 Доставка и монтаж на цифрови релейни защити с нова вторична комутация в 8 бр. 
подстанции. 

 Реконструкция на 16 бр. трафопостове на територията на гр. Варна с цел преминаване 
захранване централната част на града от 10 kV на 20 kV.  

 Подмяна на 122 км. кабелни линии средно напрежение и 59 км ниско напрежение, 
рехабилитации по 51 бр. електропровода средно напрежение, монтиране на дистанционно 
управляеми разединители, подмяна на неизолиран проводник с усукан на 56 км въздушни 
линии ниско напрежение, рехабилитация на 59 бр. трафопостове, подмяна на 480 бр. 
метални корозирали разпределителни касети с пластмасови. 

 Последно поколение на системата SCADA ще бъде въведена при управлението на 
мрежата на Е.ОН България Мрежи (настоящо наименование „ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ” АД). 
По този начин компанията ще бъде единствената енергийна компания в България, която 
ще разполага с най-съвременната технология за управление на мрежата. SCADA e високо 
технологична система, която позволява визуализиране на диспечерските мнемо схеми 
като линейни или изобразяване на географското положение на енергийните обекти. 
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Визуализацията на схемите позволява дистанционно управление на съоръженията и 
промени по схемите на захранване, като всяка една промяна се записва електронно и 
архивира автоматично. Въвеждането на SCADA е поредната крачка за модернизация и 
използването на съвременните технологии в компанията. Тя е един от основните 
инструменти при въвеждането на елементи от интелигентните мрежи.  

 Въвеждане на Географска информационна система (ГИС). ГИС е информационна система, 
съвкупност от софтуер, хардуер, данни, процедури и обучени кадри за създаване, 
манипулиране, съхраняване, анализ и визуализация на пространствено определени данни. 
ГИС технологията може да се използва за специфични изследвания, управление на 
ресурси, регионално и териториално планиране, картография и др.  

 Подмяна на 160 000 бр. електромера включително монтаж на SMART електромери и 
изнасяне на границата на собственост на 14 000 бр. електромерни табла. 

 Изграждане на технически център в гр. Варна, включващ диспечерски център, сървърни 
помещения, електромерна лаборатория, тренировъчен център, складова база и др.  

През 2013 г. основните инвестиционни проекти, които Дружеството планира да реализира, са: 

 Реконструкция на открита и закрита разпределителна уредба в подстанция „Максуда”, 
Варна. 

 Реконструкция на закрита разпределителна уредба в подстанция „Изток”, Варна. 

 Финализиране доставка на 4бр. силови трансформатора за подстанции. 

 Продължаване рехабилитацията на трафопостове и кабелни линии свързани с 
преминаване захранване централната част на град Варна от 10 kV на 20 kV.  

 Приключване на проект SCADA. 

 Продължаване на проекта за Географската информационна система. 

 Финализиране на изграждането на технически център в гр. Варна. 

 Рехабилитация на възлови станции Разград, Шумен 2, Двореца, Добрич 2 и др. 

 Подмяна на 158 000 бр. електромера включително монтаж на SMART електромери и 
изнасяне на границата на собственост на 16 000 бр. електромерни табла. 

 Подмяна на 168 км. кабелни линии средно напрежение и 60 км. ниско напрежение, 
рехабилитации по 50 км по електропроводи средно напрежение, монтиране на 
дистанционно управляеми разединители, подмяна на неизолиран проводник с усукан на 50 
км въздушни линии ниско напрежение, рехабилитация на 45 бр. трафопостове, подмяна на 
433 бр. метални корозирали разпределителни касети с пластмасови. 

Дружеството е встъпило в съответните споразумения за доставка или изграждане или е поело 
ангажимент по отношение на следните инвестиции от инвестициите, описани по-горе: 

 доставка на „интелигентни“ (SMART) електромери; 

 реконструкция на подстанция Варна - юг 

Горепосочените инвестиции се реализират на територията на България. 

Дружеството възнамерява да финансира бъдещите си капиталови разходи, включително 
инвестициите посочени по-горе, основно от собствени средства. 
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Декларация относно оборотния капитал 
Управителният съвет декларира, че по негово мнение наличният оборотен капитал на 
Дружеството и съществуващата овърдрафт кредитна линия от Е.ОН България ЕАД са 
достатъчни, за да бъдат покрити провеждането на дейността и инвестиционната програма в 
рамките на поне 12 месеца, считано от датата на настоящия Проспект. 

Тенденции и перспективи  
Информацията в този раздел съдържа твърдения, отнасящи се до бъдещето. Те не са 
гаранция за бъдещите финансови резултати и действителните резултати на 
Дружеството е възможно да се различават съществено от изразените или 
подразбиращите се от тези данни, отнасящи се до бъдещето, поради множество фактори, 
включително, но не само, разгледаните по-долу и в други раздели на Проспекта, по-
специално „Рискови фактори”. Инвеститорите се приканват настоятелно да не разчитат 
единствено на изложената по-долу информация, отнасяща се до бъдещето. Цифрите, 
представени в настоящия раздел, не са одитирани или проверявани.  

Приходите на Дружеството за 2011 г. бележат ръст от 28% в сравнение с 2010 г. главно в 
резултат на промяна в Правилата за търговия с електрическа енергия съгласно която от 
1 юли 2011 г. Дружеството фактурира добавките за пренос през и достъп до електропреносната 
мрежа и всички мрежови услуги, включително добавките за зелена енергия и енергия от 
високоефективно комбинирано производство. Печалбата преди данъци на Дружеството за 
същия период достига 9.7 млн. лв. в сравнение със загуба от 0.2 млн. лв. през 2010 г. 
Основната причина за подобрените резултати е по-благоприятното решение на ДКЕВР относно 
цените за пренос през и достъп до разпределителната мрежа в сила от 1 юли 2011 г. спрямо 
предходния период.  

Ръководството вярва, че финансовите перспективи на Дружеството за 2012 г. са по-добри от 
предходния период, поради повишението на цените за пренос през електроразпределителната 
мрежа средно и ниско напрежение със съответно 11.6% и 7.2%, което ще има краен 
положителен ефект след вземане под внимание намалението с 3.1% на цената за достъп до 
електроразпределителната мрежа. Ръководството също така очаква ръст от 2.5% в 
количеството пренесена електрическа енергия през 2012 г.  

Важни събития след датата на проспекта 

Важно събитие, което може да окаже ефект върху перспективите на Дружеството е, че на 29 
юни 2012 г. въз основа на Договора за покупко-продажба на акции, сключен между Е.ОН Енерги 
АГ и Енерго-Про а.с. всички акции в Е.ОН България ЕАД бяха прехвърлени на Енерго-Про 
Варна ЕООД. Придобиването бе разрешено от българската Комисия за защита на 
конкуренцията с Решение № 25 от 17 януари 2012 г.   

Купувачът поема пълен контрол (100% от акциите) в Е.ОН България ЕАД (преименувана на 
Енерго-Про ЕАД след датата на проспекта) и по този начин непряк контрол в преименуваните 
Енерго-Про Мрежи АД (67 %), Енерго-Про Продажби АД (67 %) и Енерго-Про Енергийни услуги 
ЕООД (100 %).  

Новият собственик не планира в рамките на следващите 12 месеца да променя стратегията за 
развитие на Дружеството по отношение на капиталовите ресурси, заемния капитал, 
капиталовите инвестиции, съществените договори, договорите със свързани лица и наемането 
на персонал. 

Последни развития  
Няма други съществени промени във финансовата или търговска позиция на Дружеството 
между 31 декември 2011 г. и датата на Проспекта. 
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8. ПРЕГЛЕД НА БИЗНЕСА 
 

Общ преглед 
Е.ОН България Мрежи АД (настоящо наименование „ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ” АД) е едно от 
четирите електроразпределителни дружества в страната, обслужващо Североизточна 
България. Дружеството извършва дейност по разпределение на електрическата енергия като 
експлоатира, поддържа и оперира електроразпределителната мрежа, както и спомагателните 
съоръжения и мрежи, и разпределя електрическата енергия по мрежата. 

Дружеството притежава лицензия за разпределение на електрическа енергия на територията 
на области областите Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Велико Търново, Габрово, Разград, 
Русе и Силистра, издадена през 2004 г. от Държавната комисия за енергийно и водно 
регулиране (ДКЕВР) за срок от 35 години. 

Дружеството генерира съществена част от своите приходи от разпределението на електрическа 
енергия. Поради това развитието на дейността му на територията, на която оперира, е пряко 
свързана с регулираните цени на електрическа енергия, определяни от ДКЕВР (виж раздел 
„Регулация на електроразпределителната дейност”).  

Няма изключителни фактори, които да влияят значително на дейността и главните пазари на 
Дружеството. 

През 2011 г. Дружеството е разпределило 5.56 ТВтч електроенергия на 1.1 млн. клиенти на 
територията от 28 924 кв. км. Е.ОН България Мрежи АД (настоящо наименование „ЕНЕРГО-
ПРО МРЕЖИ” АД) поддържа около 42 000 км. електроразпределителна мрежа за високо, 
средно и ниско напрежение, 24 подстанции ВН/СрН и близо 12 000 трансформаторни станции.  

 

Е.ОН България Мрежи АД (настоящо 
наименование „ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ” 
АД) 

2011 г. 2010 г. 2009 г.

Продажби (млн. лв) 289.2 225.9 246.5

Разпределена електроенергия (ГВтч) 5 556 5 359 5 270

Енергийни разходи (%) 14.8% 15.8% 16.7%

Капиталови разходи (млн. лв.) 66.4 72.8 58.9

Брой служители 1 453 1 456 1 489

Източник: Одитирани Годишни финансови отчети за 2011 г, 2010 г. и 2009 г. 

 

Пазарният дял на Дружеството в пазара на електроенергия в България е 16.2% за 2010 г. 
спрямо 17.4% за 2009 г. според информация за пазара от годишните отчети на НЕК ЕАД. Към 
датата на проспекта няма данни за пазарният дял на Дружеството през 2011 г.  

На територията, обхваната от разпределителната мрежа, Дружеството изпълнява следните 
дейности: 

 Управление на разпределителната мрежа; 

 Доставка на електрическа енергия на потребителите, които са присъединени към 
разпределителната мрежа; 
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 Поддържане на обектите и съоръженията в съответствие с техническите изисквания; 

 Развитие на разпределителната мрежа в съответствие с перспективите на 
икономическото развитие и прогнозите за изменение на електропотреблението в 
региона; 

 Непрекъснатост на електроснабдяването и качеството на подаваната електроенергия; 

 Други услуги на потребителите 

 

История 
Е.ОН България Мрежи АД (настоящо наименование „ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ” АД) е 
правоприемник на "Електроразпределение - Горна Оряховица" АД, като оперира на 
електроенергийния пазар в България след правното разделяне на дейностите по 
разпределение и снабдяване след 1 януари 2007 г.  

В началото на 2005 г., след приватизация на електроразпределителните дружества (ЕРД) в 
България, Е.ОН България ЕАД става собственик на 67% от "Електроразпределение - Варна" АД 
и "Електроразпределение - Горна Оряховица" АД, докато държавата запазва дял от 33%.  

Процедурата по приватизацията приключва окончателно с джиросването от Агенцията по 
приватизация на 67% от акциите, закупени от Е.ОН. С решение на тогавашния Министър на 
енергетиката и енергийните ресурси Милко Ковачев, в качеството си на представител на 
Република България като едноличен собственик на капитала на "Електроразпределение – 
Варна" АД и "Електроразпределение - Горна Оряховица" АД, дружествата приемат нов устав и 
променят системата си на управление от едностепенна в двустепенна – с надзорен и 
управителен съвет. 

През януари 2006 г. компанията-майка продава 8% от дяловете си в двете дружества на 
Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), запазвайки мажоритарен дял от 
59%. 

В края на 2006 г., в резултат на правно разделяне, ЕРД Горна Оряховица и ЕРД Варна бяха 
преобразувани съответно в Е.ОН България Мрежи АД (настоящо наименование „ЕНЕРГО-ПРО 
МРЕЖИ” АД) и Е.ОН България Продажби АД (настоящо наименование „ЕНЕРГО-ПРО 
ПРОДАЖБИ” АД). Правното разделяне позволи на компаниите от групата на Е.ОН България АД 
реално участие на либерализирания пазар в страната, като Е.ОН България Мрежи АД 
(настоящо наименование „ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ” АД) пое електроразпределителната дейност, 
докато Е.ОН България Продажби АД (настоящо наименование „ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ” АД) 
се нае с електроснабдяването. 

В края на 2010 г. държавата взе решение да продаде държавните дялове на двете дружества 
от 33% чрез публично предлагане на БФБ.  

В края на 2011 г. ЕБВР продава дяловете си в Е.ОН България Мрежи АД (настоящо 
наименование „ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ” АД) и Е.ОН България Продажби АД ч(настоящо 
наименование „ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ” АД) обратно на Е.ОН България ЕАД. 

На 2 декември 2011 г. е сключено споразумение за покупко-продажба на акции между Е.ОН 
Енерги А.Г. и Енерго-Про a.с. за придобиване на 100% от акционерния капитал на Е.ОН 
България ЕАД. На 19 януари 2012 г. Комисията за защита на конкуренцията е одобрила 
придобиването. Сделката е осъществена на 29 юни 2012 г. 

 

Бизнес структура на Групата 
Е.ОН България Мрежи АД (настоящо наименование „ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ” АД) е собственост 
на Е.ОН България ЕАД (67%) и Държавна Консолидационна Компания ЕАД (33%).  
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Към датата на проспекта мажоритарният собственик Е.ОН България ЕАД е 100% собственост 
на германския енергиен концерн Е.ОН А.Г., която е една от най-големите енергийни групи в 
света. Е.ОН А.Г. има операции в Европа и Северна Америка, разполага с над 85 хил. служители 
и е продала за 2010 г. над 1 трлн. КВтч електроенергия за около 93 млрд. евро. Е.ОН А.Г. 
притежава 100% от капитала на Е.ОН България ЕАД чрез дъщерното си дружество Е.ОН 
Енерги А.Г. 

Дружеството няма дъщерни дружества.  

Следващата графика представя бизнес структурата на Групата на Е.ОН в България, както и 
преките и непреки собственици на Дружеството. 

 

 

Източник: Дружеството 

 

Дружеството сътрудничи активно с компанията-майка Е.ОН България ЕАД, дружествата от 
групата на Е.ОН България ЕАД и специализирани дружества от групата на Е.ОН АГ. 
Отношенията са регламентирани с договор между Дружеството и Е.ОН България ЕАД, по 
практиките на групата на Е.ОН А.Г. Този договор предвижда прехвърлянето към 
специализирани звена в групата на Е.ОН А.Г. на повечето административни услуги, 
включително управление на недвижимото имущество, информационно обслужване, 
управленски решения и регулации, обслужване на клиентите, счетоводство, финанси, 
контролинг, управление на човешките ресурси, безопасност на работното място, покупка на 
материални запаси и логистика, комуникационна политика и юридически услуги (виж раздел 
„Сделки със свързани лица”). 

Дружеството се финансира със заемен капитал от Е.ОН България ЕАД на цени описани в 
раздел„ „Капиталови ресурси, парични потоци и задлъжнялост - Заемни споразумения и 
кредитни финансови инструменти”. 

Промени след датата на проспекта 



105 
 

На 29 юни 2012 г., Енерго-Про Варна ЕООД, компания част от чешката енергийна група Енерго-
Про, придобива 100% от акционерния капитал на E.OН България ЕАД от E.OН Енерги AГ, като 
така индиректно става мажоритарен собственик с 67% дял в Е.ОН България Мрежи АД 
(настоящо наименование „ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ” АД) и Е.ОН България Продажби АД 
(настоящо наименование „ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ” АД). 

На 24 юли 2012 г., в търговския регистър, бе вписана промяната на фирмата на Е.ОН България 
ЕАД, преименувана на Енерго-Про ЕАД.  

Следващата графика представя бизнес структурата на Групата на Енерго-Про в България, част 
от която е Дружеството, както и преките и непреки собственици на Дружеството. 

 

Държавна 
Консолидационна 
Компания ЕАД

Енерго-Про а.с.

Енерго-Про 
Варна ЕООД

Е.ОН 
Енергийни 

услуги EООД

Е.ОН България 
Продажби АД

100%

100%

67% 33%

33%67%

Е.ОН България 
Мрежи АД

Енерго-Про 
ЕАД 

100%

 
Източник: Дружеството 

 

Взети са решения, като предстои вписване в търговския регистър, за промени на фирмите на 
дъщерните дружества на Енерго-Про ЕАД, като „Е.ОН“ се заменя с „Енерго-Про“ съответно: 

 Е.ОН България Мрежи АД се преименува на Енерго-Про Мрежи АД;  

 Е.ОН България Продажби АД се преименува на Енерго-Про Продажби АД;  

 Е.ОН България Енергийни Услуги ЕООД се преименува на Енерго-Про Енергийни 
Услуги ЕООД.  

 

Конкурентни предимства 
Управителният съвет смята, че следните конкурентни предимства на Дружеството ще му 
позволят да се възползва от бъдещи възможности за растеж и да постигне стратегическите си 
цели: 
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 Географска ексклузивност за разпределение на електроенергия в 
Североизточна България – Дружеството е естествен монопол с географска 
ексклузивност за преноса на електроенергия по мрежи СН и НН на територията на 
Североизточна България. То има лицензия за 35 години, която му гарантира тази 
позиция на пазара. Не се очаква в обозримо бъдеще навлизането на преки конкуренти 
благодарение на либерализацията на пазара, поради специфичността на сектора.  

 Значителен опит в ефективното управление на енергийни мрежи – Дружеството 
има значителен опит в управлението на електроразпределителните мрежи. То 
разполага с отличен екип от специалисти, които да сред най-добрите в страната. Това е 
ключово за предоставянето на качествена услуга според изискванията на лицензията. 
Екипът на Дружеството се състои от професионалисти със значителен опит в 
енергийния сектор, в области като сигурност на преноса на електроенергия, изграждане 
и ремонт на електропреносни мрежи и управление на енергийните загуби. Дружеството 
комуникира отлично с НЕК и крайните снабдители, заемайки ключова роля в системното 
управление на баланса на енергийната система на България и търговията с 
електроенергия. 

 Гарантирана доходност – Дружеството оперира на регулиран пазар, като в резултат 
на лицензията си е с гарантирана доходност. Благодарение на незаменимото място на 
електроенергията в съвременното общество и регулирането на сектора за 5 годишни 
периоди, финансовите му резултати са слабо зависими от икономическите цикли. 

 Географско предимство – достъп до 1.1 млн потребители в сравнително добре 
развита част от страната. Присъединяването на нови клиенти е начело в страната 
благодарение на отличните условия за развитие на вятърна енергия.  

 Балансирана капиталова структура – Дружеството исторически подхожда 
консервативно към заемането на дълг, като към 31 декември 2011 г. има финансови 
задължения в размер на около 15.7 млн. лв. Разчита се предимно на финансиране със 
собствен капитал. По принцип Дружеството използва ниски нива на заемен капитал за 
инвестиционна цел или за нуждите на оборотен капитал,. въпреки че разполага с 
кредитен лимит от 45 млн. лв., на изгодни лихвени равнища от около 6.5% към 
31 декември 2011 г. 

 Част от Групата на Е.ОН – Дружеството е част от концерна Е.ОН, която е сред най-
големите енергийни компании в света, с значителен опит в енергийния сектор. 
Дружеството разчита на ноу-хау и добри практики на компанията, натрупани в Германия 
и по света с десетилетия. Дружеството периодично изпраща свои служители на 
вътрешногрупови обучения и специализация, с цел да се развие екипа и да се прилагат 
най-съвременните методи на управление на електропреносната система. То разчита на 
точна и навременна работа с крайния клиент от страна на Е.ОН Продажби, ниска цена 
на заемния капитал по линия на концерна Е.ОН, обмен на мениджъри между клонове на 
Е.ОН и на достъп до информационни и технологични решения на Групата.  

 Опитен и лоялен ръководен персонал – ръководството на Дружеството не е 
променян сериозно след придобиването от страна на Е.ОН, като основен фактор за 
това е предизвикателната работна среда, доброто заплащане, изключителната 
лоялност, добрата екипна работа, непрекъснатите професионални квалификации в 
системата на Е.ОН. Повечето мениджъри са с добро образование, дългогодишен опит в 
оперативното и техническо планиране, управление и мониторинг на електропреносни 
мрежи, оценка на енергийни проекти и работа с нормативната база и регулаторните 
органи.  

 



107 
 

Стратегия 
Целите на Дружеството са да осигурява сигурна и качествена услуга, да намали енергийните си 
загуби и да повиши ефективността на бизнеса. Въз основа на международния опит на Е.ОН, 
съчетан с компетентност на местно ниво, Дружеството си поставя за цел да развие 
електропреносната си мрежа, да съкрати времето за реакция при аварии на мрежата и да 
повиши уменията и квалификацията на служителите си. 

Основните цели на „Е.ОН България Мрежи” АД (настоящо наименование „ЕНЕРГО-ПРО 
МРЕЖИ” АД) са: 

 Сигурност и безопасност на преноса на електрическа енергия - основната цел на 
Дружеството е да извършва разпределението на електроенергия за ползвателите на 
разпределителната мрежа при гарантиране сигурността и безопасността на 
електроенергийната система, опазване на околната среда и водите и гарантиране в 
най-висока степен здравето и живота на хората, качеството на обслужването и всички 
нормативни изисквания и регулации. 

 Намаляване на технологичните разходи – намаляването на загубите при пренос ще 
повишат оперативната и финансова ефективност на Дружеството. Текущите 
технологични разходи намаляват постепенно през последните години и са близки до 
тези, заложени от Регулатора и Дружеството смята, че ще успее до две години да 
намали значително загубите си чрез политика на инвестиране в „интелигентни” 
електромери, инвестиции във възлови за мрежата участъци и охрана на проводниците в 
определени региони. 

 Повишаване точността на измерване на електрическата енергия и планиране 
на натовареността на мрежата – Дружеството планира да намали отклоненията и 
грешките при отчитането и анализа на обемите разпределена електрическа енергия. То 
смята да оптимизира още повече подаването на информация за консумацията на 
отделните крайни потребители, както и да повиши идентифицирането на проблемни 
електромери в системата. 

 Повишаване квалификацията на персонала – постоянни курсове и семинари целят 
да повишат квалификацията и мотивацията на персонала. Обменни програми с други 
клонове на Е.ОН в Европа ще дават незаменим опит на ключовите служители на 
Дружеството, докато специализирани обучения за наблюдение, анализ и ремонт на 
електропреносната мрежа ще създадат още по-гъвкав и ефективен екип от 
специалисти. 

 Запазване на стабилна финансова позиция – Дружеството смята да запази 
консервативната си финансова политика, като продължи да разчита предимно на 
собствен капитал и неразпределена печалба. Не се планира промяна на исторически 
ниските нива на дълг, което ще позволи по-висока финансова ефективност и 
повишаване на нетната печалба на Дружеството. 

 

Новият собственик не планира в в рамките на следващите 12 месеца да променя стратегията 
за развитие на Дружеството. 

Новият собственик също така смята да запази и продължи настоящата политика по отношение 
на капиталовите ресурси, заемния капитал, капиталовите инвестиции, съществените договори, 
договорите със свързани лица и наемането на персонал. 
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Лицензия 
„Е.ОН България Мрежи” АД (настоящо наименование „ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ” АД) притежава 
издадена от ДКЕВР лицензия за разпределение на електрическа енергия № Л-138-
07/13.08.2004 г. за срок от 35 (тридесет и пет) години, изтичаща на 13 август 2039 г. 
Дружеството не може да прехвърля на трето лице цялата или част от тази лицензия или 
придобити права, или поети задължения по нея без разрешението на ДКЕВР. 

Срокът на лицензията се продължава с нови 35 години ако Дружеството отговаря на условията 
на закона и изпълнява всички задължения и изисквания по лицензията, и е направило писмено 
искане за продължаване най-малко една година преди изтичането на срока на първоначалната 
лицензия. С решението за продължаване на срока ДКЕВР определя и условията за 
осъществяване на дейността за новия срок на лицензията. 

Лицензията за разпределение на електрическа енергия е обособена за територията на 
областите Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и 
Силистра. 

С решение № Р-088 от 24 юли 2008 г., ДКЕВР е одобрила на „Е.ОН България Мрежи” АД 
(настоящо наименование „ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ” АД), програма с мерките за гарантиране на 
независимостта на дейността му от другите дейности на вертикално интегрираното 
предприятие, неразделна част от същото решение. 

С решение № И1-Л-138-07 от 29.09.2008 г., на основание § 30 от ПЗР към ПМС № 8 от 
25 януари 2008 г. за изменение и допълнение на Наредбата за лицензиране на дейностите в 
енергетиката/НЛДЕ/, ДКЕВР е изменило лицензия №Л-138-07 от 13 август 2004 г., за дейността 
„разпределение на електрическа енергия”, издадена на „Е.ОН България Мрежи” АД (настоящо 
наименование „ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ” АД), като я допълва с условия, гарантиращи 
независимостта на разпределителното предприятие от другите дейности на вертикално 
интегрираното предприятие и обезпечаващи спазването на одобрената на дружеството 
програма с мерките гарантиращи независимостта на дейността му от другите дейности на 
вертикално интегрираното предприятие. Към това решение е приложена изменената лицензия, 
в която са включени нови или са изменени условията, при осъществяване на дейността по 
елетроразпределение – а именно: 

 т.2.2.4 „Лицензиантът може с писмени договори да възлага временно на трети лица от 
негово име и за негова сметка да изпълняват отделни части от лицензионната дейност 
или други свързани с нея дейности. Договор се сключва единствено в случай, че с него 
се осигурява изпълнението на възложените дейности в съответствие с изискванията на 
условията на лицензията, ЗЕ и другите приложими подзаконови и административни 
актове и при разходи, не по-високи от тези, при които лицензиантът сам би изпълнил 
тези дейности. В едномесечен срок от подписването на този договор Лицензиантът е 
длъжен да уведоми Комисията и да представи копие от него. Лицензиантът носи пълна 
отговорност за изпълнението.” 

Посоченото решение е обжалвано от „Е.ОН България Мрежи“ АД (настоящо наименование 
„ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ” АД), на основание чл.145 и сл. от АПК във връзка с чл.13, ал.7 от ЗЕ, 
пред Върховния административен съд (ВАС). С решение № 10406/14.08.2009 г. на ВАС, седмо 
отделение, на основание чл. 173, ал.2, пр.2 от АПК, е постановил отмяна на решение № И1-Л-
138-07 от 29 септември 2008 г.  

В следствие на това с решение № И2-Л-138 от 25 май 2011 г. ДКЕВР изменя издадената на 
„Е.ОН България Мрежи“ АД (настоящо наименование „ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ” АД) лицензия 
№Л-138-07 от 13 август 2004 г. за осъществяване на дейността „разпределение на 
електрическа енергия“ като заличава направените изменения с решение № И1-Л-138-07 от 29 
септември 2008 г.    
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Дружеството заплаща редовно лицензионните си такси съгласно т. 3.16 от лицензията за 
обществено снабдяване. Годишната лицензионна такса за 2011 г. е в размер на 129 960 лв., 
съгласно Тарифата за таксите, които се събират от ДКЕВР по Закона за енергетиката и във 
връзка с Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката. 

 

Научно техническа и развойна дейност 
С оглед дейността си и характера на лицензията си, Дружеството не осъществява развойна 
дейност и не въвежда или разработва значителни нови продукти или услуги. Дружеството не 
планира развитието на нови продукти или услуги и тази политика не е от съществено значение 
за него. 

 

Териториална ексклузивност 
Лицензията за разпределение на електрическа енергия дава изключително право на 
Дружеството за пренос на електрическа енергия на територията на лицензията до 2039 г.  

Дружеството е естествен монополист като единствен снабдител с електрическа енергия на 
територията на областите Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Велико Търново, Габрово, 
Разград, Русе и Силистра.  

 

 
 
Източник: Дружеството 
 

Обслужваната територия е разделена на пет разпределителни обслужващи центъра (РОЦ): 
РОЦ „Варна”, РОЦ „Шумен и Търговище”, РОЦ „Русе и Разград”, РОЦ „Горна Оряховица и 
Габрово”, РОЦ „Силистра и Добрич”. 

Основните параметри на територията са следните:  

Области Територия Население Брой електромери 

 Площ км2 % от 
общата Брой % от 

общото Брой % от 
общите 

Варна 3 820 13.2% 475 074 26.0% 308 095 25.3% 

Добрич  4 223 14.6% 189 677 10.4% 130 584 10.7% 

Силистра 2 846 9.8% 119 474 6.5% 72 904 6.0% 
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Шумен 3 379 11.7% 180 528 9.9% 113 850 9.4% 

Търговище 2 716 9.4% 120 818 6.6% 85 268 7.0% 

Велико Търново 4 488 15.5% 258 494 14.1% 183 039 15.1% 

Габрово  2 023 7.0% 122 702 6.7% 96 510 7.9% 

Русе 2 791 9.6% 235 252 12.9% 144 959 11.9% 

Разград 2 637 9.1% 125 190 6.9% 80 732 6.6% 

Общо 28 924 100% 1 827 209 100% 1 215 941 100% 

% от общото за 
страната 26.1%  24.8%  н.а.  

Източник: НСИ - преброяване 2011 г.;неодитирани данни от Дружеството. 

На основание чл. 113а, ал. 4 от Закона за енергетиката (ЗЕ) в изпълнение на задълженията, 
произтичащи от одобрената от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) 
„Програма за съответствие за осигуряване на недискриминационно поведение” (Програма за 
съответствие) по силата на Решение P-088/24.07.2008, съгласно разпоредбите на т.3.7. и 
представляваща неразделна част от Лицензия Л-138-07/13.08.2004 за разпределение на 
електрическа енергия, „Е.ОН България Мрежи” АД (настоящо наименование „ЕНЕРГО-ПРО 
МРЕЖИ” АД) по Програмата за съответствие осигурява следните мерки: 

 Мерки за осъществяване на дейността на „Е.ОН България Мрежи” АД (настоящо 
наименование „ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ” АД) по начин, който не ограничава, препятства 
или нарушава конкуренцията на съответните пазари на електрическа енергия; 

 Мерки за осигуряване на равнопоставеност на ползвателите на мрежата на „Е.ОН 
България Мрежи” АД (настоящо наименование „ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ” АД); 

 Мерки за предоставяне на равноправен достъп до управляваната разпределителна 
мрежа и достъп до предоставяните услуги от страна на „Е.ОН България Мрежи” АД 
(настоящо наименование „ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ” АД). 

 

Задължения свързани с предоставянето на услугата 
Основно задължение на Дружеството е да осъществява преноса на електрическа енергия до 
всички клиенти на територията, която обслужва и да не застрашава надеждното снабдяване с 
електрическа енергия.  

Основните задължения на Дружеството съгласно лицензията му са: 

 Да транспортира електрическа енергия през мрежата в съответствие със 
съществуващото законодателство; 

 Да експлоатира и поддържа съществуващата мрежа, да изгражда нови елементи на 
мрежата с цел нейното развитие за осигуряването на непрекъснато и ефективно 
транспортиране на електрическа енергия до потребителите в съответствие с одобрен 
бизнес план; 

 Да присъединява към мрежата потребители и производители на електрическа енергия, 
разположени на територията на лицензията; 

 Да осигурява оперативно управление, координиране и контрол на мрежата в тясно 
сътрудничество с ЕСО; 

 Да сключва съгласно ЗЕ и договори за пренос на електрическа енергия през мрежата на 
регулирани цени, както и сделки за допълнителни услуги, гарантиращи сигурната 
работа на мрежата; 
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 Да купува необходимата електроенергия за покриването на технологичните разходи по 
преноса; 

 Да монтира, поддържа, отчита и контролира средствата за търговско измерване на 
електрическа енергия; 

 

Стандарти за качество 
Дружеството постига показатели за качество на обслужване в текущия регулативен период, 
които съответстват на заложените в Методиката за отчитане изпълнението на целевите 
показатели за качество на електрическата енергия и качество на обслужването на 
разпределителните предприятия и обществените снабдители/крайни снабдители. По този 
начин Дружеството осигурява строгото спазване на условията по осъществяване на дейността 
по лицензията.  

Качество на електрическата енергия  

Показателите за непрекъснатост се определят за даден период от време (месец, полугодие, 
година) по регистрираните данни за мрежата. 

Прекъсванията на захранването на потребителите биват 

 планирани, за които потребителите са предварително информирани от 
електроснабдителното предприятие; 

 случайни (непланирани), които са по причина на устойчиви или преходни откази на 
съоръжения, неправилни манипулации и др., и за които не е възможно потребителите 
да бъдат предварително информирани. 

Непланираните прекъсвания на електроснабдяването според тяхната продължителност се 
разделят на две групи: 

 краткотрайни; 

 продължителни. 

За краткотрайни се приемат прекъсванията с продължителност по-малка от 3 минути, а тези с 
по-голяма продължителност - за продължителни. 

За показателите не се задават стандартни стойности. Електроразпределителните предприятия 
предлагат план за подобрение в следващите години.  

Дружеството изпраща регулярни месечни доклади за изпълнение на показателите за 
качеството на електроенергията. Два са основните индикатора за измерването на качество на 
услугата:  

 средната продължителност на прекъсванията за системата (ИСППС) (System Average 
Interruption Duration Index – SAIDI); 

 средния брой прекъсвания за системата (System Annual Interruption Frequency Index – 
SAIFI).  

Дружеството непрекъснато подобрява показателите за качество на електрическата енергия. 
Благодарение на инвестициите си в мрежа и персонал Дружеството постига значително 
подобрение на качеството на електроснабдяване, като през 2010 г. намалява броя на 
прекъсванията в обслужваната територия с 22% в сравнение с 2007 г. Средно на клиент 
прекъсванията са намалени с над 1 час и 20 минути спрямо 2007 г. За 2011 г. се наблюдава 
още по-сериозно подобрение на почти всички показатели.  
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Планирани прекъсвания 2011 г. 2010 г. 2009 г. 2008 г.
Продължителност на 
прекъсванията за системата 
(SAIDI), в минути 

356 339 348 370

Средния брой прекъсвания за 
системата (SAIFI),брой 3.43 4.73 5.02 5.23

Източник: Неодитирани данни от Дружеството 

 

Непланирани прекъсвания 2011 г. 2010 г. 2009 г. 2008 г.
Продължителност на 
прекъсванията за системата 
(SAIDI), в минути 

123 167 185 206

Средния брой прекъсвания за 
системата (SAIFI),брой 2.23 4.54 5.14 5.59

Източник: Неодитирани данни от Дружеството 

Отклонение на напрежението 

„Е.ОН България Мрежи” АД (настоящо наименование „ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ” АД) поддържа 
напрежението на мрежата или на част от нея според всички нормативни разпоредби и съгласно 
БДС EN 50160/1999 „Характеристики на напрежението на електрическата енергия, доставяна от 
обществените разпределителни електрически системи”. 

Според тези стандарти електроразпределителните предприятия са задължени да доставят 
електрическа енергия на присъединените към техните мрежи потребители със следните 
показатели за качество: 

 честота на напрежението; 

 отклонения на напрежението; 

 бързи изменения на напрежението; 

 несиметрия на напрежението; 

 несинусоидалност на напрежението; 

 краткотрайно спадане на напрежението; 

 краткотрайни прекъсвания на напрежението; 

 продължителни прекъсвания на напрежението. 
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Нормите на показателите за качество на електрическата енергия за електроразпределителни 
мрежи ниско и средно напрежение са посочени в следната таблица: 
 
№ Характеристика Мрежи ниско напрежение Мрежи средно напрежение 

1. Честота 
49.5-50.5 Hz (за 99,5% от годишен 
период) или 47-52 Hz 
(целогодишно) 

49.5-50.5 Hz (за 99,5% от годишен 
период) или 47-52 Hz 
(целогодишно) 

2. Отклонение на 
напрежението 

Uн ±10% (за всеки период от една 
седмица, 95% от средната 
ефективна стойност на 
напрежението за 10 мин.) Uн +10/-
15% (за всеки период от една 
седмица, всички средни 
ефективни стойности на 
напрежението за 10 мин) 

Uн ±10% (за всеки период от една 
седмица, 95% от средната 
ефективна стойност на 
напрежението за 10 мин.) Uн +10/-
15% (за всеки период от една 
седмица, всички средни 
ефективни стойности на 
напрежението за 10 мин) 

3. Бързи изменения 
на напрежението 

не по-големи от 5% Uн; 
изменения до 10% Uн с малка 
продължителност могат да 
настъпват няколко пъти на ден 
при някои условия. Фликер: Plt ±1 
(за 95% от период една седмица) 

не по-големи от 4% Uн; 
изменения до 6% Uн с малка 
продължителност могат да 
настъпват няколко пъти на ден 
при някои условия. Фликер: Plt ±1 
(за 95% от период една седмица) 

4. Несиметрия на 
напрежението 

95% от средната ефективна 
стойност на напрежението с 
обратна последователност за 10 
мин. трябва да бъде в граници от 
0 до 2% Uн от правата 
последователност за всеки 
период от една седмица. В някои 
райони на мрежата могат да имат 
място стойности до 3% Uн 

95% от средната ефективна 
стойност на напрежението с 
обратна последователност за 10 
мин. трябва да бъде в граници от 
0 до 2% Uн от правата 
последователност за всеки 
период от една седмица. В някои 
райони на мрежата могат да имат 
място стойности до 3% Uн 

5. Несинусоидалнос 
на напрежението 

95% от средната ефективна 
стойност на всяка една от 
хармоничните съставящи на 
напрежението за 10 мин. За всеки 
период от една седмица трябва 
да бъде: 
U3 ±5%, U5 ±6%, U7 ±5%, U11 
±3.5%, U13 ±3%; общо 
изкривяване ±8% 

95% от средната ефективна 
стойност на всяка една от 
хармоничните съставящи на 
напрежението за 10 мин. За всеки 
период от една седмица трябва 
да бъде: 
U3 ±5%, U5 ±6%, U7 ±5%, U11 
±3.5%, U13 ±3%; общо 
изкривяване ±8% 

6. 
Краткотрайно 
спадане на 
напрежението 

Очакваният брой може да бъде 
от няколко десетки до хиляда за 
период от една година 

Очакваният брой може да бъде 
от няколко десетки до хиляда за 
период от една година 

7. Краткотрайни 
прекъсвания 

Показания: от няколко десетки до 
няколко стотици 

Показания: от няколко десетки до 
няколко стотици 

8. Продължителни 
прекъсвания 

Показания: (прекъсване над 3 
мин.) годишна честота от 10 до 
50, в зависимост от района 

Показания: (прекъсване над 3 
мин.) годишна честота от 10 до 
50, в зависимост от района 

Източник: ДКЕВР 
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Дружеството въведе в ЦУМ Варна единна система за телемеханика, чрез която се осъществява 
контрол върху нивото на средно напрежение в подстанции и възлови станции.  

 

Качество на обслужването 

Постигнатите показатели за качество на обслужване напълно съответстват на заложените за 
периода в Методиката за отчитане изпълнението на целевите показатели за качество на 
електрическата енергия и качество на обслужването на разпределителните предприятия и 
обществените снабдители/крайни снабдители. По този начин Дружеството осигурява строгото 
спазване на условията по осъществяване на дейността по лицензията. 

Дружеството отчита следните резултати, представени в табличен вид: 

Наименование на показателя Измерител на 
показателя Целеви нива Постигнато 

за 2010 г. 

Време за писмен отговор на жалба 
от потребител 

Среден брой дни за 
аргументиран отговор 
на писмено запитване 

24 дни  

Време за проверка на СТИ 
(средство за търговско измерване) 

Средно време за 
извършване на 
проверката 

7 дни  

Време за подмяна на СТИ Средно време за 
подмяна на СТИ 5 дни  

Време за коригиране на грешка от 
отчитане на СТИ 

Средно време за 
извършване на 
проверката 

5 дни  

Време за проверка за отклонение 
в качеството на доставяната ел. 
енергия по искане на потребител 

Средно време за 
извършване на 
проверката 

10 дни  

Молби за нови присъединявания 

Средно време 
необходимо за 
изготвяне на 
предварителен договор 
и писмено становище за 
условията за 
присъединяване на 
потребител 

30 дни  

Източник: Годишен доклад на Дружеството до ДКЕВР 

 

Мрежа 
Към 31 декември 2011 г. оперираната от Дружеството мрежа е съставена от 54 км. 
електропроводи високо напрежение, 18 430 км. електропроводи средно напрежение и 
23 679 км. електропроводи ниско напрежение.  

Мрежата се управлява чрез 24 подстанции ВН/СН собственост на Е.ОН с обща инсталирана 
мощност от от 1 279.8 MVA, 86 ПС собственост на НЕК и трети страни, 41 трансформатора 
ВН/СН с обща инсталирана мощност от 1 247 MVA, 5 трансформатора СН/СН с обща 
инсталирана мощност от 32.8 MVA, 12 594 трансформатора СН/НН с обща инсталирана 
мощност от 4 614 MVA както и 112 възлови станции. 
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Географската разбивка на характеристиките на мрежата е следната:  

Показател Варна 

Добрич 
и 

Силист
ра 

Русе и 
Разград 

Шумен 
и 

Търгов
ище 

Горна 
Оряхови
ца и 

Габрово ОБЩО 

Обслужвана територия (км2) 3 819.5 7 566.0 5 165.9 6 105.7 6 266.5 28 923.6

% от общата територия 13.2% 26.2% 17.9% 21.1% 21.7% 

Годишна консумация на 
електроенергия през 2011 
(ТВтч) 

1.69 0.84 1.00 0.74 1.29 5.56 ТWh

% от общата консумация 30.4% 15.1% 18.0% 13.3% 23.2% 

Крайни потребители (брой) 264 166 187 700 203 482 182 498 256 694 1 094 540

% от общия брой 24.1% 17.1% 18.6% 16.7% 23.5% 

Въздушни линии (км.) 4 426.0 6 615.0 6 266.0 5 645.0 8 943.0 31 895.0

ниско напрежение (НН) 2 218 3 616 3 498 2 714 4 807 16 853.0

средно напрежение (СН) 2 168 2 999 2 765 2 931 4 136 14 999.0

високо напрежение (ВН) 40 0 3 0 0 43.0

Подземни кабели (км.) 4 300.6 1 583.4 1 321.9 872.0 2 189.9 10 267.8

ниско напрежение (НН) 3 258.8 972.0 812.9 532.6 1 249.8 6 826.1

средно напрежение (СН) 1 036.8 611.4 503.0 339.4 940.1 3 430.7

високо напрежение (ВН) 5 0 6 0 0 11.0

Подстанции (брой) 9 2 8 0 5 24

Възлови станции (брой) 28 15 15 12 42 112

Трансформаторни станции 
(брой) 2 137 1 697 2 029 2 064 3 444 11 371

Трансформатори (брой) 2 647 2 018 2 356 2 084 3 489 12 594

Електромери (НН и СН) 
(брой) 308 095 203 488 225 691 199 118 279 549 1 215 941

Електротехници (брой) 228 165 179 139 236 947

Източник: Неодитирани данни от Дружеството 

 

Основен параметър на мрежата е степента на натоварване. Дружеството се стреми да 
натоварва така мрежата, че да намали енергийните загуби и да оптимизира обема пренесена 
електрическа енергия.  
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Исторически, натоварването на мрежата на Дружеството е било следното: 

Натоварване 2011 г. 2010 г. 2009 г. 2008 г. 

Средностатистическо натоварване (МВт) 712 714 727 750 

Максимално натоварване (МВт) 1 299 1 492 1 338 1 423 

Минимално натоварване (МВт) 290 328 376 410 

Източник: Неодитирани данни от Дружеството 

 

Дружеството доставя електроенергия до 1.1. млн. потребители посредством над 1.2 млн 
електромери. Към 31 декември 2011 г. Дружеството разполага с: 

 1 263 електромери с дистанционен отчет; 

 12 887 SMART („интелигентни”) електромери за бизнес клиенти; 

 16 460 SMART („интелигентни”) електромери за домакинствата; 

 1 064 600 обикновени (конвенционални) електромери за домакинствата. 

Все още масовият електромер е конвенционалният, но до края на 2013 г. Дружеството планира 
мащабна подмяна на общо 200 000 обикновени електромери на домакинствата с нови, 
„интелигентни” електромери, за да увеличи контрола върху отчетността и да намали загубите 
на мрежата. 

 
Присъединяване на нови потребители 
През 2011 г. са подготвени договори за присъединяване на общо 6 798 нови потребители, 
разпределени по следните категории съгласно заявената от тях предоставена мощност: 

 Мощност (МВт) Брой клиенти

1 До 6 3 121

2 7 - 15 3 152

3 16 - 50 349

4 51 – 100 78

5 101 – 200 44

6 201 – 500 35

7 501 - 1 000 10

8 Над 1 000 9

 Общо 6 798

Източник: Неодитирани данни от Дружеството  
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Присъединяване на електрически централи за производство на електрическа енергия 
от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) 

Към 31 декември 2011 г. производствените мощности в експлоатация присъединени към 
разпределителната мрежа на дружеството са общо 273.3 МВт, от които 239.7 МВт (88%) са 
вятърни електрически централи (ВяЕЦ), 19.6 МВт (7.2%) - фотоволтаични електрически 
централи (ФвЕЦ), 13.7 МВт (5%) е делът на водните електрически централи (ВЕЦ) в 
експлоатация. 

 

Вид подписан договор ВяЕЦ ФвЕЦ ВЕЦ
Системи за 

преобразуван
е от биомаса 

ОБЩО

Предварителни договори (МВт) 104.1 80.8 0.1 0.5 185.5

Окончателни договори (МВт) 135.6 123.8 0.3 0.0 259.7

В експлоатация (МВт) 239.7 19.6 13.7 0.3 273.3

Източник: Дружеството  

 

Сключените окончателни договори за присъединяване на обекти на независими производители 
на електрическа енергия към електроразпределителната мрежа на Дружеството към края на 
2011 г. са за общо 259.7 МВт. Предварителните договори за присъединяване на обекти на 
независими производители на електрическа енергия са 185.5 МВт. 

 

Основни доставчици и клиенти 
Дружеството купува електрическа енергия от НЕК. 

С оглед на дейността му Дружеството обслужва 1.1 млн. потребители, но има само 17 клиента. 
Основен клиент на Дружеството е Е.ОН България Продажби АД, на което доставя през своята 
електроразпределителна мрежа електроенергия от НЕК и независимите производители. На 
регулиран пазар то разпределя електроенергия единствено за Е.ОН България Продажби АД, а 
след либерализацията от услугите му се възползват и няколко електроснабдителни дружества 
на свободен пазар. 

 

Енергийни загуби  
Енергийните загуби на ЕРД са разликата между доставената им от НЕК или независими 
доставчици електроенергия и количествата разпределени към КС. Най-общо те биват 
технологични и нетехнологични загуби.  

Технологичните загуби са електроенергията загубена по време на преноса на електроенергията 
в резултат на естествено нагряване на проводниците, които пренасят електроенергията от 
производителите към потребителите. Тези загуби обикновено нарастват при увеличаване на 
количествата разпределена електроенергия, поради по-високото натоварване на мрежата. 
Технологичните загуби са нещо нормално за ЕРД и не могат да бъдат напълно елиминирани. 
Те зависят сериозно и от вида и възрастта на мрежата и затова могат да бъдат намалени чрез 
инвестиции в подобряването й.  

Нетехнологичните загуби са загуби причинени от незаконно използване на услугите на 
Дружеството или в резултат на технически грешки при преноса на електроенергия. 
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Дружеството не може да идентифицира с точност разбивката на двата компонента в общите 
енергийни загуби.  

 

 2011 г. 2010 г. 2009 г.

Енергийни загуби (%) 14.8% 15.8% 16.7%

Източник: Одитирани Годишни финансови отчети 2011 г., 2010 г. и 2009 г. 

 

Програма за намаляване на енергийните загуби 

Дружеството ежегодно намалява енергийните си загуби чрез инвестиции в проблемни участъци 
или по-нови технологии. Основен проблем са кражбите на електроенергия. Дружеството е 
планирало амбициозна програма за справяне с проблема до края на 2013 г. Планирани са 
следните мерки за намаляване на енергийните загуби: 

 инсталиране на 200 000 SMART („интелигентни”) електромери при домакинствата 
(спрямо 5 хиляди инсталирани в момента), които предупреждават, когато има 
манипулации върху тях. Локациите за подмяна ще бъдат сред проблемните 
електромери, идентифицирането на които е резултат на анализ на Дружеството; 

 лазерно картографиране на проблемните участъци на мрежата с утечки на 
електроенергия; 

 подмяна на остарели изолатори; 

 подмяна на мрежа ниско напрежение в участъци с голяма честота на 
прекъсванията. 

Енергиен контрол  

В структурата на дружеството през март 2009 г. е създадена дирекция „Енергиен контрол”, 
състояща се от бек-офис – 5 служители, които обработват всички постъпили протоколи и 39 
специалисти, които извършват проверки за неправомерно ползване на електроенергия. Тези 
специалисти са разпределени в 19 екипа и работят на географски принцип по различните 
области. 

Дирекцията се старае да засили контрола над средствата за търговско измерване и затова с 
всяка изминала година извършва все повече проверки за неправомерно ползване на 
електрическа енергия. 

През 2011 г. са извършени 262 059 броя проверки и съставени 6 518 констативни протокола. 

За сравнение, през 2007 г. са извършени 12 637 проверки, през 2008 г. – 40 498 проверки, през 
2009 г. – 67 706 проверки, а през 2010 г. – 133 949 проверки. 

 

Работа с потребителите 
За целите на обслужване на потребителите на територията на всяка административна област е 
създаден и поддържан Център за обслужване на клиенти (ЦОК). В ЦОК са заложени 
стандартизирани процеси, които предлагат услуги по: приемане на жалби, заявки и молби както 
и оформяне на отговори по тях съобразени с изискванията на Методиката за отчитане 
изпълнението на целевите показатели за качество на електрическата енергия и качество на 
обслужването на разпределителните предприятия и обществените снабдители/крайни 
снабдители при спазване сроковете заложени в нея касаещи: 

 време за писмен отговор на жалба, молба, оплакване на потребител; 
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 време за коригиране на грешки при изготвяне на сметки за потребена електрическа 
енергия; 

 време за проверка за отклонение в качеството на доставяната елeктрическа енергия по 
искане на потребител. 

Потребителите на „Е.ОН България Мрежи” АД (настоящо наименование „ЕНЕРГО-ПРО 
МРЕЖИ” АД) имат възможност да се информират и да се възползват от услугите, предоставяни 
от дружеството, чрез 10 центрове за работа с клиенти, разположени в 10 града на територията 
на Североизточна България. Центровете работят всеки делничен ден от 07.00 до 18.00 ч., без 
прекъсване. На интернет страницата на Е.ОН България се поддържа винаги актуална 
информация относно точното местоположение на центъра за обслужване на клиенти в 
съответния град. 

В центровете за обслужване, всеки клиент може да заяви услуги, свързани с: 

 присъединяване на нов обект; 

 техническа проверка (за електромер, електромерно табло или качеството на 
електроенергията); 

 актуализация на клиентски данни; 

 подаване на оплакване или препоръки; 

 други. 

Освен това, клиентите могат да получат информация относно месечното/годишното си 
потребление на електроенергия, дължими суми, текущи кампании и промоции, както и за всички 
услуги, извършвани от „Е.ОН България Мрежи” АД (настоящо наименование „ЕНЕРГО-ПРО 
МРЕЖИ” АД). 

През юни 2011 г. Е.ОН България премести Центъра за обслужване на клиенти в град Варна на 
нов адрес. Новият център осигурява повече удобства за клиентите на компанията – по-добра 
локация с повече транспортни връзки, по-голяма площ на помещението и повече места за 
паркиране. За да информира своите клиенти относно промяната, два месеца по-рано 
компанията започна информационна кампания чрез различни канали: интернет, външна, радио, 
транспортна и прес- реклама.Дружеството бе първата енергийна компания в България, която 
въведе телефонен център с единен номер. Чрез услугата на телефонният център Дружеството 
обслужва 7 дни в седмицата, 24 часа в денонощието всички потребители на територията на 
Североизточна България. 

Качеството на работа на операторите и на Телефонния център се контролира активно с 
проследяване и анализ на редица показатели. Един от основните показатели е процентът 
обслужени потребители още при първо обаждане. През 2011 г. постигнахме 97% обслужени 
сигнали за аварии с първо позвъняване. Това е резултат, който значително надвишава 
отчетените нива от други телефонни центрове в Западна и Източна Европа.  

За да се гарантира бърз достъп на всички потребители до Телефонния център е създадена 
организация на обслужване на разговорите посредством три автоматични линии – за 
приоритетно обслужване на сигнали за авария, за самостоятелна проверка на сметките за 
електроенергия и линия за маркетингови кампании.  

Чрез автоматична система (IVR) на клиента се дава възможност самостоятелно да избере 
една от следните опции: 

1. Подаване на сигнал за авария; 

2. Автоматична проверка на дължими суми за консумирана електрическа енергия;  

3. Автоматична информация за текущи маркетингови кампании, промоции и съвети за 
потребителите на електрическа енергия; 

4. Свързване с оператор. 
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При свързване с оператор, клиентът на компанията може да получи консултация или 
информация по поставен въпрос, в това число: 

 Регистриране на сигнал за авария (прекъсване на електроснабдяването); 

 Действащи цени на мрежови компоненти, включени във фактурата за консумирана 
електрическа енергия; 

 Процедури (етапи и необходими документи), срокове и цени на предлаганите услуги по 
ценоразпис за „Е.ОН България Мрежи” АД (настоящо наименование „ЕНЕРГО-ПРО 
МРЕЖИ” АД). При поискване от страна на клиента, оператор подготвя ценова оферта за 
заявената услуга и я изпраща по поща (регулярна / електронна); 

 Графици за отчитане на електроенергията и планови прекъсвания на 
електрозахранването; 

 Адреси на каси и Центрове за обслужване на клиенти; 

 Форма и съдържание на фактура – обща информация и консултация за конкретен 
случай; 

 Заявяване на безплатна услуга (от предлаганите от компанията безплатни услуги). 

От своето създаване до края на 2011 г. са регистрирани над 4 000 000 обслужени клиенти в 
телефонен център, което дава увереност, че услугата придобива все по-широка популярност 
сред клиентите, преди всичко поради факта, че е най-бързият и ефективен канал за връзка с 
компанията. 

Алтернативните канали са удобен и бърз начин за получаване на информация и заявяване на 
услуги, за които не се изисква лично присъствие на клиента. През всяка изминала година се 
наблюдава трайна тенденция на увеличаване на потребителите, ползващи алтернативните 
канали за връзка с компанията, в това число: 

 единен електронен адрес: service@eon-bulgaria.com 

 единен факс номер: 052/ 577 665 

 единен пощенски адрес. 

Качеството на работа на операторите и на телефонния център се контролира ежедневно с 
проследяване и анализ на редица показатели. Един от основните показатели е процентът 
обслужени потребители още при първо обаждане за подаване на сигнал за авария. През 2010 г. 
дружеството отново постигна 98% обслужени сигнали за авария само с едно позвъняване. 

Отчетените резултати за 2011 г. за обслужени потребители на „Е.ОН България Мрежи” АД 
(настоящо наименование „ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ” АД) чрез различните канали за връзка с 
компанията са: 

 214 030 потребители са ползвали услугите на телефонния център; 

 165 742 потребители са обслужени в центровете за обслужване на клиенти; 

 26 804 плащания са извършени в центровете за обслужване на клиенти; 

 6 346 потребители са предпочели да получат информация на поставени от тях въпроси 
и проблеми чрез електронна и регулярна поща. 

Във връзка с разглеждането на жалби и съответно обезщетяването на потребители е 
разработена процедура със задължителни стъпки. В случай, че щетите не са по вина на 
енергийното предприятие, Дружеството изготвя мотивиран отказ за възстановяване на щетите. 
В случай, че щетите са по вина на енергийното предприятие, жалбата се обработва по 
надлежен ред, за да бъде установен размерът на щетата и какво обезщетение следва да бъде 
изплатено. 

През 2011 г. „Е.ОН България Мрежи” АД (настоящо наименование „ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ” АД) 
е регистрирало общо 5 415 жалби и сигнали на потребители, което представлява намаление от 
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11% спрямо жалбите и сигналите, получени през 2010 г. Броят на жалбите, които са 
удовлетворени, след като при разглеждането им е установено, че исканията на потребителите 
са основателни, е 18% от общия брой постъпили жалби. 

Във връзка с разглеждането на жалби и съответно обезщетяването на потребители е 
разработена процедура със задължителни стъпки, като за изминалата 2011 г. са обезщетени 
191 потребители, което представлява 25% от общия брой на жалбите с искания за 
обезщетение (759 жалби). Общият размер на изплатените щети е 47 424.62 лв. 

 

Съществени договори 
От договорите, сключени извън обичайния ход на търговската дейност, Дружеството счита за 
съществени само изброените по-долу договори, с оглед на тяхната стойност и значимост 
поотделно за ключови области от дейността на Дружеството и на Групата му. 

 Финансови договори 

От 2005 г. Дружеството има сключено рамково споразумение за предоставяне на заеми и 
заемни линии с Е.ОН България ЕАД с лимит 45 млн. лв. Заемът е краткосрочен и договорът се 
подновява всяка година. Заемът е деноминиран в български лева при годишен лихвен процент 
1-месечен SOFIBOR плюс 2.2% и е с падеж 9 март 2012 г. Кредитът е необезпечен.  

Към 31 декември 2011 г. Дружеството има краткосрочни финансови задължения по овърдрафт 
на стойност 15.7 млн лв. 

На 8 март 2012 г. е сключен тристранен договор за предоставяне на овърдрафт заемна линия 
между Е.ОН България ЕАД, Е.ОН България Мрежи АД (настоящо наименование „ЕНЕРГО-ПРО 
МРЕЖИ” АД) и Е.ОН България Продажби АД (настоящо наименование „ЕНЕРГО-ПРО 
ПРОДАЖБИ” АД) с общ кредитен лимит в размер на 90 млн. лв., при годишен лихвен процент 1-
месечен SOFIBOR плюс пазарна надбавка и с падеж 1 март 2013 г. Новият тристранен договор 
за овърдрафт от 8 март 2012 г. заменя предишния договор, който е с падеж 9 март 2012 г. 

За повече информация относно общите банкови заеми на Дружеството, моля вижте 
“Оперативен и финансов преглед – Капиталови ресурси. Парични потоци и задлъжнялост – 
Заемни споразумения и кредитни финансови инструменти”. 

 
Застрахователно покритие  
Дружеството поддържа валидни застрахователни полици съгласно изискванията на т. 3.9.3 от 
Лицензията. 

За 2011 г. Дружеството е застраховано срещу всички имуществени рискове, както и със 
застраховка обща гражданска отговорност с опция за продължаване за още една година до 31 
декември 2012 г. 

 Имуществени рискове – покрива активи със застрахователна сума от 1 149 млн. евро. 
Покритите имуществени рискове включват: 

 Пожар; Мълния; Експлозия и имплозия; Сблъскване или падане на летателно тяло, 
както и части от него или товара му. Подлимит на обезщетяване за едно събитие 
– 6 млн. евро. 

 Буря; Градушка; Пороен дъжд; Наводнение; Свличане или срутване на земни маси. 
Подлимит на обезщетяване за едно събитие – 18 млн. евро. 

 Падане на дървета, клони, подпори и др. предмети; Замръзване, обледеняване; 
Лавини; Тежест от естествено натрупване на сняг и/или лед. Подлимит на 
обезщетяване за едно събитие – 18 млн. евро. 

 Земетресение. Подлимит на обезщетяване за едно събитие – 18 млн. евро. 
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 Измокряне вследствие авария на водопроводни, канализационни, отоплителни и др. 
инсталации; Удар от транспортно средство/ животно. Подлимит на обезщетяване 
за едно събитие – 2.5 млн. евро. 

 Стачки, граждански вълнения, бунтове; Вандализъм, Злоумишлени действия на 
трети лица. Подлимит на обезщетяване за едно събитие – 2.5 млн. евро. 

 Електрични рискове - включително повреди на електрическо оборудване в резултат 
на късо съединение, отклонение от стандартните норми за напрежение в 
електрическите вериги; високо напрежение; електрошок. Подлимит на 
обезщетяване за едно събитие – 500 хил. евро. 

 Всички останали рискове. Подлимит на обезщетяване за едно събитие – 500 хил. 
евро. 

 Разходи за разчистване, вследствие настъпило застрахователно събитие. 
Подлимит на обезщетяване за едно събитие – 10%, но не повече от 
500 хил. евро. 

 Застраховка “обща гражданска отговорност” – застрахова дейността за разпределение 
на електрическа енергия. Лимити на отговорност: 1 млн. евро за имуществени и 
неимуществени вреди в резултат на едно събитие, 2 млн. евро в годишен агрегат. 

 

Значителни дълготрайни материални и нематериални активи 
Основните материални активи на Дружеството са електропреносната мрежа, вкл. проводници, 
подстанции, трансформатори и възлови станции (вж. раздел „Мрежа” в тази глава). Дейността 
на Дружеството е изключително зависима от тези активи и затова основните страни на 
дейността му са свързани с мрежата – инвестиции, изграждане и поддръжка, технологични 
загуби, натоварване и други.  

В долната таблица са представени основните имоти, машини и съоръжения към 31 декември 
2011 г. 

 
 (хил. лв.) 

Имоти, машини и съоръжения   

Земи и сгради 47 152

Машини и съоръжения 316 686

Транспортни средства 5 045

Стопански инвентар 647

Активи в процес на изграждане, вкл.*: 41 127

Трафопостове 4 031

Кабелни линии 11 025

Въздушни линии 7 664

Подстанции и Възлови станции 6 496

Електромерно стопанство 10 267

Други 1 644

Общо имоти, машини и съоръжения ...................................  410 657

Източник: Одитиран Годишен финансов отчет за 2011 г. 

*Неодитирани данни от Дружеството. 
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Към 31 декември 2011 г. Дружеството има ДМА на стойност 411 млн лв., което представлява 
около 87% от всички активи на Дружеството. За повече информация относно ДМА на 
Дружеството, моля вижте “Оперативен и финансов преглед – Активи и пасиви”. 

Върху притежаваните от Дружеството дълготрайни материални активи няма тежести.  

Основен нематериален актив на Дружеството е лицензията за разпределение на 
електроенергия.  

Евентуални екологични проблеми могат да възникнат при експлоатация или извеждане на 
оборудване, в това число разливи на масло при авария или извеждане (разглобяване) на 
маслени трансформатори. Разглобяването се извършва от специализирани фирми с цел 
намаляването на риска от аварии. 

 
Опазване на околната среда 
Дружеството работи в съответствие с приложимите постановки на законодателството в 
областта на околната среда в Република България и Европейския съюз, както и с 
корпоративните изисквания на Групата на Е.ОН, ефективно управление на дейностите в 
областта на екологията съобразно регламента на международните стандарти по околна среда 
ISO 14001:2004 „Системи за управление на околната среда” и прилагане на добрите практики в 
областта на енергетиката; 

Основни принципи на екологичната политика на Дружеството са: 

 Продължен е срокът на валидност на разрешението за извършване транспортиране и 
временно съхранение опасни и производствени отпадъци на основание чл.37 от Закона 
за управление на отпадъците.  

 Предадени са на лицензирана фирма всички маслонапълнени съоръжения съдържащи 
полихлорирани бифенили.  

 Продължи бракуването и предаването на лицензирана фирма на всички стари 
маслонапълнени силови трансформатори. 

 Предотвратяване замърсяването на компонентите на околната среда; 

 Непрекъснато подобряване на системата и механизмите за управление на околната 
среда; 

 Управление на основните дейности в Дружеството съобразно аспектите на околната 
среда и оценка на риска при тяхното въздействие. 

 Прилагане на достъпни налични техники и практики, с които да се осигурява разумно 
ползване на природните ресурси с цел предотвратяване, намаляване, ограничаване и 
превенция на риска от замърсяване на околната среда;  

 Разработване и реализиране на конкретни мерки за екологична безопасност на 
работните площадки; 

 Повишаване на екологична култура на персонала; 

 Поддържане на открити и конструктивни взаимоотношения с всички заинтересованите 
страни за запазване на екологичното равновесие. 
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Съдебни, административни и арбитражни производства 
В обичайния ход на дейността си Дружеството е страна по юридически производства във 
връзка с неговата оперативна дейност.  

Висящи съдебни производства заведени от или срещу Дружеството (включително производства 
пред всеки арбитражен съд или орган) към 31 декември 2011 г.: 

 Дружеството е ответник по дело, заведено от три физически лица за реализиране на 
имуществената отговорност на Дружеството като работодател за вреди вследствие на 
настъпила трудова злополука в размер на общо 300 хил. лв. С решение от 
27 май 2011 г. ВКС отменя решението на Окръжен Съд - Велико Търново и връща 
делото във Окръжен Съд - Велико Търново за разглеждане от нов съдебен състав. С 
решение от 11 август 2011 г. Окръжен Съд - Велико Търново потвърждава решението 
на Районен съд - Горна Оряховица и осъжда ищците за заплатят разноски в размер на 
1 100 лв. Подадена е касационна жалба от ищците. Дружеството очаква произнасяне на 
ВКС по допускането на касационната жалба. Няма публикувано определение на ВКС. 

 Дружеството е ответник по дело, заведено от ЕТ "Динамик Рада Величкова", по което 
ищецът претендира сумата от 115 хил. лв. цена за достъп, както и 50 хил. лв. 
обезщетение за забава.  

 Дружеството е ответник по дело, заведено от "ВЕП Горун" ЕООД, "ВЕП Инвест" ЕООД, 
"Горун Инвест" ЕООД, "Горун Енерджи" ЕООД и "ВЕП Горичане" ЕООД за обезщетение 
за претърпените от тях вреди, изразяващи се в претърпени загуби и пропуснати ползи, 
съставляващи пряка и непосредствена последица от неизпълнение от страна на Е.ОН 
България Мрежи АД (настоящо наименование „ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ” АД) на поети от 
него договорни задължения към същите дружества. Общата цена на предявените 
частични искове е 236 хил. евро, представляваща 10% от пълния размер на 
претенцията – 2.4 млн. евро. Проведено е съдебно заседание на 17 април 2012 г. 
Отложено е за 5 юни 2012 г. за изслушване на експертизите и допуснатия свидетел.  

 Дружеството е ответник по дело, заведено от “Джи Ес Електрик” ООД, по което ищецът 
претендира за 234 хил. евро обезщетение по чл.21, ал.2 от ЗЗД във връзка със сключен 
Договор от 1 октомври 2008 г. между ищеца и „VENTUREAL INVEST A.S.”, ведно със 
законната лихва върху тази сума и разноските по делото. Тече двуседмичен срок за 
отговор, считано от 8 март 2012 г. Подадена е молба за удължаване на срока, която е 
уважена. Сумата от 234 хил. евро, за която претендира ищецът, е по частичен иск от 
обща претенция в размер на 1.2 млн. евро, Подаден е ОИМ в срок. 

 Дружеството е ответник по дело, заведено от „УП България 1” ЕООД срещу „Е.ОН 
България Мрежи” АД (настоящо наименование „ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ” АД) и „Е.ОН 
България Продажби” АД (настоящо наименование „ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ” АД). 
Ищецът претендира 64 хил. евро обезщетение, платимо от „Е.ОН България Мрежи” АД, 
за неизпълнение на договор за присъединяване на обект на независим производител за 
периода от 1 януари 2010 г. до 28 ноември 2011 г., ведно със законната лихва от датата 
на завеждане на иска до окончателното заплащане на сумата, и направените в хода на 
производството разноски. Подаден е ОИМ на 27 март 2012 г. Сумата от 64 хил. евро, за 
която претендира ищецът, е по частичен иск от обща претенция в размер на 136 хил. 
евро. 

 Дружеството е ответник по дело, заведено от „УП България 3” ЕООД срещу „Е.ОН 
България Мрежи” АД (настоящо наименование „ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ” АД) и „Е.ОН 
България Продажби” АД (настоящо наименование „ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ” АД). 
Ищецът претендира за 114 хил. евро обезщетение, платимо „Е.ОН България Мрежи” 
АД, за неизпълнение на договор за присъединяване на обект на независим 
производител за периода от 6 април 2010 г. до 21 октомври 2011 г., ведно със законната 
лихва от датата на завеждане на иска до окончателното заплащане на сумата, и при 
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условията на евентуалност – 114 хил. евро, платими от „Е.ОН България Мрежи” АД 
(настоящо наименование „ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ” АД), обезщетение за неизпълнение 
на договор 94/06.08.2009 г. за изкупуване на ел. енергия за същия период, ведно със 
законната лихва, както и направените в хода на производството разноски. Поискани са 
съдебна техническа експертиза и съдебно-счетоводна експертиза. Подаден ОИМ на 
29 март 2012 г. Сумата от 114 хил. евро, за която претендира ищецът, е по частичен иск 
от обща претенция в размер на 241 хил. евро. 

 Дружеството е ответник по дело, заведено от „УП България 6” ЕООД срещу „Е.ОН 
България Мрежи” АД (настоящо наименование „ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ” АД) и „Е.ОН 
България Продажби” АД (настоящо наименование „ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ” АД). 
Ищецът претендира за 94 хил. евро обезщетение, платимо от „Е.ОН България Мрежи” 
АД, за неизпълнение на договор за присъединяване на обект на независим 
производител за периода от 5 януари 2010 г. до 29 ноември 2011 г., ведно със 
законната лихва от датата на завеждане на иска до окончателното заплащане на 
сумата, и направените в хода на производството разноски. Поискани са съдебна 
техническа експертиза и съдебно-счетоводна експертиза. Подаден е ОИМ на 12 април 
2012 г. Сумата от 94 хил. евро, за която претендира ищецът, е по частичен иск от обща 
претенция в размер на 199 хил. евро. 

 Дружеството е ответник по дело, заведено от „УП България 8” ЕООД срещу „Е.ОН 
България Мрежи” АД (настоящо наименование „ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ” АД) и „Е.ОН 
България Продажби” АД (настоящо наименование „ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ” АД). 
Ищецът претендира за 119 хил. евро обезщетение, платимо от срещу „Е.ОН България 
Мрежи” АД (настоящо наименование „ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ” АД), за неизпълнение на 
договор за присъединяване на обект на независим производител за периода от 1 
януари 2010 г. до 29 ноември 2011 г., ведно със законната лихва от датата на 
завеждане на иска до окончателното заплащане на сумата, и направените в хода на 
производството разноски. Поискани са съдебна техническа експертиза и съдебно-
счетоводна експертиза. Подаден е ОИМ на 10 април 2012 г. Сумата от 119 хил. евро, за 
която претендира ищецът, е по частичен иск от обща претенция в размер на 
252 хил. евро. 

 Дружеството е ответник по дело, заведено от „УП България 9” ЕООД срещу „Е.ОН 
България Мрежи” АД (настоящо наименование „ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ” АД) и „Е.ОН 
България Продажби” АД (настоящо наименование „ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ” АД). 
Ищецът претендира за 64 хил. евро обезщетение, платимо от „Е.ОН България Мрежи” 
АД, за неизпълнение на договор за присъединяване на обект на независим 
производител за периода от 10 май 2010 г. до 15 ноември 2011 г., ведно със законната 
лихва от датата на завеждане на иска до окончателното заплащане на сумата, и 
направените в хода на производството разноски. Поискани са съдебна 
техническа експертиза и съдебно-счетоводна експертиза. Подаден е ОИМ на 10 април 
2012 г. Сумата от 64 хил. евро, за която претендира ищецът, е по частичен иск от обща 
претенция в размер на 135 хил. евро. 

 Дружеството е ответник по дело, заведено от „УП България 10” ЕООД срещу „Е.ОН 
България Мрежи” АД (настоящо наименование „ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ” АД) и „Е.ОН 
България Продажби” АД (настоящо наименование „ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ” АД). 
Ищецът претендира за 66 хил. евро обезщетение, платимо от „Е.ОН България Мрежи” 
АД (настоящо наименование „ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ” АД), за неизпълнение на договор 
за присъединяване на обект на независим производител за периода от 16 май 2010 г. 
до 15 ноември 2011 г., ведно със законната лихва от датата на завеждане на иска до 
окончателното заплащане на сумата, и направените в хода на производството разноски. 
Поискани са съдебна техническа експертиза и съдебно-счетоводна експертиза. 
Подаден е ОИМ на 10 април 2012 г. Сумата от 66 хил. евро, за която претендира 
ищецът, е по частичен иск от обща претенция в размер на 139 хил. евро. 
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 Дружеството е ответник по дело, заведено от „УП България 11” ЕООД срещу „Е.ОН 
България Мрежи” АД (настоящо наименование „ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ” АД) и „Е.ОН 
България Продажби” АД (настоящо наименование „ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ” АД). 
Ищецът претендира за 64 хил. евро обезщетение, платимо от „Е.ОН България Мрежи” 
АД (настоящо наименование „ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ” АД), за неизпълнение на договор 
за присъединяване на обект на независим производител за периода от 16 май 2010 г. 
до 15 ноември 2011 г., ведно със законната лихва от датата на завеждане на иска до 
окончателното заплащане на сумата, и направените в хода на производството разноски. 
Поискани са съдебна техническа експертиза и съдебно-счетоводна експертиза. 
Подаден е ОИМ на 17 април 2012 г. Сумата от 64 хил. евро, за която претендира 
ищецът, е по частичен иск от обща претенция в размер на 135 хил. евро. 

 Дружеството е ответник по дело, заведено от „УП България 12” ЕООД срещу „Е.ОН 
България Мрежи” АД (настоящо наименование „ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ” АД) и „Е.ОН 
България Продажби” АД (настоящо наименование „ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ” АД). 
Ищецът претендира за 63 хил. евро обезщетение, платимо от срещу „Е.ОН България 
Мрежи” АД (настоящо наименование „ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ” АД), за неизпълнение на 
договор за присъединяване на обект на независим производител за периода от 16 май 
2010 г. до 15 ноември 2011 г., ведно със законната лихва от датата на завеждане на 
иска до окончателното заплащане на сумата, и направените в хода на производството 
разноски. Поискани са съдебна техническа експертиза и съдебно-счетоводна 
експертиза. Подаден е ОИМ на 17 април 2012 г. Сумата от 63 хил. евро, за която 
претендира ищецът, е по частичен иск от обща претенция в размер на 133 хил. евро. 

 Дружеството е ответник по дело, заведено от „УП България 13” ЕООД срещу „Е.ОН 
България Мрежи” АД (настоящо наименование „ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ” АД) и „Е.ОН 
България Продажби” АД (настоящо наименование „ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ” АД). 
Ищецът претендира за 64 хил. евро обезщетение, платимо от „Е.ОН България Мрежи” 
АД (настоящо наименование „ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ” АД), за неизпълнение на договор 
за присъединяване на обект на независим производител за периода от 10 май 2010 г. 
до 15 ноември 2011 г., ведно със законната лихва от датата на завеждане на иска до 
окончателното заплащане на сумата, и направените в хода на производството разноски. 
Поискани са съдебна техническа експертиза и съдебно-счетоводна експертиза. 
Подаден е ОИМ на 17 април 2012 г. Сумата от 64 хил. евро, за която претендира 
ищецът, е по частичен иск от обща претенция в размер на 135 хил. евро. 

 Дружеството е ответник по дело, заведено от „УП България 14” ЕООД срещу „Е.ОН 
България Мрежи” АД (настоящо наименование „ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ” АД) и „Е.ОН 
България Продажби” АД (настоящо наименование „ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ” АД). 
Ищецът претендира за 70 хил. евро обезщетение, платимо от „Е.ОН България Мрежи” 
АД (настоящо наименование „ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ” АД), за неизпълнение на договор 
за присъединяване на обект на независим производител за периода от 10 май 2010 г. 
до 15 ноември 2011 г., ведно със законната лихва от датата на завеждане на иска до 
окончателното заплащане на сумата, и направените в хода на производството разноски. 
Поискани са съдебна техническа експертиза и съдебно-счетоводна експертиза. 
Подаден е ОИМ на 17 април 2012 г. Сумата от 70 хил. евро, за която претендира 
ищецът, е по частичен иск от обща претенция в размер на 147 хил. евро. 

 Дружеството е ответник по дело, заведено от „УП България 15” ЕООД срещу „Е.ОН 
България Мрежи” АД (настоящо наименование „ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ” АД) и „Е.ОН 
България Продажби” АД (настоящо наименование „ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ” АД). 
Ищецът претендира за 85 хил. евро обезщетение, платимо от „Е.ОН България Мрежи” 
АД (настоящо наименование „ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ” АД), за неизпълнение на договор 
за присъединяване на обект на независим производител за периода от 16 май 2010 г. 
до 15 ноември 2011 г., ведно със законната лихва от датата на завеждане на иска до 
окончателното заплащане на сумата, и направените в хода на производството разноски. 
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Поискани са съдебна техническа експертиза и съдебно-счетоводна експертиза. 
Подаден е ОИМ на 24 април 2012 г.. Сумата от 85 хил. евро, за която претендира 
ищецът, е по частичен иск от обща претенция в размер на 180 хил. евро. 

 Дружеството е ответник по дело, заведено от „УП България 19” ЕООД срещу „Е.ОН 
България Мрежи” АД (настоящо наименование „ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ” АД) и „Е.ОН 
България Продажби” АД (настоящо наименование „ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ” АД). 
Ищецът претендира за 72 хил. евро обезщетение, платимо от „Е.ОН България Мрежи” 
АД (настоящо наименование „ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ” АД), за неизпълнение на договор 
за присъединяване на обект на независим производител за периода от 1 януари 2010 г. 
до 29 ноември 2011 г., ведно със законната лихва от датата на завеждане на иска до 
окончателното заплащане на сумата, и направените в хода на производството разноски. 
Поискани са съдебна техническа експертиза и съдебно-счетоводна експертиза. След 
подадена Молба от ищеца за прекратяване на производството в частта по предявения 
евентуален иск срещу „Е.ОН България Мрежи” АД (настоящо наименование „ЕНЕРГО-
ПРО МРЕЖИ” АД), с Определение от 7 март 2012 г. ВОС прекратява производството за 
„Е.ОН България Продажби” АД (настоящо наименование „ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ” 
АД). Получена е искова молба. Сумата от 72 хил. евро, за която претендира ищецът, е 
по частичен иск от обща претенция в размер на 152 хил. евро. 

 Дружеството е ответник по дело, заведено от „УП България 26” ЕООД срещу „Е.ОН 
България Мрежи” АД (настоящо наименование „ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ” АД) и „Е.ОН 
България Продажби” АД (настоящо наименование „ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ” АД). 
Ищецът претендира за 62 хил. евро обезщетение, платимо от „Е.ОН България Мрежи” 
АД (настоящо наименование „ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ” АД), за неизпълнение на договор 
за присъединяване на обект на независим производител за периода от 4 март 2010 г. до 
13 ноември 2011 г., ведно със законната лихва от датата на завеждане на иска до 
окончателното заплащане на сумата, и направените в хода на производството разноски. 
Поискани са съдебна техническа експертиза и съдебно-счетоводна експертиза. След 
подадена Молба от ищеца за прекратяване на производството в частта по предявения 
евентуален иск срещу „Е.ОН България Продажби” АД ) настоящо наименование 
„ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ” АД), с Определение 1382/12.03.2012 г. ВОС прекратява 
производството за „Е.ОН България Продажби” АД (настоящо наименование „ЕНЕРГО-
ПРО ПРОДАЖБИ” АД). Подаден е ОИМ на 12 април 2012 г. Сумата от 62 хил. евро, за 
която претендира ищецът, е по частичен иск от обща претенция в размер на 130 хил. 
евро. 

 Дружеството е ответник по дело, заведено от Комисия за защита на потребителите с 
претенция за прогласяване нищожността на разпоредбите на чл.12, ал.1, т.3, чл. 48, 
ал.2, чл.49, ал.2 от ОУ на Е.ОН България Мрежи АД (настоящо наименование „ЕНЕРГО-
ПРО МРЕЖИ” АД). С решение съдът прогласява за нищожни атакуваните текстове. С 
решение от 21 юли 2010 г. ВАпС оставя в сила решението на ВОС. Решението е 
подписано с особено мнение от съдия П. Хорозова. Депозирана е касационна жалба и 
делото е насрочено пред ВКС за 27 септември 2011 г. Обявено е за решаване, но все 
още няма решение. 

 Дружеството е подало жалба срещу Протоколно решение на ДКЕВР №94/25.06.2010 г. 
за изменение на Указания за образуване на цените за пренос на ел.енергия през 
електроразпределителните мрежи при регулиране чрез метода "горна граница на 
приходите" за втория регулаторен период. ВАС е отменил Протоколно решение на 
ДКЕВР №94/25.06.2010 г. в частта по т.8, с която се изменя т.38 от Указанията на 
ДКЕВР. В жалбите са изложени подробни съображения за незаконосъобразност на 
решението в оспорената част поради нарушение на материалния закон, неспазване на 
установената форма и съществени нарушения на админстративнопроизводствените 
правила като е поискана отмяната му. Делото е обявено за решаване. С решение 
№ 10927 ВАС отменя протоколно решение № 94/25.06.2010 г в частта по т.8 от 
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решението, с която се изменя т.38 от Указанията на ДКЕВР. Депозирана е касационна 
жалба от ДКЕВР. Образувано е дело № 1245/2012 на ВАС. Дружеството е подало 
възражение срещу касационната жалба. Делото е обявено за решаване. 

 „Е.ОН България Мрежи” АД (настоящо наименование „ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ” АД) 
обжалва повторно постановеното решение на ДКЕВР №ТЕ-019/25.06.2010 г. за 
определяне на разполагаемостта за производство на електроенергия (т.нар. квоти). 
Искането е за отмяна на точки 9 и 10 (в частта относно „Е.ОН България Мрежи” АД) като 
незаконосъобразни. На последното съдебно заседание, проведено на 16 февруари 
2011 г., съдът прецени, че е налице преюдициалност на спора, поради което спря 
делото до окончателното разрешаване на спора относно законосъобразността на 
изменението на Указанията на ДКЕВР.  

 „Е.ОН България Мрежи” АД (настоящо наименование „ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ” АД) 
обжалва решение № Ц-030/28.06.2010г. на ДКЕВР за определяне на цените на 
електрическата енергия от 1 юли 2010 г., като на основание чл. 146, точки 2, 3 и 4 от 
АПК иска отмяна на точки II.1, II.2, IV.9, IV.10 и IV.11 от Решението на ДКЕВР като 
незаконосъобразни.С протоколно определение от 18 май 2011 г. ВАС спира 
производството до влизане в сила на решение по адм.д. №10298/2010 г.  

 „Е.ОН България Мрежи” АД (настоящо наименование „ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ” АД) и 
„Е.ОН България Продажби” АД (настоящо наименование „ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ” 
АД) са жалбоподатели срещу протоколно Решение № 144/06.10.2010 г. на ДКЕВР 
относно определяне на пределни цени на допълнителните услуги, предоставяни от 
електроразпределителните дружества. Направено е и искане за спиране на 
предварителното изпълнение на административния акт. С определение от 
18 юли 2011 г. ВАС отхвърли (окончателно) жалбата на двете дружества срещу отказа 
на съда да спре предварителното изпълнение на решението за цените на 
допълнителните услуги. ВАС е назначил съдебно-икономическа експертиза и делото е 
насрочено за 18 април 2012 г. В съдебно заседание на 18 април 2012 г. делото е 
обявено за решаване. Депозирани са допълнителни писмени бележки.  

 „Е.ОН България Мрежи” АД (настоящо наименование „ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ” АД) 
обжалва НП №20/28.10.2010 г. на председателя на ДКЕВР за извършено нарушение на 
лицензията за разпределение на електроенергия (претендирана липса на звено за 
работа с потребителите). С НП е наложена имуществена санкция в размер на 150 хил. 
лв. С Решение 568/28.2.2012г. ВРС отменя НП. Решението подлежи на обжалване пред 
ВАдмС. Подадена е касационна жалба от ДКЕВР. Подаден е отговор на касационната 
жалба на 20 април 2012 г. 

 „Е.ОН България Мрежи” АД (настоящо наименование „ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ” АД) 
обжалва пред ВАС Решение на ДКЕВР Ц-22/29.06.2011 г. за определяне на цените на 
електроенергията от 1 юли 2011 г. и Решение по т.1 от Протокол №77/25.05.2011 г. С 
Определение от 7 март 2012 г. ВАС разделя производството, като адм.д. 10348/2011 г. 
на ВАС остава да се движи по жалба, подадена от „Е.ОН България Мрежи” срещу 
Решение на ДКЕВР Ц-22/29.06.2011 г. в частта му по раздел IV, т.9, 10 и 11 и се 
образува отделно адм.д. по жалбата на „Е.ОН България Мрежи” АД (настоящо 
наименование „ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ” АД) срещу Решение на ДКЕВР по т.1 от протокол 
№77/25.05.2011 г. Делото срещу Решение № Ц-22/29.06.2011 г. на ДКЕВР е насрочено 
за 10 октомври 2012 г., а делото срещу Решение на ДКЕВР №77/25.05.2011 г. е 
насрочено за 28 май 2012 г. 

 Пред ВКС е образувано гр. дело 273/2012 г. за отмяна на влязло в сила решение по гр. 
дело 2/2010 г. на ДОС с "Албена" АД (предявен иск за собственост от „Е.ОН България 
Мрежи” АД (настоящо наименование „ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ” АД) срещу "Албена" АД 
относно десет трафопоста, находящи се в КК Албена). Дружеството "Албена" АД 
твърди, че във връзка с негови предходни запитвания и справки в Централния 
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държавен архив и в Агенцията по приватизация, са били намерени документи и книжа, 
касаещи казуса. Според "Албена" АД те са от съществено значение за решаването на 
спора за собственост и са основание за искане на отмяна на влязло в сила решение. В 
отговор на молбата на "Албена" АД е депозирано становище пред ВКС, че същата е 
недопустима и неоснователна. На 4 юни 2012 е насрочено открито заседание пред ВКС. 

 През 2004 г. на Дружеството е връчен данъчен ревизионен акт (ДРА) в размер на 2.5 
млн. лв., представляващи ДДС и задължения за местни данъци и такси. Всички суми, 
определени с ДРА са платени през март 2005 г. През 2010 г. Софийски градски съд се 
произнася в полза на Дружеството. През месец февруари 2011 г. е подадено искане за 
възстановяване на присъдената сума. Издаден е акт за прихващане или 
възстановяване (АПВ), с който на Дружеството е възстановена сума в размер на 2.3 
млн. лв., представляващи главница и лихва по РА, и 209 хил.лв. допълнителни лихви за 
забава. Със същия АПВ, на Дружеството е отказано възстановяване на допълнителни 
лихви в размер на 1.5 млн.лв. АПВ е обжалван през месец февруари 2011 г. пред ОУИ и 
на първа инстанция пред Административен съд, гр.София през месец май 2011 г. 
Първото заседание на Административен съд, гр.София е проведено на 12 октомври 
2011 г., на което е направенo искане за експертиза от вещо лице. Искането е прието и е 
назначена експертиза. Следващото заседание на съда е определено за 6 март 2012 г. 
Указано е допълнителният депозит да се върне на „Е.ОН България Мрежи” АД 
(настоящо наименование „ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ” АД). На 14 март 2012 г. е подадена 
писмена защита от страна на „Е.ОН България Мрежи” АД (настоящо наименование 
„ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ” АД). Предстои произнасяне в срок. 

 Дружеството е страна и по пет производства без материален интерес пред Комисията 
за защита на конкуренцията (КЗК). 

На Дружеството не е известно съществуването на други административни, граждански, 
арбитражни или наказателни производства, които биха могли в значителна степен да повлияят 
на финансовото положение или оперативните резултати на Дружеството или Групата на Е.ОН 
България ЕАД. 

С оглед силно регулираната среда, в която оперира Дружеството и групата на Е.ОН България 
ЕАД (с настоящо наименование Енерго-Про ЕАД), съществува опасност за образуване от и 
срещу Дружеството на държавни, правни и арбитражни производства, които биха могли в 
значителна степен да повлияят на финансовото положение или оперативните резултати на 
Дружеството и групата. На този етап не е възможно да се предостави по-конкретна 
информация. 

 

Интелектуална собственост 
Дружеството не притежава значима интелектуална собственост. 

 
Информационни технологии 
Дружеството е сключило договор с Е.ОН България ЕАД (виж раздел „Сделки между свързани 
лица”) да извършва вместо него услугите по доставка на хардуер и комуникационна 
инфраструктура и поддръжка на информационните и комуникационни решения инсталирани в 
Дружеството. 

Е,ОН България ЕАД от своя страна аутсорсва услугите към Е.ОН ИТ, дъщерно дружество на 
Е.ОН АГ, според организацията на Е.ОН във всички страни, в които присъства. 

Информационна и комуникационна система 
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Информационната система на Е.ОН България ЕАД, като софтуерна платформа, се изгражда на 
база корпоративния стандарт на Е.ОН Енерги АГ – ERP SAP. Към момента вече са внедрени 
успешно и функционират важните за бизнеса модули - FI, CO, ММ, PM. 

През 2006 г. беше осъществена пълна подмяна на наличните хардуер и софтуер с нови, 
отговарящи на корпоративните стандарти на Е.ОН. Основно това са персонални компютри от 
Fujitsu Seimens, лаптопи IBM Lenovo, мрежови лазерни принтери Kyocera и др. За мащабите на 
Е.ОН България подобен проект означаваше преоборудване на над 1 400 - 1 500 работни места 
с нови компютри, нови програми, обучение на потребителите, осигуряване на LAN и WAN 
мрежови връзки и т.н.  

Основните системи обслужват: 

 Билинг – за обслужване на клиентите и фактурирането на сметки; 

 Финансова система – няколко модула за финанси, счетоводство, складова програма; 

 Отчетност на електрометрите и контролинг – система за отчитане и контрол на 
„интелигентните” електромери, дистанционното им управление; 

 Система за управление на документите; 

 Система за управление на центъра за обслужване на клиентите; 

 Система за управление на човешки ресурси; 

 Система за планиране и мониторинг на потреблението на големи клиенти, на регулиран 
и либерализиран пазар.  

Важен проект беше свързан със споменатото вече правно разделяне (unbundling) на 
дейностите по снабдяване и разпределение на електрическа енергия съответно в Е.ОН 
България Мрежи АД (настоящо наименование „ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ” АД) и Е.ОН България 
Продажби АД (настоящо наименование „ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ” АД). От гледна точка на 
информационното обслужване това постави задачи свързани със системите SAP PM и АПИС, с 
интранет системата и т.н. В много кратки срокове бе иницииран и осъществен проект, в рамките 
на който е приложено на практика това правно разделяне в ИТ системите и преди всичко в SAP, 
където всички сметки, активи и т.н. бяха разделени и прехвърлени от старите компании в 
новообразуваните.  

В началото на месец април 2007 г. стартира и Интранет портала на Е.ОН България. Това бе 
първият Интранет в Централна и Източна Европа, свързан и напълно интергриран към 
Интранет платформата на концерна Е.ОН Енерги. За удобство на служителите цялата 
информация е представена на български и английски език.  

Дружеството въвежда в момента софтуер „SCADA” (supervisory control and data acquisition) за 
управление и контрол на „интелигентни” електромери чрез централизиран център на 
мониторинг и управление. Въвеждането на този софтуер ще превърне отчитането на 
потреблението в напълно автоматизиран процес от най-ново поколение. 

 

Работници и служители 
Разчетът на персонала отговаря на необходимостта от персонал за изпълнение на 
лицензионните дейности, поети от Дружеството, по начин предписан в лицензията, отразяващ 
процеса на правно разделяне на електроразпределение и електроснабдяване. С цел 
повишаване на качеството на услугата Дружеството е оптимизирало част от предоставяните 
дейности, като ги е възложило на вертикално интегрирано предприятие от групата на Е.ОН 
и/или на външна компания (вж. раздел „Сделки между свързани лица”). 
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Към датата на Проспекта Дружеството разполага с 1 455 служители, 10 от които отсъстват 
дългосрочно. Te са разпределени по местоположение по следния начин: 

Области Варна Добрич и 
Силистра

Русе и 
Разград

Шумен и 
Търговище

Г. Оряховица 
и Габрово ОБЩО

Служители 459 223 257 193 323 1 455

Източник: Неодитирани данни от Дружеството 

Динамиката през последните 3 години е следната: 

Брой персонал 2011 г. 2010 г. 2009 г. 

Средносписъчен брой 1 445 1 484 1 484 

Брой към края на годината 1 443 1 456 1 489 

*Дългосрочно отсъстващите служители не са включени в представените данни 
(дългосрочно отсъствие е отсъствие, надхвърлящо 6 месеца – служители в отпуск по 
майчинство, боледуващи и т.н.) 

Източник: Неодитирани данни от Дружеството 

 Образование на персонала 

Според образованието си персоналът се дели на следните групи: 

Брой персонал по образование* 2011 г. 2010 г. 2009 г.

Висше техническо 381 362 384

Висше икономическо 32 41 36

Висше-друго 25 13 23

Средно икономическо 12 8 5

Средно техническо 820 855 869

Средно-друго 150 155 148

Основно 23 22 24

Общо 1 443 1 456 1 489

Източник: Неодитирани данни от Дружеството 

*дългосрочно отсъстващите служители не са включени в представените бройки 
(дългосрочно отсъствие е отсъствие, надхвърлящо 6 месеца – служители в отпуск по 
майчинство, боледуващи и т.н.) 
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 Средна работна заплата 

Средната брутна заплата в Дружеството е значително по-висока от средната месечна заплата 
за страната, както и от тези в двата региона, където оперира Дружеството – Североизточен, с 
център Варна, и Северен централен район, с центрове Велико Търново и Русе. Нивата на 
заплащане в страната и в споменатите райони са съответно 647 лв., 545 лв. и 491 лв. (НСИ, 
2009 - 2010 г.), спрямо средна брутна заплата в Дружеството от 1 179 лв. през 2011 г. 

Средна брутна работна заплата (СБРЗ)  2011 г. 2010 г. 2009 г. 

СБРЗ (месечна, в лв.) 1 179 1 120 1 086 

Увеличение спрямо предходната година (%) 5.3% 3.1% 16.5% 

Източник: Неодитирани данни от Дружеството 

 

 Разходи за работна заплата 

Общо разходите на Дружеството за работна заплата и социални и здравни осигуровки и 
надбавки е 30.1 млн. лв. за 2011 г. Разпределението на разходите за работна заплата и други 
разходи за труд на Дружеството е следното: 

Разпределение на разходите за работна 
заплата  2011 г. 2010 г. 2009 г. 

Основна заплата 11 703 901 11 745 429 11 386 671

Платен отпуск 2 369 533 2 425 473 1 960 546

Допълнителни и други възнаграждения (нощен 
труд, изв.труд, ДТВ за трудов стаж и проф.опит) 6 562 578 5 350 047 5 473 912

Социални и здравни осигуровки 6 150 959 5 745 641 5 758 191

в т.ч. - задължително обществено осигуряване 5 454 299 5 035 921 5 049 571

     - допълнително доброволно осигуряване 696 660 709 720 708 620

Социални разходи и надбавки 3 293 801 3 219 876 2 979 840

Разход РЗ и други разходи за труд на 
работодател - общо 30 080 772 28 486 466 27 559 160

Източник: Неодитирани данни от Дружеството 

 

 Наети служители на срочни трудови договори 

Средносписъчният брой на наетите на срочен трудов договор за 2011 г. е 11 служители. 
Дружеството е наело на срочен трудов договор 18 служител през 2009 г. и 16 служители през 
2010 г.  

Дружеството наема на срочни трудови договори единствено служители наети по чл.68, ал.1, т.3 
от Кодекса на труда, за заместване на дългосрочно отсъстващи. Дружеството не наема 
служители в други форми на временна заетост. 

 

 Развитие на човешките ресурси 

Като част от Групата на Е.ОН, Е.ОН България ЕАД устойчиво създава възможности за 
назначаване на нови служители за своята развиваща се организация. Чрез своята стажантска 
програма от края на 2006 г. Е.ОН България ЕАД предоставя различни кариерни възможности на 
високо мотивирани и динамични настоящи и завършили студенти. В комбинация с други 
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инициативи за взаимодействие със студенти, компанията предоставя на младите хора уникален 
шанс да се присъединят към международен екип от 85 000 служители в повече от 30 страни по 
света и да придобият допълнителен професионален опит и умения. 

 
 Колективни трудови договори / синдикати 

Социалният диалог между синдикатите и Дружеството протича в дух на партньорство и добро 
сътрудничество. Срещите на представителите са регулярни и се провеждат под формата на 
Съвет за социално сътрудничество, в рамките на който се обсъждат значими за служителите и 
за Дружеството теми, представят се и се дискутират текущи бизнес проекти. Страните 
съвместно договарят условията по колективния трудов договор (КТД) веднъж на всеки 2 години. 
Веднъж годишно се договаря процент увеличение на работните заплати за служителите 4-то 
ниво (немениджърски състав), както и механизма на приложение на това увеличение за 
периода от 1 април на текущата година до 31 март на следващата календарна година. 

В компанията има структури на синдикатите Подкрепа, КНСБ и Съюз на енергетиците в 
България. Компанията има и един представител в Европейския работнически съвет. 

През последните 3 години не е имало организирани стачни действия. 

 

Брой служители, присъединени към 
колективни трудови договори 2011 г. 2010 г. 2009 г. 

Брой служители 1 379 1 414 1 429 

Дял от общия брой (%) 95.6% 96.7% 95.5% 

ЗАБЕЛЕЖКА: Всички присъединени към КТД служители към края на 2009, 2010 и 2011 г. са 
синдикални членове. 

Източник: Неодитирани данни от Дружеството 

 

 Безопасност на труда 

През 2011 г. дирекция „Безопасност на труда и опазване на околната среда” (БТООС) продължи 
с внедряването на програмата си за подобряване на културата по безопасност и здраве при 
работа. Във връзка с „Политиката за безопасност и здраве при работа”, утвърдена от 
ръководството на компанията, с директиви на компанията КР 24 и КР 25, както и в съответствие 
с правилото „БЕЗОПАСНОСТТА НА ПЪРВО МЯСТО – БЕЗ КОМПРОМИСИ”, е изготвен план по 
безопасност и здраве при работа за 2011 г. 

Планът описва планираните дейности и мерки, целящи постигане на целите и задачите в 
областта на безопасността и здравето при работа на компанията в унисон с визията, 
стратегията и политиката за безопасност и здраве при работа (БЗР). Той акцентира върху 
ангажиментите на Дружеството за безопасни и здравословни условия на труд. 

 

 Трудови злополуки 

През последните три години няма нито един фатален инцидент със служители, външни фирми 
или други страни, с пряка или косвена отговорност на „Е.ОН България Мрежи” АД (настоящо 
наименование „ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ” АД).  

През 2011 г. са се случили 4 трудови злополуки – два случая на изгаряния в следствие на късо 
съединение, един счупен крак и един контузен пръст на ръката. 

Дружеството взе мерки за повишаването на безопасността на труда с изключително строги 
изисквания към спазване на процедурите, използване на предпазно облекло и обезопасяване. 
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Като резултат индексът „честота на изгубените работни дни при трудови злополуки” (LTIF) 
спада три години поред до 1.12 през 2011 г. За 2010 г. коефициентът е 1.65, като стойността му 
е с 30% по-ниска в сравнение с тази за 2009 г., когато неговата стойност е 2.35. 

Дружеството не е било обект на съдебни дела от трудов характер на групово равнище през 
последните 3 години. 

Има активна политика за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд с 
направления:  

 Програми за намаляване на риска; 

 Провеждане на периодични медицински прегледи; 

 Подобряване на ефективността на системата за активно управление на безопастността 
и здравето при работа; 

 Актуализиране на оценката на риска. 

 Други отношения със служители 

Дружеството няма практика да сключва със служители споразумения за забрана за извършване 
на конкурентна дейност. 

Към датата на този Проспект не са налице договорености за участие на служители в капитала 
на Дружеството. 
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9. ПРЕГЛЕД НА ИНДУСТРИЯТА  
 

Българската икономика  
През периода 2004 – 2008 г. българската икономика се характеризираше със стабилен растеж 
от около 6% годишно, обусловен главно от значителния приток на капитали от чужбина. Тези 
потоци, насочени предимно към банковия сектор и недвижимите имоти, стимулираха както 
частното потребление, така и корпоративните инвестиции. Като резултат, засиленото търсене 
на потребителски и инвестиционни стоки доведе до увеличаване на дефицита по текущата 
сметка. Икономическият растеж предизвика дефицит на пазара на труда и съответно 
повишаване на заплащането, а това, в съчетание с увеличените цени на храните и горивата, 
доведе до скок на инфлацията.  

Глобалната финансова криза повиши нежеланието на инвеститорите да поемат рискове. В 
резултат на това през 2009 г. притокът на капитали намаля значително и българската 
икономика влезе в рецесия. Спадът на преките чуждестранни инвестиции (“ПЧИ”) беше 
придружен с бързо влошаване на постъпленията от износ в резултат на отслабналото 
международно търсене. Икономиката реагира автоматично чрез свиване на дефицита по 
текущата сметка и намаляване на инфлацията. 

През 2009 г. икономическата активност се сви с 5.5%, но през 2010 г. възстанови растежа си с 
0.2% реален годишен ръст. Основен двигател на този икономически обрат бе стабилното 
подобрение на износа, докато вътрешното търсене запази ниски стойности (ръст от 1% на 
годишна база).  

През 2011 г. икономиката на България запази положителната си посока на развитие, макар и 
със забавящи темпове. Основно влияние за това оказва цялостната обстановка и 
икономическата несигурност в цяла Европа, обусловена от дълговата криза в ЕС. За първото и 
второто тримесечие на годината България реализира съответно 3.3% и 2.0% годишен ръст на 
БВП, а за третото и четвъртото тримесечия той достигна 1.6% на годишна база. Като резултат 
БВП за цялата 2011 г. достигна до 75.3 млрд. лв., регистрирайки 1.7% ръст спрямо предходната 
година. Основна причина за положителните резултати продължава да бъде износът, който през 
последната година и половина отбелязва значителен ръст. През 2011 г. той възлиза на 
39.3 млрд. лв., регистрирайки растеж от 29% спрямо същия период на миналата година. В 
резултат на това през 2011 г. се формира излишък по текущата сметка от 706.8 млн. лв. или 
0.9% от БВП за 2011 г., спрямо дефицит от 735 млн. лв. или -1.0% от БВП за същия период на 
миналата година.  

Оттеглянето на чуждестранни капитали от България оказва най-силен ефект върху най-
сериозно засегнатите от кризата сектори – финансовия, на недвижимите имоти и търговския. 
През 2010 г. се отчете спад от 50% спрямо преките чуждестранни инвестиции в страната, 
отчетени през 2009 г. През 2011 г. преките чуждестранни инвестиции в страната нарастват с 
1 341.2 млн. евро (3.5% от БВП) при увеличение от 1 млрд. евро (2.9% от БВП) през същия 
период на миналата година.  

В края на 2011 г. бюджетният дефицит на България бе на стойност 1.6 млрд. лв. или 2.1% от 
БВП. За същия период на миналата година той възлиза на 2.8 млрд. лв. или 4% от БВП. По 
този начин България бе сред страните с най-нисък бюджетен дефицит в ЕС. Брутният външен 
дълг в края на 2011 г. е 35.4 млрд. евро (91.9% от БВП), което е с 1.7 млрд. евро по-малко в 
сравнение с края на 2010 г. (37.05 млрд. евро, 102.8% от БВП). По този начин държавата 
продължава да е сред страните с най-стабилна бюджетна политика в Европа. Също така 
България е единствената страна в Европа, чийто кредитен рейтинг беше повишен през 2011 г. 
от Moody’s. Българският дългосрочен кредитен рейтинг на държавния дълг в чуждестранна 
валута бе повишен от Baa3 на Baa2, перспективата на рейтинга е стабилна. 
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Инфлацията в страната продължава да пада като за септември 2011 г. хармонизираният индекс 
на потребителските цени е 2.1% спрямо миналата година. Нивото на безработицата в страната 
достигна до 10.4% към края на 2011 г., спрямо 9.2% през 2010 г.  

Основни макроикономически показатели - България 

Показател 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Брутен вътрешен продукт (млн. лв.) 60 185 69 295 68 322 70 474 75 265

Годишен реален темп на изменение на БВП, % * 6.4 6.2 -5.5 0.2 1.7

Хармонизиран индекс на потребителските цени, 
годишно изменение, %  7.6 12.0 2.5 3.0 3.4

Безработица, %  6.9 6.3 9.1 9.2 10.4

Средна месечна работна заплата (лв.) 431 545 609 647 707

БВП на глава от населението (лв.) 7 379 8 711 8 735 9 362 10 109

Бюджетен дефицит (-)/излишък (+) (млн. лв.) с 
натрупване 699 1 157 -2 959 -2 208 -

Бюджетен дефицит (-)/излишък(+) (% от БВП) 1.16 1.67 -4.33 -3.13 -

Основен лихвен процент 3.9 5.1 2.4 0.20 0.20

Брутен външен дълг, % от БВП 94.3 105.1 108.3 102.8 91.9

  Публичен и публичногарантиран външен дълг, 
% от БВП 13.3 11.1 12.0 12.0 11.0

  Частен негарантиран външен дълг, % от 
БВП 81.0 94.0 96.2 90.8 81.0

Текуща сметка, % от БВП -25.2 -23.0 -8.9 -1.3 0.9

Фискален резерв (млрд. лв.)  8 382 7 673 6 012 4 999

Преки инвестиции в България, % от БВП 29.4 19.0 7.0 4.9 3.5

Преки инвестиции в България (млн. евро) 9 051.8 6 727.8 2 436.9 1 778.5 1 341.2

Валутен курс на лева за 1 евро 
Паричен съвет: 

фиксиран курс на 1.95583 лв. за 1 евро 

Валутен курс на лева за 1 щ.д.  1.331 1.387 1.364 1.473 1.512

Източник: БНБ; НСИ; Агенция по заетостта; Министерство на финансите. 

 

Таблицата по-долу представя обобщена информация за текущия дългосрочен рейтинг в 
чуждестранна валута, определен на България от посочените рейтингови агенции. 

Кредитен рейтинг на България (Чуждестранна валута) 

Рейтингова агенция 
Дългосрочен 

рейтинг Перспектива Промяна 

Moody's Baa2 Стабилна 22 юли 2011 г.

Standard&Poor's BBB Стабилна 21 декември 2011 г.

Fitch* BBB- Стабилен 13 декември 2011 г.

Japan Credit Rating Agency* BBB Стабилна 22 октомври 2010 г.

* Държавата прекрати договора с Fitch през 2010 г., а този с JCRA през юли 2011 г. 
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Прогнозите на министерството на финансите са реалния ръст на БВП за 2012 г. да достигне 
1.7%. Положителен принос за растежа ще имат както износът, така и потреблението. 
Забавянето в темповете на икономически растеж за страните от ЕС, ще доведе до по-слабо 
външно търсене. Увеличението на обема на износа през 2012 г. се прогнозира да забави 
своите темпове и да достигне 5.4%. За 2012 г. Министерството на финансите залага бюджетен 
дефицит от 1.3% от очаквания за 2012 г. бюджет.  

 

Българският пазар на електроенергия 
Разделение на пазара на електроенергия в България 

Пазарът на електроенергия в България е разделен вертикално на четири основни дейности – 
производство, пренос, разпределение и доставка на електроенергия до крайните потребители. 

Производството на електроенергията се осъществява основно от държавни предприятия, 
включително АЕЦ (АЕЦ Козлодуй), ВЕЦ и ТЕЦ. Към производството на електроенергия се 
включва и тази произведена от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) като тя засега е в 
сравнително малки количества и се произвежда основно от частни компании.  

Преносът на електроенергията на далечни разстояния (от производителите до 
електроразпределителните дружества) се осъществява чрез мрежа от въздушни 
електропроводи, които са с високо напрежение. Собственик на цялата тази мрежа с обща 
дължина 15 210 км. в България е държавната Национална Електрическа Компания ЕАД (НЕК). 
Нейното дъщерно дружество Електроенергиен Системен Оператор ЕАД (ЕСО) осъществява 
експлоатацията и поддръжката на електропреносната мрежа, както и оперативното управление 
на цялата електроенергийна система и администрирането на пазара на електроенергия. 
Мрежата от въздушни електропроводи, подстанции и по-големи производители са показани 
схематично по-долу: 

 

Източник: НЕК ЕАД 
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Разпределението на електрическа енергия и експлоатацията на разпределителните мрежи се 
осъществяват от eлектроразпределителни дружества (ЕРД). Те са собственици на 
разпределителните мрежи на обособена територия и притежават лицензия за извършване на 
разпределение на електрическа енергия за съответната територия. Към настоящия момент 
тези фирми са четири – Е.ОН България Мрежи АД (настоящо наименование „ЕНЕРГО-ПРО 
МРЕЖИ” АД), ЧЕЗ Разпределение България АД, ЕВН България Електроразпределение АД и 
ЕРП Златни Пясъци АД.  

Доставката на електроенергията се осъществява от крайните снабдители (КС). Техните 
ангажименти са свързани със снабдяването с електрическа енергия по регулирани цени на 
уязвимите групи потребители, присъединени към разпределителните мрежи. Към момента 
крайните снабдители също са четири - Е.ОН България Продажби АД, ЧЕЗ Електро България 
АД, ЕВН България Електроснабдавяне АД и ЕСП Златни Пясъци АД. Те имат задължението да 
доставят електроенергия със средно и ниско напрежение до битови потребители и малки и 
средни предприятия с не повече от 50 души нает персонал и с годишен оборот до 19.6 млн. лв. 
(10 млн. евро).  

 

История 

Исторически дейностите в електроенергийния сектор в България са се осъществявали само от 
държавни компании. Производителите са продавали електроенергия единствено на НЕК, която 
от своя страна я е продавала на разпределителните компании и на крайни потребители на 
енергия с високо напрежение.  

През 1999 г. Народното събрание гласува Закона за енергетиката и енергийната ефективност, 
който отменя действието на Закона за електростопанството от 1975 г. С новия закон в България 
се създават седем електроразпределителни дружества. С либерализацията на енергийния 
пазар в Европа и приемането на европейското законодателство, през 2004 г. в България 
започва приватизацията на предприятията от сектора, като бе извършена и приватизацията на 
седемте регионални електроразпределителни предприятия. В следствие на това 
разпределението и снабдяването на електроенергия се разделя териториално на три района – 
в западна България започва да оперира ЧЕЗ Груп, в югоизточна България – ЕВН АГ, а 
Е.ОН България осъществява своите дейности в североизточна България. И в трите дружества 
държавата запазва дял от 33% от капитала. ЕРП Златни Пясъци АД и ЕСП Златни Пясъци АД 
осъществяват съответно разпределението и снабдяването на електрическа енергия към 
потребителите, присъединени към разпределителната мрежа на територията на к.к. Златни 
пясъци.  

С изискванията на европейското законодателство по отношение на либерализирането на 
пазара и като гаранция за безпрепятствен и равнопоставен достъп до мрежата за всеки, през 
2005-2007 г. всяко от електроразпределителните дружества разделя дейностите по снабдяване 
от тези по разпределение на електроенергия и оперативно управление на разпределителните 
мрежи. В резултат са формирани следните дъщерни дружества: две на ЧЕЗ Груп – 
ЧЕЗ Разпределение България АД и ЧЕЗ Електро България АД, две на ЕВН АГ – ЕВН България 
Електроразпределение АД и ЕВН България Електроснабдавяне АД, две на Е.ОН България ЕАД 
– Е.ОН България Мрежи АД и Е.ОН България Продажби АД, две на ЕРП Златни Пясъци ЕАД – 
ЕРП Златни Пясъци АД и ЕСП Златни Пясъци АД. 

Европейската политика по отношение на енергетиката се базира на принципа, че независимият 
регулиран и конкурентен енергиен пазар е най-ефективният и ефикасен път за постигане както 
на дългосрочна конкурентоспособност на икономиката, така и на приоритетите за енергийна 
сигурност и устойчиво развитие. До този момент ЕС е изготвил три законови пакета за 
либерализирането на енергийните пазари, но те все още не функционират по начин, по който 
потребителите и икономиката да имат възможност да извлекат пълните ползи от 
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преимуществата на свободния пазар, особено що се отнася до по-ниски цени и възможност за 
избор на доставчик.  

В съответствие с ЕС и европейските директиви, България също насочва своята енергийна 
политика към либерализирането на своя пазар и допълнителното приватизиране на своите 
активи. От 1 юли 2007 г. българското законодателство позволява пълното либерализиране на 
пазара на електрическа енергия и природен газ, като всеки потребител получава законово 
право на избор на доставчик и на свободен и равнопоставен достъп до мрежата за транспорт 
на енергия до мястото на потребление.  

 

Регулиран и либерализиран пазар в България 

Към настоящия момент съществуват едновременно два паралелно работещи сегмента на 
пазара на електроенергия - пазар с регулирани цени и пазар със свободно договорени цени, 
като целта на правителството е постепенно делът на последния да нараства до пълното 
либерализиране на пазара на практика. Либерализираният пазар на електроенергия е базиран 
на регулиран достъп на трета страна до мрежата, при който сделките се осъществяват чрез 
директни двустранни договори между производители/търговци и потребители и балансиращ 
вторичен пазар, на който при отклонение от предварително заявените количества 
електроенергия участниците съответно купуват (при недостиг) електроенергия от ЕСО и 
продават оставащите излишъци отново на ЕСО. 

Регулираният и либерализиран пазар работят при различни условия, но съвместно, като 
връзката между тях се осъществява от Оператора на електропреносната система. Разликите на 
двата сегмента на пазара се обуславят основно от: 

 цените, по които се договаря електроенергията (регулирани от ДКЕВР тарифи и 
свободно договорени цени);  

 специфициране на количествата електроенергия в договорите (на месечна основа при 
регулираните договори и почасови стойности при свободните договори);  

 балансиране от ЕСО на участниците в либерализирания пазар;  

 заплащане на цената за пренос, достъп и разпределение (чрез отделните договори 
между потребителите и преносно предприятие, ЕСО и/или разпределително 
предприятие в либерализирания пазар). 

Структурата на пазара е различна за физическите и търговските потоци на електроенергийния 
пазар. Схематично те могат да се илюстрират чрез следните графики: 

Електроенергиен пазар в България: Физически потоци 

Свободен пазар 
ВН и СН

Производство 
ВН

НЕК (пренос)

Регулиран 
пазар СН и НН

Производство 
СН

ЕРДРегулиран 
пазар ВН

Свободен пазар 
СН и НН
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Легенда: ВН – високо напрежение; СН – средно напрежение; НН – ниско напрежение; 
Източник: НЕК ЕАД, ДКЕВР, Дружеството. 
Електроенергиен пазар в България: Търговски потоци 

Свободен пазар 
СН и НН

Производство 
ВН

НЕК 
(Обществен 
доставчик)

Производство 
СН и НН

Регулиран 
пазар ВН

Търговци 
свободен пазар

Крайни 
снабдители

Регулиран 
пазар СН и НН

Свободен пазар 
ВН

 

Легенда: ВН – високо напрежение; СН – средно напрежение; НН – ниско напрежение; 
Източник: НЕК ЕАД, ДКЕВР, Дружеството. 
 

На регулирания пазар действат дружествата Е.ОН България Мрежи АД и Е.ОН България 
Продажби АД, докато на либерализирания пазар оперира Е.ОН България Енергийни Услуги 
ЕООД. 

Местните потребители, които предимно търгуват на либерализирания пазар са големите 
компании, присъединени директно към мрежите с високо напрежение. Броят на предприятията, 
присъединени към мрежите на средно напрежение и предпочели да закупуват електроенергия 
по свободно договорени цени е много малък. Освен това основният дял от общото количество 
електроенергия, което се търгува на либерализирания пазар е предназначена за големите 
предприятия, делът на електроенергията, която закупуват предприятията присъединени към 
мрежата за средно напрежение (МСП) е много малък.  

 

Участници на българския пазар на електроенергия 

Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) и други министерства 

МИЕТ е основната институция, която отговаря за енергийния сектор в България. То определя 
законодателната рамка, политиката, която ще се води в сектора и изготвя енергийната 
стратегия на България.  

Други министерства, които участват в регулирането на енергийния пазар са Министерството на 
регионалното развитие, Министерството на околната среда и водите и Министерството на 
земеделието и горите, като последните две основно участват в регулацията на 
производителите на електроенергия.  

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) 

ДКЕВР (Комисията) е създадена през 1999 г. като независим специализиран държавен орган. 
Комисията е основният орган, който регулира и осъществява контрол върху дейностите в 
енергетиката. Тя издава, изменя, допълва, спира, прекратява и отнема лицензии за 
производство, пренос, разпределение и търговия на електрическа енергия на регулирания и на 
нерегулирания пазар, както и за организиране на пазар на електрическа енергия, за 
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обществена доставка и за обществено снабдяване с електрическа енергия. ДКЕВР също така 
определя цените, на които се продава електрическата енергия на регулирания пазар в 
България, както и цените за пренос на електроенергията и за достъп до мрежите за високо, 
средно и ниско напрежение. 

 

Държавни компании 

Български Енергиен Холдинг ЕАД (БЕХ)  

БЕХ e създаден през 2008 г. със 100% държавно участие и обединява всички държавни 
производители на електроенергия - Мини Марица-изток ЕАД, ТЕЦ Марица-изток 2 ЕАД и АЕЦ 
Козлодуй ЕАД. Също така в холдинга са включени и общественият доставчик на 
електроенергия НЕК ЕАД, както и ВЕЦ и ПАВЕЦ, които са под управлението на НЕК ЕАД. 
Компанията, която осъществява управлението на електроенергийната система на България - 
ЕСО ЕАД, както и дружествата "Булгаргаз" ЕАД, "Булгартрансгаз" ЕАД и "Булгартел" ЕАД, които 
пренасят и съхраняват природен газ, също са част от Групата на БЕХ. Въпреки че компаниите 
са обединени под една холдингова структура, те запазват своята оперативна независимост и 
своите лицензии. 

Национална електрическа компания ЕАД (НЕК) 

НЕК е част от Български Енергиен Холдинг ЕАД. Нейни основни дейности са производството и 
преноса на електрическа енергия с високо напрежение и изпълняването на функцията на 
обществен доставчик. НЕК единствен притежава лиценз за пренос на електроенергия с високо 
напрежение в България и цялата електропреносната мрежа в страната е нейна собственост. 
НЕК е собственик на всички държавни активи за производство на електроенергия от ВЕЦ и 
ПАВЕЦ централи. НЕК осъществява централизирани покупки и продажби на електрическа 
енергия, както на регулирани, така и на свободно договорени цени. НЕК също така доставя 
директно електрическа енергия на големите предприятия, присъединени към преносната мрежа 
за високо напрежение.  

В изпълнение на изискванията на директивите на ЕС се налага отделянето на дейностите по 
пренос от тези по производство и снабдяване с електроенергия. С новия проект на Закона за 
изменение и допълнение на Закона за енергетиката се предвижда собствеността на цялата 
електропреносната мрежа в страната да се прехвърли на ЕСО и той да осъществява преноса 
на електроенергия с високо напрежение на територията на страната. 

Електроенергиен системен оператор (ЕСО) 

ЕСО е създадено през 2007 г. в изпълнение на Закона за енергетиката за отделяне на 
дейностите, свързани с управление на електроенергийната система в юридическо и 
организационно отношение от дейностите по производство, пренос, продажба и търговия с 
електроенергия. То е 100% дъщерно дружество на НЕК ЕАД. Компанията осъществява 
администрирането на електроенергийната система и пазара на електроенергия чрез единното 
оперативно планиране, координиране и управление на електроенергийната система на 
България, съвместната работа на електроенергийната система с електроенергийните системи 
на други страни, осигурява експлоатацията, поддръжката и надеждното функциониране на 
електропреносната мрежа, поддържането на спомагателни мрежи, както и ремонтни дейности и 
услуги в областта на енергетиката. Компанията осъществява транзит на електроенергия по 
националната мрежа и организира пазар на електрическа енергия. 

В новия проект на Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката се предвижда 
БЕХ да стане директен собственик на ЕСО, а не както е в момента, чрез НЕК. Това се налага в 
изпълнение на изискванията на директивите на ЕС за безпрепятствен достъп до 
електроенергията от всеки. За целта се предвижда ЕСО да функционира като независим 
преносен оператор и да стане собственик на активите, които са му необходими за упражняване 
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на дейността по преноса на електроенергия, както и да бъде напълно независим като форма и 
структура от производството и доставките на електроенергия.  

Частни компании 

Частни производители на електроенергия 

Част от производителите на електроенергия бяха приватизирани след 2004 г. По-големите от 
тях са ТЕЦ Марица изток 3 АД, ТЕЦ Марица 3 АД, ТЕЦ Бобов Дол ЕАД, ТЕЦ Варна ЕАД, ТЕЦ 
Русе и други.  

Също така все повече нараства делът на фотоволтаичните и вятърни електроцентрали, като 
резултат от една от приоритетните политики на правителството в областта на енергетиката. 

Електроразпределителни дружества (ЕРД) 

Електроразпределителните дружества притежават изключителен регионален лиценз за 
дистрибуция на електроенергия през техните мрежи както на потребители, закупили я от 
регулирания пазар, така и на потребителите, закупили я на либерализирания пазар. За 
преносът на електричеството през техните мрежи всеки потребител заплаща определена цена 
на дружествата. Това е т.нар. цена за пренос на електроенергия през 
електроразпределителната мрежа. Също така всеки потребител заплаща и цена за достъп до 
електроразпределителната мрежа. Тези две цени се определят от ДКЕВР и се включват в 
крайната цена на електричеството. Събирането на тези приходи има за цел да осигури 
необходимите средства за експлоатация, поддръжка и разширяване на - разпределителната 
мрежа. Дружествата от своя страна имат отговорността да направят необходимите инвестиции 
и подобрения по електроразпределителните мрежи. Електроразпределителните дружества в 
България са: Е.ОН България Мрежи АД (в североизточна България), ЧЕЗ Разпределение 
България АД (в западна България), ЕВН България Електроразпределение АД (в югоизточна 
България) и ЕРП Златни Пясъци АД (на територията на к.к. Златни пясъци).  

Крайни снабдители 

В съответствие със Закона за енергетиката, във всеки от четирите района на дистрибуция в 
България оперира един краен снабдител. Техните ангажименти са свързани с осигуряване 
снабдяването с електрическа енергия по регулирани цени на защитените групи потребители, 
присъединени към разпределителните мрежи. Крайните снабдители купуват електроенергията 
от обществения доставчик и от производителите присъединени към разпределителната мрежа 
на съответната територия на регулирани от ДКЕВР цени и я продават на крайните потребители, 
също по определени от Комисията цени. Към настоящия момент крайните снабдители са Е.ОН 
България Продажби АД (за североизточна България), ЧЕЗ Електро България АД (в западна 
България), ЕВН България Електроснабдавяне АД (в югоизточна България) и ЕСП Златни 
Пясъци АД (на територията на к.к. Златни пясъци). 

Търговци на електроенергия 

Търговците на електроенергия закупуват електричество директно от производителите или 
други търговци и я продават или на местни клиенти, регистрирани на либерализирания пазар, 
или я изнасят към други страни. И в двата случая за преноса на електричеството се използва 
НЕК като единствен собственик на електропреносната мрежа в България. Търговците трябва да 
притежават лиценз, издаден от ДКЕВР и да отговарят на редица изисквания и регулации. 
Търговците закупуват и продават електроенергията по свободно договорени между 
участниците цени. Към края на 2010 г. регистрираните търговци в България са 62, като най-
големите от тях са дъщерните дружества на Е.ОН, ЕВН и ЧЕЗ, както и други търговци като ЕФТ, 
Нимекс, Балкан Алфа Енерджи, Енерджи Съплай, Енерджи Маркет, Енемона Ютилитис, 
Енерго-Про България и др. 

Потребители на електроенергия 
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Крайните потребители на електроенергия най-общо могат да бъдат разделени на четири групи: 
домакинства, малки и средни предприятия (МСП), индустриални клиенти и експортни клиенти. 
Почти всички домакинства и МСП закупуват електричество на регулирания пазар по цените, 
определени от ДКЕВР. Големите индустриални клиенти закупуват необходимата им 
електроенергия както на регулирания пазар, така и по свободно договорени цени, като все по-
голям брой от тях се ориентират към либерализирания пазар. Енергията за износ се закупува 
изцяло на либерализирания пазар. 

 

Данни за пазара на електроенергия в България 
Производство и потребление 

Основните производителите на електроенергията в България са държавни предприятия. Най-
големите от тях са ядрената електроцентрала АЕЦ Козлодуй и няколко големи ВЕЦ, част от 
НЕК. Част от ТЕЦ са вече приватизирани, но все още има и държавни предприятия, като сред 
тях изпъква най-голямата ТЕЦ в България – ТЕЦ Марица изток 2. С политиката на държавата 
за стимулиране на производството на електроенергия от ВЕИ, нараства и дела на 
фотоволтаичните и вятърните централи. Всички те са с частно участие, но делът им в 
производството е все още малък.  

Към края на 2010 г. общият обем на инсталираните мощности в България възлиза на 
12 072 МВт, а произведеното брутно количество електроенергия по данни на НСИ е 46 ТВтч. 
Най-голям е делът на инсталираните мощности на топлоелектроцентралите с лигнитни 
въглища – 33%. Те произвеждат 39% от общо произведената електроенергия през 2010 г. 
Въпреки че АЕЦ Козлодуй разполага с инсталирана мощност от 2 000 МВт или 17% от общия 
обем, ядрената енергия е осигурила 1/3 от общото произведено количество енергия през 2010 
г. Подробни данни са посочени в таблицата по-долу. 

 

Видове централи 
Инсталирана 

мощност, МВт (2010 
г.)

% от общо 
инсталираните 

мощности (2010 г.)

% от общо 
годишното 

електропроизводст
во (2010 г.)

АЕЦ 2 000 16.57% 33.0%

ТЕЦ лигнитни въглища 3 979 32.96% 39.1%

ТЕЦ на черни и кафяви 
въглища 1 678 13.90% 10.6%

ТЕЦ на газ 794 6.54% 4.0%

ВЕЦ 3 108 18.02% 11.9%

    в това число ПАВЕЦ 938 7.77% 1.4%

Вятърни ЕЦ 488 4.04% 1.4%

Фотоволтаични ЕЦ 25 0.21% 0.03%

Общо: 12 072 100% 100%

Източник: Годишен финансов отчет на ЕСО за 2010 г.; НСИ 
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Източник: Годишен финансов отчет на ЕСО за 2010 г.; НСИ 

 

Общият обем на произведеното количество електроенергия се увеличава постепенно през 
последните 10 години. То спада единствено в периода 2007 – 2009 г. поради забавянето на 
темпа на растеж на българската икономика, повлияно от световната икономическа криза. 
Поради тази причина и нетното вътрешно потребление леко намалява през 2009 – 2010 г. до 
33.2 ТВтч. През 2010 г. брутното производство достига до 46 ТВтч и по този начин надвишава 
върховите за последните 10 години стойности през 2006 г. През 2011 г. брутното производство 
на електроенергия достигна рекордните 50.3 ТВтч, което доведе и до рекорден износ от 
12.1 ТВтч също се очаква ръст както на общия брутен обем на произведената електроенергия, 
така и на нетното вътрешно потребление. Нетното вътрешно потребление надвиши 
предкризисните нива, достигайки до 34.7 ТВтч, отчитайки ръст от 4.6% на годишна база.  

 

ПРОИЗВОДСТВО И ДОСТАВКИ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ В БЪЛГАРИЯ 

в ГВтч 2001 
г. 

2002 
г. 

2003 
г. 

2004 
г.

2005 
г.

2006 
г.

2007 
г.

2008 
г.

2009 
г. 

2010 
г. 

2011 
г.

Брутно 
производ
ство 

43 
749 

42 
437 

42 
254 

41 
512

44 
187

45 
441

42 
875

44 
423

42 
789 

46 
011 

50 
330

Нетно 
производ
ство 

39 
619 

38 
329 

38 
086 

37 
400

40 
108

41 
175

38 
991

40 
028

38 
486 

41 
659 

45 
401

Внос 1 093 2 039 1 283 742 800 1 137 3 057 3 097 2 662 1 166 1 450

Износ 8 018 8 334 6 772 6 619 8 381 8 882 7 534 8 441 7 735 9 613 12 
110

Нетно 
вътреш
но 
потребл
ение 

32 
694 

32 
034 

32 
597 

31 
523

32 
527

33 
430

34 
409

34 
684

33 
413 

33 
212 

34 
741

Източник: НСИ 
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Със съживяването на икономиката и увеличаването на производството логично се очаква и 
ръст на потреблението на електроенергия. Прогнозите на правителството посочени в 
Енергийната стратегия на България до 2020 г. показват, че търсенето на електроенергия в 
България ще нарасне с 11% до 39.3 ТВтч през 2020 г. и с над 22% през 2025 г. до 43.4 ТВтч.  

 

Източник: НСИ, МИЕТ 

 

Един от приоритетите на правителството, посочен в Енергийната стратегия на България до 
2020 г. е увеличаването на дела на електроенергията, произведена от ВЕИ. Използването на 
ВЕИ се разглежда като един от основните фактори за преминаване към нисковъглеродни 
икономики, за развитие на нови високотехнологични производства и осигуряване на т.нар. 
„зелен“ растеж.  

По данни от МИЕТ сумарният технически потенциал за производство на енергия от ВЕИ по 
актуализираната оценка от 2009 г. е приблизително 52 млн. МВтч. часа годишно, което е 4 500 
килотона нефтен еквивалент (ктое). Разпределението между различните видове източници е 
неравномерно, като най-голям дял притежава биомасата, приблизително 36%, и 
хидроенергията – приблизително 31%. Сравнително по-малък дял имат вятърната енергия – 
около 7.5%, и слънчевата енергия – около 9%, което е обусловено от географското положение 
на България. 

Въз основа на наблюдаваните тенденции на развитие и разполагаемата информация относно 
проекти за изграждане на нови мощности, намиращи се на различен етап от реализацията си, 
очакванията са производството на енергия от ВЕИ в България да нарасне двойно до 1 955 ктое 
годишно към 2020 г. спрямо 1 097 ктое през 2005 г.  

За 2010 г., по Директивата на Европейската общност за насърчаване на производството и 
потреблението на електроенергия от ВЕИ на вътрешния електроенергиен пазар за България е 
определена индикативна цел от 11-процентов дял на електрическата енергия, произведена от 
ВЕИ, като в брутното вътрешно потребление на електрическа енергия в страната при 
благоприятни климатични условия преобладаващ е делът на ВЕЦ. 
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По данни на МИЕТ производството на електроенергия от ВЕИ през 2010 г. достига до 
рекордното количество от 5 509 ГВтч, което представлява 15% дял в брутното вътрешно 
потребление на електрическа енергия за същата година. 

  2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2020F

Дял на произведената 
електрическа енергия от ВЕИ в 
брутното вътрешно потребление 
на електрическа енергия 

11.9% 11.3% 7,6% 7.5% 10.0% 15.0% 16.0%

Източник: МИЕТ 

 

Енергийна ефективност 

Увеличаването на енергийната ефективност е друг основен приоритет на правителството 
посочен в Енергийната стратегия на България до 2020 г. То следва поставената през 2007 г. 
общоевропейска цел да се спести 20% енергия до 2020 г. Енергийната интензивност е 
съотношението между брутното вътрешно потребление на енергия и БВП на дадена страна за 
една година. В държавите от ЕС брутното вътрешно потребление на енергия се измерва в 
килограми петролен еквилавент (кгое), а БВП в 1 000 евро. Енергийната интензивност 
съответно се представя със съотношението на килограм петролен еквивалент към 1 000 евро 
от БВП (кгое/€000). Енергийната интензивност в България е най-висока сред европейските 
страни още от 90-те години. Въпреки че е намаляла почти двойно в периода от 1995 г. до 
2010 г., тя все още е над пет пъти повече от средната за 27-те страни на ЕС или 854 kгoe/€000 в 
България, спрямо 168 kгoe/€000 за 27-те страни на ЕС. Целта на правителството е до 2020 г. 
България да намали с 50% енергийната интензивност и да подобри енергийната ефективност 
приблизително с 25% в сравнение с базовия сценарий за развитие към 2020 г. Заедно с 
енергийната ефективност, енергонезависимите сгради, електромобилите и увеличаването на 
дела на енергията от възобновяеми източници, усилията ще бъдат насочени и към изграждане 
на нови системи за управление – т.нар. „интелигентни“ енергийни мрежи (Smart Grids), 
базирани на математически изчисления на поведението на преносната и разпределителната 
система на ниско и високо напрежение и участието на мощности на ВЕИ в нея, както и оценка 
на данните от електромерите за дистанционни измервания.  
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Източник: Евростат. 

 

Търговия с електроенергия в България 

Търговията с електроенергия се осъществява както на регулиран, по определени от ДКЕВР 
цени, така и на нерегулирания пазар по свободно договорени цени. Производителите продават 
произведената електроенергия на крайните снабдители на електроенергия (НЕК ЕАД, Е.ОН 
Продажби България АД, ЧЕЗ Електро България АД, ЕВН България Електроснабдавяне АД, ЕСП 
Златни Пясъци АД) и на търговци, регистрирани за търговия за либерализирания пазар. След 
това търговците на свободен пазар е възможно да я препродадат на други търговци или на 
местни или чуждестранни потребители. По този начин общо търгуваната енергия на 
либерализирания пазар по предварителни данни на ЕСО достига до 44 641 ГВтч. през 2011 г. 
Това количество е 2.9 пъти над количеството енергия първоначално продадено от 
производителите на свободния пазар. С нарастването на броя на регистрираните търговци 
нараства и общото изтъргувано от тях количество. Така през 2011 г. се отчита ръст от 49% ръст 
спрямо 2010 г., когато общото изтъргувано количество достига до 29 948 ГВтч. като регистрира 
ръст от 170% в оборота на либерализирания пазар спрямо предходния период. 

Показателно за дела на либерализирания пазар при крайното потребление на електроенергия 
е количеството, първоначално продадено от производителите по свободно договорени цени. 
През 2011 г. около 27% от търговията с електроенергия от производители се осъществява на 
свободния пазар (включително и износа на електроенергия) и също бележи значителен ръст 
през годините. По предварителни данни на ЕСО общото количество електроенергия, търгувана 
от производителите за покриване на потреблението на потребители в страна и в чужбина през 
2011 г., е с 39% повече спрямо 2010 г., достигайки до 15 671 ГВТч. През 2010 г. също е отчетен 
значителен ръст в продадените от производителите количества електроенергия от 15% спрямо 
2009 г., достигайки до 11 278 ГВтч. Обобщени данни и сравнение между отделните години са 
показани на графиката по-долу.  
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Източник: НСИ; ЕСО 

 

Съгласно принципите на енергийния пазар потребителите сключват договори с графици за 
доставка на количества енергия, според очакваното им потребление, а производителите 
произвеждат количества по възможност равни на договорените съгласно графиците за 
доставка. Поради невъзможността да се предвиди с пълна точност необходимото количество 
електроенергия е създаден т.нар. балансиращ механизъм, с който се гарантира възможността 
на даден участник да се отклони от предварително заявените от него количества 
електроенергия срещу съответна цена за увеличаване или намаляване на 
производството/потреблението. Купуването на недостигащите количества и продаването на 
оставащите излишъци на електроенергия се осъществява на балансиращия пазар. Излишните 
количества се продават на ЕСО и също той продава недостигащите количества. Отклонението 
от предварително заявените за производство количества енергия са свързани с включването 
на по-скъпи ресурси и мощности за тяхното производство. Ето защо цените, на които се 
продават излишните количества електроенергия са приети да са много по-ниски от цените, на 
които реално са закупени и обратно – цените, на които се закупуват недостигащите количества 
са много по-високи от цените, на които реално са закупени предварително договорените 
количества. За 2010 г. средната покупна цена на електроенергия (при недостиг) е била 
152.4 лв./МВтч, а средната продажна цена (при излишък) – 26.2 лв./МВтч.  

Около 95-97% от електроенергия на либерализирания пазар се търгува чрез двустранни 
договори за доставка, а около 3-5% - на пазара на балансираща енергия.  

 

Регистрирани участници на пазара на електроенергия в България 

Значителният ръст на общото търгувано количество електроенергия на либерализирания пазар 
е в следствие на непрекъснато нарастващия брой регистрирани търговци и потребители. 
Участниците на свободния електроенергиен пазар, независимо дали са търговци или 
производители, трябва да притежават лиценз издаден за съответната дейност от ДКЕВР.  

Към края на 2010 г. общия брой на регистрираните и активни участници е 157. Потребителите 
на електроенергия, пожелали да я закупуват по свободно договорени цени, рязко скача през 
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2007 г. – от 3 на 62 участника и постоянно нараства през годините, като към края на 2010 г. 
техния брой е 85. Броят на търговците също значително се увеличава през 2010 г. и към 
същата дата техния брой достига 62.  

Търговците закупуват електроенергия от производителите или други търговци, след което я 
препродават на своите клиенти или други търговци. Потребителите от своя страна могат да 
закупуват необходимите им количества електроенергия или от търговците, или директно от 
производителите.  

 

 

Източник: Годишен доклад на ЕСО за 2010 г. 

 

Тенденции в търговията на електроенергия по свободно договорени цени 

В приетата от правителството през юни 2011 г. Енергийна стратегия на Република България до 
2020 г., създаването на електроенергийна борса се посочва като един от основните приоритети. 
Тя би могла да заработи най-рано през 2012 г. Чрез независим регулиран и конкурентен пазар 
на електрическа енергия и залагайки на принципа на конкурентост ще може да се постигне 
прозрачно ценообразуване, гъвкавост в договарянето, максимално използване на 
междусистемните преносни капацитети и възможност за едновременно разпределение на 
енергия и капацитет. Чрез българската електроенергийна борса на практика ще бъде 
реализирана европейската политика за интегриране на националните пазари и създаване на 
добре функциониращи регионални пазари, а впоследствие и на общ европейски пазар.  

Европейската политика в това отношение се базира на принципа, че независимият регулиран и 
конкурентен енергиен пазар е най-ефективният и ефикасен път за постигане както на 
дългосрочна конкурентоспособност на икономиката, така и на приоритетите за енергийна 
сигурност и устойчиво развитие. Това най-вече ще повлияе на крайните снабдители на 
електроенергия. Създаването на електроенергийна борса с доставка на електроенергията на 
следващия ден би облекчило прогнозирането на необходимата електроенергия. Също така - 
приватизацията на други производители и увеличаването на дела на фотоволтаичните и 
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вятърни електроцентрали ще доведе до по-голяма гъвкавост при производството и доставянето 
на електроенергия и възможността за договаряне на по-добри условия на пазара.  

 

Цена на електроенергията в България 

По данни на Евростат, за последните 10 години цената на електроенергията за домакинствата 
в България е най-ниската в Европа, но се очаква да се доближи до тези в Европа.  

 

 

Източник: Евростат. 

 

На регулирания пазар цената на електроенергията се определя от ДКЕВР като се вземат 
предвид различни фактори (виж ”Регулация на електроразпределителната дейност ”). На 
либерализирания пазар цената се определя по силата на директни двустранни договори между 
производители/търговци и потребители.  

Всеки потребител заплаща освен цената на електрическата енергия и разходите, свързани с 
нейната доставка до крайните потребители. Тук се включват стойността на т.нар. „мрежови 
услуги“, които имат за цел да осигурят необходимите средства за експлоатация, поддръжка и 
разширяване на преносната и разпределителната мрежа. Те се разделят основно според вида 
на мрежата, използвана за доставка на такива за високо напрежение (ВН), средно напрежение 
(СН) и ниско напрежение (НН). Стойността на мрежовите услуги подлежи на регулиране от 
ДКЕВР, като зависи от определената регулаторна база на активите и представлява цени за 
пренос и достъп, съответно до преносната (ВН) и разпределителните мрежи (СН и НН). 

Компонентите на крайната продажна цена за потребители, присъединени към 
електроразпределителната мрежа на ниско напрежение са следните: 

 Цена на електрическата енергия 

 Цена за пренос на електрическата енергия по мрежи високо напрежение 

 Цена за достъп до мрежи високо напрежение 
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 Цена за достъп до електроразпределителната мрежа 

 Цена за пренос на електрическата енергия по електроразпределителната мрежа – на 
СН и НН 

 Добавка за „зелена енергия“ 

 Добавка за високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа 
енергия 

Двете добавки към цената за „зелена енергия“ и за високоефективно комбинирано 
производство са свързани със стимулирането от страна на държавата на производството на 
електроенергия по тези начини. Добавката за „зелена енергия“ има за цел справедливо 
разпределение на по-високите разходи за производство на електрическа енергия от ВЕИ 
спрямо разходите за енергия от конвенционалните централи. Тя се изчислява на база пълното 
производство в страната като се заплаща от всички потребители. Добавката за 
високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, подобно 
на добавката за зелена енергия се начислява върху цялото потребление на всеки потребител в 
страната и има за цел справедливо разпределение на допълнителните разходи, свързани със 
стимулирането на този вид производство между всички потребители. Механизмите за тяхното 
изчисление се определят чрез отделни методики, приети от ДКЕВР.  

Структурата на крайната регулирана продажна цена е показана на следващата графика. Тази 
цена е осреднена за потребителите в цялата страна, вземайки се предвид данните от всички 
участници в България. 

 

Източник: ДКЕВР.  
*данните за периода 2011 – 2012 г. са прогнозни преди крайното решение на ДКЕВР 
 

На долната графика е показано как се разпределя между участниците на пазара регулираната 
крайната цена на електроенергията за битовите потребители на Дружеството. Данните са за 
цената определена за периода 1 юли 2011 г. – 30 юни 2012 г. 
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Източник: Е.ОН България ЕАД  

Големи енергийни проекти в процес на подготовка и реализация на 
България 
За подобряване на електроенергийния пазар и намаляване на зависимостта от външни 
източници на енергия, България предвижда изграждането на няколко големи проекти. Планира 
се това да спомогне за по-голям избор на източник на електроенергия от страна на крайните 
снабдители. По-важните от тях са: 

 Завършване изграждането на заместваща мощност на площадката на ТЕЦ Марица 
Изток 1; 

 Рехабилитация и модернизация на ТЕЦ Марица Изток 2 

 Оползотворяване на потенциала на възобновяеми енергийни източници: завършване 
изграждането на хидровъзел Цанков Камък; намерение за обновяване на инициативите 
за изграждане на хидроенергиен комплекс Горна Арда и на хидроенергийни комплекси 
по река Дунав: Никопол–Турну Мъгуреле и Силистра-Кълъраш” и др. 

Алтернативни енергийни проекти, които могат да повлияят на пазара на електроенергия са 
проектите свързани с газоснабдяването в България:  

 Газопровод „НАБУКО” за пренос на природен газ от Каспийския регион, Близкия изток и 
Северна Африка към региона на ЮИЕ и ЕС.  

 Газопровод Гърция-България, газопровод България–Румъния, изграждане на 
реверсивна газопреносна връзка Турция-България, изграждане на междусистемна 
връзка България-Сърбия и др.  
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10.  РЕГУЛАЦИЯ НА ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ 
 
Преглед на българското законодателство  
Енергийната политика на България се провежда от Министерството на икономиката, 
енергетиката и туризма (МИЕТ), а регулирането и контрола на дейностите в енергетиката се 
осъществява от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР). Законът за 
енергетиката урежда обществените отношения, свързани с осъществяването на дейностите по 
производство, внос и износ, пренос, транзитен пренос, разпределение и търговия с 
електрическа енергия, както и правомощията на държавните органи по определяне на 
енергийната политика, регулирането и контрола. 

За да извършват своята дейност, Е.ОН България Мрежи АД (настоящо наименование 
„ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ” АД) и останалите три електроразпределителни дружества трябва да 
притежава лиценз за разпределение на електроенергия за конкретен район на България, 
издаден от ДКЕВР за срок от 35 г. За една обособена територия се издава само една лицензия 
за разпределение на електрическа енергия. Всяка обособена територия включва не по-малко от 
150 хил. потребители, присъединени към прилежащата разпределителна мрежа, и в нейните 
граници се включва не по-малко от една област съобразно административно-териториалното 
устройство на страната. 

За територията, обхваната от разпределителната мрежа, разпределителното предприятие е 
длъжно да осигурява:  

 разпределението на електрическата енергия, постъпваща в разпределителната мрежа;  

 непрекъснатост на електроснабдяването и качество на доставяната електрическа 
енергия;  

 управление на разпределителната мрежа, собственост на предприятието;  

 поддържане на разпределителната мрежа, обектите и съоръженията и спомагателните 
мрежи, собственост на предприятието;  

 присъединяване към мрежата на производители и потребители на електрическа 
енергия, разположени на територията на лицензията;  

 разширяване, реконструкция и модернизация на разпределителната мрежа и 
спомагателните мрежи и други. 

ДКЕВР определя цените, които се заплащат за пренос на електрическа енергия през 
съответните електроразпределителни мрежи и цените за достъп до електроразпределителните 
мрежи. Тези цени са индивидуални за всяко едно от четирите ЕРД като при определянето им 
комисията подбира обективни критерии. Цените на енергийните предприятия са съобразени с 
това предприятията да могат да възстановят икономически обоснованите направени разходи за 
дейността им и да осигуряват икономически обоснована норма на възвръщаемост на капитала 
и да съответстват на разходите за доставка на енергия до отделните потребители. 

Комисията използва пет годишен регулаторен период при определянето на гореспоменатите 
цени. В момента тече вторият регулаторен период, който започна на 1 юли 2008 г. и ще 
завърши на 30 юни 2013 г. Промяната на цените се извършва всяка година, като влиза в 
сила от 1 юли на съответната година и е валидна до края на месец юни следващата 
година. Параметрите спрямо, които се изчислява цената се определят въз основа на т.нар. 
базова година, която е предхождащата година на регулаторния период (в случая 2007 г.). Въз 
основа на параметрите от базовата година за първата година на съответния регулаторен 
период се определят необходимите годишни приходи на дружество, неговите активи и 
прогнозните инвестиции, годишните разходи за извършването на дейността по лицензия, 
необходимия оборотен капитал и др. Всяка следваща година тези приходи се коригират в 
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зависимост от инфлацията, подобрената ефективност на дружеството, неизпълнението на 
целевите показатели за качество и разликата между прогнозирани и отчетени разходи. 

Цената за пренос на електрическа енергия през електроразпределителните мрежи и цената за 
достъп до електроразпределителните мрежи се регулират чрез метода “горна граница на 
приходи”, при който комисията утвърждава необходимите годишни приходи на ЕРД за 
разпределение на електроенергия и ги разпределя между всички потребители на 
електроенергия, спрямо прогнозните количества, които те ще потребят.  

 

Цена за достъп до разпределителната мрежа 

Цената за достъп до разпределителната мрежа се заплаща от всички потребители и е една и 
съща независимо дали са присъединени към средно или към ниско напрежение. Цената за 
достъп се изчислява по следната формула: 

 

(1) Ц дост. = НПдост. / Ерм 

където: 

Ц дост. - цена за достъп до разпределителната мрежа, лв./кВтч; 

НПдост. – необходими приходи на ЕРД за достъп, разпределени към всички клиенти 
присъединени към разпределителната мрежа, лева. 

Ерм - прогнозно потребление на електрическа енергия от всички потребители присъединени към 
разпределителната мрежа, кВтч. 

 

Цена за пренос през разпределителната мрежа 

Цената за пренос през разпределителната мрежа, се определя по нива на напрежение – 
средно и ниско. Потребителите заплащат цена за пренос по разпределителната мрежа на 
средно или на ниско напрежение в зависимост от това, на какво ниво на напрежение са 
присъединени. 

Цената за пренос през разпределителната мрежа на средно напрежение се определя по 
следната формула: 

 

(2) Ц р.сн. = НПсн. / Есн 

където: 

Ц р.сн. - цена за разпределение на средно напрежение, лв./кВтч; 

НПсн. - необходими приходи на ЕРД, отнесени към дейността разпределение на електрическа 
енергия по електроразпределителна мрежа високо и средно напрежение, лева; 

Есн - прогнозно потребление на електрическа енергия от потребители на средно напрежение и 
доставената енергия в мрежа ниско напрежение, кВтч. 

 

Цената за пренос през разпределителната мрежа на ниско напрежение се определя 
последната формула: 

(3) Ц р.нн. = (НПразпр. – Пр.сн.)/ Енн 

където: 

Ц р.нн. - цена за разпределение на ниско напрежение, лв./кВтч;  
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НПразпр. – необходими приходи за услугата по разпределение на електрическа енергия по 
електроразпределителна мрежа високо, средно и ниско напрежение, лева;  

Пр.сн. - приходи от потребители на електрическа енергия по мрежа високо и средно напрежение 
за услугата разпределение, лева;  

Енн - прогнозни продажби на потребители ниско напрежение, кВтч. 

 

Необходими годишни приходи на дружество (НП) 

Чрез метода “горна граница на приходи”, комисията утвърждава необходимите годишни 
приходи на ЕРД за дейността разпределение на електрическа енергия за първата година от 
регулаторния период. В края на всяка ценова година в рамките на този период тя ги изменя в 
съответствие със следната формула:  

 

(4) НПt = НПt-1 * (1 + И - Х) ± Z - Y 

където: 

НП - необходимите годишни приходи на дружество за съответния ценови период от 
регулаторния период, лева; 

И - инфлацията за предходен период, която влияе върху разходите на електроразпреде-
лителното дружество;  

t - съответна година от регулаторния период;  

Х - коефициент за подобряване на ефективността. Той се определя на базата на относителното 
намаляване на разходите, постигнато от ЕРД през предходния регулаторен период и сравнения 
с други ЕРД в България и региона;  

Z - абсолютна стойност на разликата между прогнозни и отчетени разходи за предишен ценови 
период, при което когато прогнозните разходи са по-високи от отчетените, необходимите 
приходи се намаляват за следващия ценови период, и обратно – когато отчетените разходи са 
по-високи от прогнозните, необходимите приходи се увеличават с тази сума за следващия 
ценови период; корекцията със Z се прави за разлики в разходите за покупка и продажба на 
електрическа енергия, както и а разлика в разходи, предизвикана от промяна в броя на 
потребителите. Тези корекции са свързани с непредвидени и неконтролируеми разходи за 
закупуване на електрическа енергия за технологични разходи, които са били необходими на 
ЕРД за осигуряване на непрекъснато снабдяване на потребителите. 

Y – Корекция за неизпълнение на показателите за качество на енергията и обслужването и 
инвестициите. Необходимите приходи на ЕРД се намаляват при неизпълнение на показателите 
за качество на електрическата енергия и обслужването през предходната година, определени в 
условията на лицензията за разпределение на електрическа енергия.  

 

Определяне на необходимите годишни приходи (НП) на ЕРД за дейността 
разпределение на електрическа енергия за първата година от втория регулаторен 
период.  

Електроразпределителните дружества (ЕРД) предоставят на ДКЕВР отчетна информация за 
всички приходи, разходи, активи и пасиви за базисната година, която е годината предхождаща 
съответния регулаторен период. В момента, за втория регулаторен период, базисната година е 
2007 г. За базисната година приходите от регулирана дейност включват без ограничение 
приходи от пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа и приходи 
от присъединяване на потребители към електроразпределителната мрежа. Също така ЕРД 
трябва да представи в комисията резултати от базисната година за технологичните разходи за 
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разпределение и за количествата пренесена енергия през електроразпределителната мрежа. 
За втория регулаторен период необходимите годишни приходи не включват приходи за 
присъединяване на потребители. На база на предоставените данни се определят 
необходимите годишни приходи на съответното ЕРД за първата година от втория регулаторен 
период. Това става по следната формула: 

(5) НПІ год = P + (РБА * НВ) 
където:  

НПІ год - необходими годишни приходи за първата година от втория регулаторен период, хил.лв.;  

Р - годишни разходи за дейността по лицензията, хил. лв.;  

РБА - регулаторна база на активите, хил. лв.;  

НВ - норма на възвръщаемост на капитала за регулаторния период.  

Всички други промени в необходимите приходи се извършват при следващия регулаторен 
преглед и се отразяват в необходимите приходи на ЕРД за следващия регулаторен период.  

 

Регулаторната База на Активите (РБА) е базата за определяне на възвръщаемостта на 
капитала за дейността разпределение на електрическа енергия и се изчислява по следната 
формула: 

(6) РБА = А – Ф – Ам + OK + И 

където:  

РБА - регулаторната база на активите;  

A - призната от комисията отчетна стойност на активите, към края на базисната година, които 
се използват и са свързани пряко с дейността по лицензията, хил.лв. За втория регулаторен 
период признатата стойност на активите не включва преоценка на дълготрайни (нетекущи) 
активи, извършена съгласно Закона за счетоводството и Международните стандарти за 
финансова отчетност, извършена по време на първия регулаторен период. В признатата 
стойност на дълготрайните (нетекущи) активи не се включват: i) разходи за придобиване на 
активи, под формата на незавършено строителство; ii) активи, отчетени по силата на договор за 
финансов лизинг, ако не са свързани с пряката лицензионна дейност; iii) активи, не свързани с 
лицензионната дейност и/или отдадени под наем, консервирани, изведени от експлоатация и 
др.; iv) активи, придобити чрез финансиране или по безвъзмезден начин, в т.ч. по грантови 
схеми, дарения, помощи, от потребители и др.; v) стойността на активи, придобити през 
предходния регулаторен период, надвишаваща пазарните нива за подобни или аналогични 
активи; vi) активи, които имат остатъчна стойност и предстои да бъдат изведени от 
експлоатация през съответната година на регулаторния период. 

Ф - балансова стойност на активите, които са придобити по безвъзмезден начин (чрез 
финансирания);  

Ам - амортизацията на активите, определена за регулаторни цели за периода на използване на 
активите за извършване на лицензионната дейност, изчислена чрез прилагане на линеен 
метод;  

ОК - необходим оборотен капитал, което представлява средногодишна капиталова сума, 
използвана в процеса на финансиране на дейността на ЕРД. Оборотният капитал отразява 
резултатите от проучване за необходимите средства за период не по-кратък от една година за 
поддържане достатъчен размер парични средства за посрещане на текущите задължения, 
както и задълженията към доставчици. За втория регулаторен период ДКЕВР е определила 
необходимият оборотен капитал като 1/20 от утвърдените годишни оперативни парични 
разходи за лицензионната дейност. Тези разходи не включват разходи за амортизации и 
разходи за обезценка на несъбираеми вземания. 
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И - прогнозният среден номинален размер на инвестициите, одобрени от комисията, които ще 
бъдат извършени през втория регулаторен период. Дружеството представя прогнозния среден 
номинален размер на инвестициите по години и се изчислява по следната формула: 

(7) И = (И1 + И2 + И3 + …Иn) / n 

където:  

И1, 2….n – предвиждани нетни инвестиции през съответната година, лева  

n – брой години през регулаторния период. 

 

Нормата на възвръщаемост на капитала (НВ) е равна на средно претеглената цена на 
капитала (СПЦК). СПЦК е определената от ДКЕВР норма на възвръщаемост на собствения 
капитал и норма на възвръщаемост на привлечения капитал на дружеството, претеглена 
според дела на всеки от тези източници на финансиране в утвърдената от комисията целева 
капиталова структура. Нормата на възвращаемост на капитала се определя за целия капитал 
на дружеството.  

Комисията определя норма на възвръщаемост на капитала, преди данъчно облагане, която е 
изчислена при целева норма на възвръщаемост на собствения капитал след данъчно облагане, 
целева норма на възвръщаемост на привлечения капитал и целева капиталова структура 
собствен/привлечен капитал. При нейното определяне се отчитат фактори като сравнения с 
други предприятия с подобна степен на риск, достъп до финансиране, текущи финансови и 
икономически условия в страната, алтернативна цена на капитала, специфичен риск на 
предприятието, финансова политика и капиталова структура на предприятието, финансова 
история на предприятието.  

За втория регулаторен период комисията използва последните годишни баланси, отразяващи 
съотношението между собствения и привлечения капитал и очакваното ниво на инвестиции 
през регулаторния период, за да определи подходящата целева капиталова структура. 
Нормата на възвръщаемост на капитала, преди данъчно облагане за втория 
регулаторен период, определена от комисията е не по-ниска от 12%. 

Очаква се през третия регулаторен период (2013-2018 г.) капиталовата структура на база, на 
която да се определя СПЦК да е фиксирана в съотношение 50% собствен и 50% привлечен 
капитал. 

 

Изчисляване на разходите за лицензионна дейност 
За целите на ценообразуването ЕРД предоставят на комисията разходите, които дружеството 
прави за извършване на дейността по лицензията. Те се разделят по нива на напрежение и 
разходни центрове. ЕРД класифицират и разделят разходите си на постоянни и променливи. 
Постоянни разходи са тези, които не се променят при промяна в количествата пренесена 
енергия. Променливи са тези разходи, чиято стойност се променя в зависимост от количествата 
пренесена енергия. 

За целите на ценообразуването в годишните текущи разходи не се включват: 

 финансови разходи 

 разходи за данък върху печалбата 

 разходи за бъдещи периоди 

 разходите за загуби от обезценки,  

 текущи разходи за начислени провизии 
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 текущи разходи или задължения за намаляване на отчетната стойност на стоково-
материалните запаси 

 санкции и/или глоби, наложени от държавни органи или от комисията,  

 лихви за забавяне, неустойки и други плащания, свързани с неизпълнение по сключени 
договори  

 разходи за дарения и неизползвани отпуски 

ЕРД прогнозират годишните си разходи при съобразяване с утвърденото ниво на разходите за 
дейността през предходния регулаторен период, резултатите от базисната година и очаквани 
промени в потреблението, данъци и застраховки, амортизацията и др. С предложението за 
утвърждаване на цени дружествата представят подробна писмена обосновка за начина на 
прогнозиране на годишните разходи. 

Комисията може да коригира необходимите годишни приходи със средногодишен размер за 
несъбираеми приходи, възникнали през предходния регулаторен период, след като ЕРД 
представи доказателства за причините, поради които те са възникнали, както и обосновка на 
приложените критерии за класифицирането им като такива. Тази корекция във всички случаи е 
по-малка от 3% от необходимите годишни приходи.  

Комисията също така определя и одобрените технологични разходи за разпределение на 
електроенергия. За първите две години от втория регулаторен период одобрените 
технологични разходи за разпределение бяха определени на 17.8% от пренесеното количество 
енергия за Е.ОН България Мрежи АД (настоящо наименование „ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ” АД), 
17.51% от пренесеното количество енергия за ЕВН България Електроразпределение АД и 
18.52% от пренесеното количество енергия за ЧЕЗ Разпределение България АД. За третата и 
четвъртата година от втория регулаторен период процентът на одобрените технологични 
разходи за разпределение е един и същ за трите ЕРД - 15% от пренесеното количество 
енергия. 

 

В таблицата по-долу са посочени основните параметри при ценообразуването, одобрени от 
ДКЕВР и определените цени за пренос и достъп през втория регулаторен период. 

Решения на ДКЕВР за цените за пренос и достъп на Е.ОН България Мрежи АД 

  2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

РБА (хил. лв.)    329 753   329 753   329 753   329 753   329 753 

Необходими годишни приходи (хил. лв.)    238 027   216 673   195 827   215 432   226 244 

Прогнозни количества електрическа енергия 
(ГВТч)      5 408     5 096     5 096     5 300      5 426 

Цена за пренос средно напрежение (лв. 
/КВТч)    0.00855   0.00837   0.00879   0.00981   0.01013 

Цена за пренос ниско напрежение (лв. 
/КВТч)    0.04710   0.04026   0.03518   0.03772   0.03988 

Цена за достъп (лв. /КВТч)    0.00778   0.00826   0.00826   0.00800   0.00788 

* Цените са без ДДС 
Източник: ДКЕВР, Дружеството. 
     

 

Цените, на които ЕРД закупуват електрическата енергия, необходима за компенсиране на 
технологичните разходи по разпределението, също се определят от ДКЕВР. Към нея се 
добавят цените за пренос през и достъп до електропреносната мрежа с високо напрежение, 
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както и добавките за зелена енергия и за високоефективното комбинирано производство. За 
отделните години общата цена, на която ЕРД закупуват необходимата им електроенергия 
представена в долната таблица: 

 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Цена лв./МВт. 86.61 71.04 72.24 74.69 79.18 

Цена за пренос ВН (лв. /МВТч) 9.07 9.03 9.64 9.32 9.47 

Цена за достъп до електропреносната 
мрежа ВН (лв. /МВТч) 6.02 6.39 8.89 6.99 6.48 

Добавка за зелена енергия - 2.12 3.03 3.72 11.10 

Добавка за високоефективно комбинирано 
производство на топлинна и електрическа 
енергия 

- - 2.19 2.86 
3.83 

ОБЩО 101.70 88.58 95.99 97.58 110.06 

* Цените са без ДДС  
Източник: ДКЕВР, Дружеството. 
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11. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО 
Основна информация 

Наименование и правна форма: „Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ” АД (настоящо наименование 
„ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ” АД) 

Седалище и адрес на управление: България, гр.Варна, ВАРНА ТАУЪРС-Е, бул. Владислав 
Варненчик № 258 

Телефон: ............................................ (+359) 52 660 590 

Факс: .................................................... (+359 ) 52 660 848 

Уебсайт: .............................................. www.eon-bulgaria-grid.com 

Email: ................................................... service@eon-bulgaria.com 

ЕИК: 104518621 
 

„Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ” АД (настоящо наименование „ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ” АД) е 
акционерно дружество по смисъла на ТЗ. 

Дружеството е учредено със Заповед № ДВ-118-А от 24 април 2000 г. на Председателя на 
Държавната агенция за енергетика и енергийни ресурси и е вписано в Търговския регистър на 
Великотърновския окръжен съд по силата на съдебно решение от 28 април 2000 г. по ф.д. 
№ 823/2000 г. 

Дружеството е частичен правоприемник на “Национална електрическа компания” ЕАД, на 
основание горепосочената Заповед № ДВ-118-А от 24 април 2000 г. на Председателя на 
Държавната агенция за енергетика и енергийни ресурси, като собственик на част от активите и 
пасивите, предишна собственост на “Национална електрическа компания” ЕАД. 

Понастоящем Дружеството е регистрирано в търговския регистър, воден от Агенцията по 
вписванията (www.brra.bg). 

Дружеството е учредено за неопределен срок. 

Дружеството функционира съгласно Търговския Закон и българската нормативна уредба, 
регулираща електроразпределителните дружества, както и съгласно разпоредбите на Устава и 
други вътрешни актове.  

С решение на Общо събрание на акционерите от 24 януари 2012 г. са взети решения, които 
влизат в действие от прехвърлянето на собствеността върху акциите от капитала на „Е.ОН 
България” ЕАД от „Е.ОН Енерги” АГ на „Енерго-Про” а.с., осъществено на 29 юни 2012 г. 
Предстои вписване в Търговския регистър на следните обстоятелства: 

 Промяна на фирмата на дружеството  от „Е.ОН България Мрежи” АД на „Енерго-Про 
Мрежи”  АД; 

 Отразяване на промяната на фирмата в устава на дружеството. 

 

Предмет на дейност 
Експлоатация и управление на електроразпределителната мрежа на Дружеството (ЕРМ), 
представляваща съвкупност от електропроводни линии и електрически уредби със средно, 
ниско и високо напрежение, чрез която Дружеството извършва пренос и разпределение на 
електрическа енергия на обособена територия, при наличие и поддържане на валидна 
лицензия за разпределение на електрическа енергия на определена територия. 

На територията, обхваната от ЕРМ, Дружеството осигурява: 
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 Разпределение и пренос на електрическа енергия чрез ЕРМ, като Дружеството сключва 
и изпълнява договори за пренос на електрическа енергия и за ползването на ЕРМ 
съгласно действащото законодателство; 

 Оперативното управление на ЕРМ; 

 Поддържане на ЕРМ, обектите и съоръженията в съответствие с техническите 
изисквания; 

 Развитие на ЕРМ в съответствие с перспективите за икономическо развитие и 
прогнозите за изменение на потреблението на електрическа енергия в региона; 

 Поддържане и развитие на спомагателни мрежи; 

 Надеждното функциониране на ЕРМ и непрекъснатост на разпределението на 
електрическа енергия; 

 Присъединяването към ЕРМ на производители и на потребители на електрическа 
енергия. 

Предоставянето на други услуги (включително на системните услуги), свързани с 
разпределението и преноса на електрическа енергия. 

Предметът на дейност на дружеството е отразен в чл. 4 от устава, приет на 29 септември 
2011 г. от Общото събрание, влизащ в сила от вписването на дружеството в регистъра на 
публичните дружества, воден от КФН и последващо вписване в търговския регистър.  
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12. РЪКОВОДСТВО И КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ 
Дружеството е с двустепенна система на управление - Управителен и Надзорен съвети. 
Описанието на състава и правомощията на органите на управление по-долу е изготвено въз 
основа на Търговския Закон, Устава и други вътрешни актове на Дружеството. Моля да имате 
предвид, че описанието е от устава на Дружеството, приет на 29 септември 2011 г. от Общото 
събрание, влизащ в сила от вписването на дружеството в регистъра на публичните дружества, 
воден от КФН и последващо вписване в търговския регистър. 

 

Общи правила  
Членовете на на надзорния и на управителния съвет се избират за срок от 3 години съгласно 
устава, като могат да бъдат преизбирани без ограничение. 

Състав на съветите 

Член на съвет може да бъде дееспособно физическо лице. Съгласно устава член може да бъде 
и юридическо лице. В този случай юридическото лице определя представител за изпълнение 
на задълженията му в съвета.  

Не може да бъде член на съвет лице, което е било член на управителен или контролен орган на 
дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи 
датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени 
кредитори; не отговаря на други изисквания, предвидени в устава. 

Управителен съвет 

Акционерното дружество се управлява и представлява от управителен съвет, който извършва 
своята дейност под контрола на надзорен съвет. Членовете на управителния съвет се избират 
от надзорния съвет. Броят на членовете на управителния съвет е определен в устава от 3 до 5 
души. 

Надзорен съвет 

Членовете на надзорния съвет се избират от Общото събрание. Техният брой е 5 съгласно 
устава на дружеството. 

След придобиване на публичен статут от дружеството за членовете на съвети ще се прилагат и 
следните изисквания: 

Лице, което е осъдено с влязла в сила присъда за измама, незаконно присвояване, 
престъпления против собствеността, стопанството или против финансовата, данъчната и 
осигурителната система, не може да стане член на съвет. 

Друго нормативно изискване, заложено в чл. 116а, ал. 2 от ЗППЦК, гласи, че поне една трета от 
членовете на Надзорния съвет трябва да бъдат независими лица, което означава най-малко 
една трета от членовете на Надзорния съвет следва да отговарят на нормативните критерии за 
"независимост" - съответният член на надзорния съветне може да бъде: 1) служител в 
публичното дружество; 2) акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 
25% от гласовете на Общото събрание или е свързано с дружеството лице; 3) лице, което е в 
трайни търговски отношения с публичното дружество; 4) член на управителен или контролен 
орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т. 2 и 3; 
5) свързано лице с друг член на управителния или контролния орган на публичното дружество. 

Правомощия на Управителния съвет 

Управителният съвет взема решения по дейността на Дружеството, доколкото съгласно 
действащото законодателство и устава, съответните решения не са от изключителната 
компетентност на Общото събрание или на Надзорния съвет. Управителният съвет може да 
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приема правила за гласуване по смисъла на чл. 115, ал. 3 във връзка с чл. 115, ал. 2, т. 5 от 
ЗППЦК. 

Представителство 

Дружеството се представлява пред трети лица от двама членове на Управителния съвет 
заедно или от един член на Управителния съвет и един прокурист заедно. Членовете на 
Управителния съвет, овластени да представляват Дружеството, и прокуристите се избират с 
обикновено мнозинство от Управителния съвет и си одобряват от Надзорния съвет. 
Овластяването на членовете на Управителния съвет може да бъде оттеглено по всяко време. 

Правомощия на Надзорния съвет 

Надзорният съвет: 

1. назначава и освобождава от длъжност и определя броя на членовета на Управителния 
съвет; 

2. прави предложения на Общото събрание за освобождаване от отговорност на членовете на 
Управителния съвет; 

3. свиква Общото събрание; 

4. одобрява Правилата за работа на Управителния съвет и собствени процедурни правила; 

5. одобрява предложените от Управителния съвет организационната структура на Дружеството 
и на персонала му; 

6. одобрява решенията на Управителния съвет за овластяване на един или няколко от 
членовете му, да представляват Дружеството както и оттеглянето на това овластяване. 

7. одобрява избора и овластяването на Изпълнителните директори на Дружеството, ако има 
такива. 

8. одобрява оперативните планове и годишния бюджет на Дружеството за следващата 
финансова година, в частност по отношение на инвестиции, персонал и финансови прогнози 

Надзорният съвет одобрява решенията на Управителния съвет за: 

1. откриване и закриване на клонове; 

2. увеличаване на капитала на Дружеството в рамките на овластяването от този устав; 

3.учредяване, придобиване или разпореждане с дялово участие на Дружеството в страната и 
чужбина, както и решения за прекратяване на такова участие, в случаите когато стойността на 
дяловото участие или придобиване надхвърля стойността, определена в Правилата за работа 
на Надзорния съвет; 

4. промени в Устава на Дружеството, преди представянето им за разглеждане от Общото 
събрание; 

5. упълномощаване на прокуристи на Дружеството и сключване на договори за прокура; 

6. издаване на облигации, ако общата номинална стойност на емисията надхвърля стойността, 
определена в Правилата за работа на Надзорния съвет; 

Във всички случаи, когато закона или Правилата за работа на Надзорния съвет предвиждат 
това, Надзорният съвет дава предварително разрешение за сключване на определени сделки. 

По своя инициатива, Надзорният съвет може да взема решения и по всички други въпроси, 
които не са в изключителната компетентност на Общото събрание или са повдигнати пред него 
от Управителния съвет, включително и когато това не се предвижда в Правилата за работа на 
Надзорния съвет. 
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Членове на Управителния съвет 
Към датата на изготвяне на настоящия Проспект Управителния съвет се състои от 3 члена. 

Мандатът на членовете на УС е 3 години, като могат да се преизбират. 

Служебният адрес на всички членове на Управителния съвет е гр. Варна, бул. Владислав 
Варненчик № 258.  

По-долу е представено кратко описание на квалификациите и професионалния опит на 
членовете на Управителния съвет. 

Вернер Отто Йозеф Хаберкорн – Председател на УС на ЕОН България Мрежи АД 

Г-н Хаберкорн заема длъжността Председател на УС на Дружеството от 5 октомври 2009 г. 
Преизбран е на 24 септември 2010 г. от НС и съответно мандатът му изтича на 24 септември 
2013 г. Г-н Хаберкорн е бил директор на дирекция в EON EDASZ, Унгария; ЕON, Будапеща, 
Унгария, както и регионален директор на EON Energie, Мюнхен, Германия за периода 1998 г. - 
2009 г. 

Завършил е Техническия университет, Мюнхен, Германия. 

Анатоли Русанов Токмакчиев - Член на УС на ЕОН България Мрежи АД 

Г-н Токмакчиев заема длъжността Член на УС на Дружеството от 19 май 2008 г. Преизбран е на 
24 септември 2010 г .от НС и съответно мандатът му изтича на 24 септември 2013 г. 

През 2002 г. същият започва работа в Електроразпределение Горна Оряховица ЕАД, като 
заема длъжностите Специалист Енергиен контрол и Ръководител на звено Енергиен контрол и 
жалби. След това г-н Токмакчиев е назначен в Е.ОН България ЕАД за Началник отдел 
Обслужване по места, а по-късно в Е.ОН България Мрежи АД – Директор на дирекция 
Управление на енергийни данни.  

Г-н Токмакчиев е завършил Техническия университет, гр. Русе, специалност машинен инженер, 
степен магистър, както и Великотърновски университет Св. Св. Кирил и Методи, специалност 
счетоводство и контрол, степен магистър. 

Мартин Петров Мирчев- Член на УС на ЕОН България Мрежи АД 

Г-н Мирчев заема длъжността Член на УС на Дружеството от 27 май 2009 г. Преизбран е на 24 
септември 2010 г. от НС и съответно мандатът му изтича на 24 септември 2013 г. 

През 1998 г. същият започва работа в Електроразпределение Силистра, като заема 
длъжностите началник отдел РЗА и Подстанции, заместник началник на Район Силистра, 
главен инженер и управител на Клон Силистра. След това е назначен за управител на 
регионален център Добрич и Силистра, а в последствие става Директор на дирекция 
Обслужване на активите. 

Г-н Мирчев е завършил Техническия университет, гр. Варна, специалност електроинженер, 
степен магистър. Преминал е управленски курс в Австрия. 

 

Членове на Надзорния съвет 
Към датата на изготвяне на настоящия Проспект Надзорния съвет се състои от 5 члена. 

Мандатът на членовете на НС е 3 години, като могат да се преизбират. 

Служебният адрес на всички членове на Надзорния съвет е гр. Варна, бул. Владислав 
Варненчик № 258.  

По-долу е представено кратко описание на квалификациите и професионалния опит на 
членовете на Надзорния съвет. 
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Мартин Йоханес Краус- Председател на НС на ЕОН България Мрежи АД 

Заема длъжността член на НС на дружеството от 19 май 2008 г., преизбран от Общото 
събрание, проведено на 11 април 2011 г. Мандатът му за заемане на длъжност изтича на 11 
април 2014 г. 

Работи като преподавател в университета във Вюрцбург, Германия. След това заема 
ръководни длъжности в E.ON Bayern, Вюрцбург, Германия, E.ON IT Вюрцбург, Германия, E.ON 
IT Хановер, Германия. За периода 2005 – 2008 г. е член на Надзорния съвет на E.ON 
IT,България. 

През 2008 г. е избран за член на Управителния съвет на Е.ОН България ЕАД. Заема 
длъжността и към настоящия момент. Също така е член на Надзорния съвет на Е.ОН България 
Продажби АД. 

Притежава диплома за завършено висше образование, специалности физика и приложна 
математика. 

Гюнтер Пол Шуберт – член на НС на ЕОН България Мрежи АД  

Заема длъжността член на НС на дружеството от 27 октомври 2008 г., преизбран от Общото 
събрание, проведено на 11 април 2011 г. Мандатът му за заемане на длъжност изтича на 11 
април 2014 г. 

Професионалната кариера на г-н Шуберт включва Министерство на финансите, Германия, след 
което Braunschweigische Kohlen Bergwerke AG, Германия и Handseatische Energieversorgung, 
Германия. След това се присъединява към Е.ON edis AG, Германия като член на управителен 
орган. Заема длъжността изпълнителен директор в Е.ON Energie Romania между 2006 – 2008 г. 
След това става председател на Управителния Съвет на Е.ON България ЕАД и член на 
Надзорния съвет на Е.ОН България Продажби АД, длъжности, които заема и към настоящия 
момент. 

Г-н Шуберт е изучавал право в университите в Мюнхен и Фрайбург, Германия. 

Красимира Спиридонова Дюлгерска – член на НС на ЕОН България Мрежи АД  

Заема длъжността член на НС на дружеството от 2 септември 2010 г. Преизбрана е от Общото 
събрание, проведено на 11 април 2011 г. Мандатът за заемане на длъжност изтича на 11 април 
2014 г. 

Г–жа Дюлгерска е заемала длъжностите юрисконсулт и член на Съвета на директорите в БАЕЗ 
ЕАД. Освен това работи като старши юрисконсулт в БТВ Медия Груп ЕАД. 

Завършила е право в Софийския университет. Специализирала е експортно застраховане във 
Франция и Япония. 

Г–жа Дюлгерска е член на Съвета на директорите на БАЕЗ ЕАД за периода май 2003 г. – 
април 2010 г.  

Маркус Кауне - член на НС на ЕОН България Мрежи АД  

Заема длъжността член на НС на дружеството от 25 юли 2008 г., преизбран от Общото 
събрание, проведено на 11 април 2011 г. Мандатът му за заемане на длъжност изтича на 11 
април 2014 г. 

Г-н Кауне е работил като юрист, ръководител корпоративно развитие за Централна и Източна 
Европа, а към настоящия момент е вицепрезидент по инфраструктура и поддръжка в Е.ОН 
Енерги АГ. За периода 2005 - 2008 г. е старши вицепрезидент в Е.ОН България ЕАД. 

През 2008 г. е избран за член на Надзорния съвет на Е.ОН България ЕАД. Заема длъжността и 
към настоящия момент. Също така е член на Надзорния съвет на Е.ОН България Продажби АД. 

Има завършено юридическо образование в университета в Рур, Германия. 
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Марияна Иванова Даракчиева - член на НС на ЕОН България Мрежи АД  

Заема длъжността член на НС на дружеството от 2 септември 2010 г 

Преизбрана е от Общото събрание, проведено на 11 април 2011 г. Мандатът за заемане на 
длъжност изтича на 11 април 2014 г. 

Работи като държавен публичен изпълнител в продължение на осем години в Агенция за 
държавни вземания. Преди това е заемала длъжността управител в Общински пазари ЕООД, 
Габрово. За периода 2009 – 2010 г. е била народен представител в 41 Народно събрание, член 
на Комисията по бюджет и финанси. 

Има завършено икономическо образование в СА Д.А. Ценов, гр. Свищов, степен магистър. 

 

Независими членове по смисъла на чл. 116а, ал.2 ЗППЦК в състава на НС ще бъдат Красимира 
Дюлгерска и Марияна Даракчиева. 

 

Участия на членовете на Управителния и Надзорния съвети в 
управлението и собствеността на други дружества 
Следните членове на Управителния и Надзорния съвети участват в управлението и 
собствеността на други дружества: 

 Мартин Йоханес Краус - член на Управителния съвет на Е.ОН България ЕАД и член на 
Надзорния съвет на Е.ОН България Продажби АД; 

 Гюнтер Пол Шуберт – председател на Управителния Съвет на Е.ОН България ЕАД и 
председател на Надзорния съвет на Е.ОН България Продажби АД; 

 Маркус Кауне - член на Надзорния съвет на Е.ОН България ЕАД и член на Надзорния 
съвет на Е.ОН България Продажби АД. 

Членовете на съвети, с изключение на горепосоченото, не заемат постове в управителни или 
контролни органи, не притежават дялове или акции, както и не са били съдружници (акционери) 
в рамките на предходните пет години и към настоящия момент.  

 

Комитети към Управителния съвет 
Няма такива към датата на изготвяне на проспекта. 

След придобиване на публичен статут от дружеството, ще бъде избран одитен комитет в 
съответствие с изискванията на Закона за независимия финансов одит. 

 

Друга информация относно членовете на Управителния и Надзорния 
съвети 
Съгласно декларациите на членовете на членовете на Управителния и Надзорния съвети през 
последните пет години никой от тях: 

 не е извършвал търговска дейност, различна от дейността си в Дружеството, която би 
могла да се окаже съществена за Дружеството; 

 не е бил обект на производства или санкции, наложени от държавни или други 
контролни органи (включително от професионални организации); 
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 не е лишаван от съда от правото да бъде член на административни, управителни или 
надзорни органи на дружества или от изпълняването на ръководни функции или 
управление на дейността на което и да е дружество; или 

 не е бил член на административен, управителен или надзорен орган, изпълнителен 
директор или висш ръководител на дружество, срещу което е било осъществено 
принудително изпълнение, производство по несъстоятелност, ликвидация или подобна 
процедура. 

Освен това, през последните пет години никой от членовете на Управителния и Надзорния 
съвети не е осъждан за извършено престъпление. 

 

Фамилни връзки 
Между членовете на Управителния и Надзорния съвети не съществуват фамилни връзки.  

 

Административни, ръководни или надзорни функции в други юридически 
лица 
Никой член на Управителния и Надзорния съвети не изпълнява административни, надзорни или 
ръководни функции в друго дружество или не извършва важни дейности извън Дружеството, 
които биха били съществени за Дружеството, извън посочените позиции в този раздел, 
„Участия на членовете на Управителния и Надзорния съвети в управлението и 
собствеността на други дружества”. 

 

Конфликт на интереси 
Не съществува действителен или потенциален конфликт на интереси на членове на 
Управителния и Надзорния съвети, произтичащ от техните лични интереси и задължения или 
от ангажиментите им към Дружеството, извън посочения в този раздел конфликт при заемане 
на други ръководни длъжности в групата на Е.ОН (виж „Участия на членовете на 
Управителния и Надзорния съвети в управлението и собствеността на други дружества”). 

Трудовите договори и/или договорите за възлагане на управление, сключени между членовете 
на съвети и Дружеството, съдържат клаузи за неизвършване на конкурентна дейност.  

 Членовете на Управителния съвет се задължават, за срока на договора им с 
Дружеството, както и в срок от три години след неговото прекратяване, да не извършват 
конкурентна на Дружеството дейност без съгласието на Дружеството, по смисъла на 
закона и Учредителния акт. 

 Членовете на Надзорния съвет се задължават, за срока на договора им с Дружеството, 
както и в срок от три години след неговото изтичане или прекратяване, да не извършват 
конкурентна на Дружеството дейност без съгласието на Дружеството, по смисъла на 
закона и Устава на Дружеството. 

В съответствие с българската нормативна уредба, при изборът им на тази длъжност членовете 
на съвети са декларирали, че не участват и няма да участват в управлението на дружества, 
които извършват конкурентна дейност. В допълнение, съгласно изискванията на закона, 
членовете на съвети трябва да изпълняват функциите си по отношение на Дружеството при 
спазване на задължение за лоялност, да предпочитат интересите на Дружеството пред своите 
лични, и да полагат усилия за избягване на ситуации на конфликт на интереси. В случай, че 
въпреки посочените задължения възникне ситуация на конфликт на интереси, 
заинтересованият член на съвет е задължен да разкрие в пълнота и в подходящ срок пред 
Съвета такъв конфликт, както и да не участва в процеса по вземане на решение по съответната 
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точка от дневния ред на заседанието, както и да не оказва влияние върху други членове на 
Съвета относно начина на гласуването им по съответните въпроси.  

 

Сделки и споразумения с членовете на Съвети  
Сделки и споразумения с основните акционери, клиенти, доставчици на услуги на 
Дружеството или други лица, въз основа на които член на Съвет е назначен на тази 
позиция 

Не съществуват сделки и споразумения с основните акционери, клиенти, доставчици на услуги 
на Дружеството или други лица, въз основа на които член на Съвет е назначен на тази позиция. 

Участие на членове на Съвети в Предлагането 

Доколкото е известно на Дружеството, към датата на изготвяне на настоящия Проспект никой 
от членовете на Съвети няма намерение да вземе участие в Предлагането и да придобие 
Предлагани Акции или все още не са взели решение по този въпрос. 

Акции или опции, притежавани от членове на Съвети  

Съгласно книгата на акционерите на Дружеството, към датата на изготвяне на проспекта 
членове на съвети не притежават Акции. Никой не притежава и опции. 

 

Възнаграждения и компенсации  
Общото събрание определя възнаграждението на членовете на Надзорния и Управителния 
съвети на дружеството.  

Заявителят не разполага с информация за възнагражденията, изплатени на индивидуална 
база. Дружеството счита информацията за конфиденциална и в тази връзка отказва нейното 
оповестяване. 

Общата стойност на възнаграждението, получено от членовете на Управителния съвет на 
Дружеството през 2011 г. е 278 034.80 лв. 

Общата стойност на възнаграждението, получено от членовете на Надзорния съвет на 
Дружеството през 2011 г. е 23 973.82 лв. 

Извън получаваното възнаграждение, членовете на Съвети ползват обезщетения в натура под 
формата на служебни автомобили и мобилни телефони. По отношение на членовете на Съвети 
не са заделяни или изплащани суми за предоставяне на пенсии, допълнителни компенсации 
при пенсиониране и други подобни обезщетения над нормативно регламентираните 
изисквания.  

Договорните отношения между членовете на Съвети и Дружеството не дават право на 
членовете на Съвети на обезщетения при прекратяването им над тези, определени от 
българското законодателство (по-конкретно в случай на прекратяване на служебно/трудово 
правоотношение служителят има право на компенсационно плащане за неизполваните от него 
отпуски; също така, в случай на прекратяване на служебно/трудово правоотношение по повод 
на пенсиониране служителят има право да получи плащане в размер на брутната си заплата за 
период до 6 месеца). 

 

Дати на изтичане на текущия срок за заемане на длъжностите от 
членовете на Съвети: 
Поради различните дати, на които изтича срока за заемане на длъжност от членовете на 
управителния съвет, информацията е посочена индивидуално за всеки от тях по-горе.С оглед 
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презибирането на Надзорния съвет от Общото събрание, текущия срок за заемане на длъжност 
на членовете изтича на 11 април 2014 г. 
 

Промени след датата на проспекта 
С решение на Общо събрание на акционерите от 24 януари 2012 г. са взети решения, които 
влизат в действие от прехвърлянето на собствеността върху акциите от капитала на „Е.ОН 
България” ЕАД от Е.ОН Енерги АГ на „Енерго-Про” а.с., осъществено на 29 юни 2012 г. 
Предстои вписване в Търговския регистър на следните обстоятелства: 

 

Промени в Надзорния Съвет: 

 Нови членове в Надзорния Съвет: Зденек Весели, Михаил Желев, Радослав Славов; 

 Освободени от длъжност: Мартин Йохане Краус, Гюнтер Пол Шуберт и Маркус Кауне. 

 

Промени в Управителния Съвет: 

 Нови членове, в съответствие с решение на НС: Петр Тесарж, Павел Вана; 

 Освободени от длъжност: Вернер Отто Йозеф Хаберкорн и Анатоли Русанов 
Токмакчиев. 

 

Новите членове ще сключат нови договори за управление, които са в процес на договаряне. 
Новото ръководство извършва проверка какъв е статута и клаузите в договоритe на членовете 
на съвети за периода преди прехвърляне на акциите.  

 

Петр Тесарж – вписан в търговския регистър като член на УС на 8 август 2012 г. Мандатът му е 
3 години. 

Г-н Тесарж е учил в University of Technology Brno, Czech Republic - Faculty of Electrical 
Engineering and Communication, между 1996-2002 г. 

От 2005 до настоящия момент заема длъжността член на борда на директорите на Енерго-Про 
Груп, с отговорност Изпълнителен директор със специалност покупки. 

През предишните пет години лицето е било член на административните, управителните или 
надзорни органи или съдружник в следните дружества и съдружия: Energo-Pro a.s., член на УС, 
от 2009 до настоящия момент; Energo-Pro Georgia  - заместник председател на НС, от 2011 до 
настоящия момент; Energo-Pro Turkey – член на УС, от 2010 до настоящия момент; Енерго-Про 
България ЕАД – член на УС, от 2005 до настоящия момент. 

Павел Вана - вписан в търговския регистър като член на УС на 8 август 2012 г. Мандатът му е 3 
години. 

Г-н Вана е учил в West Bohemia University в Пилзен, Czech Republic, специалност Кибернетика 
(завършване през 1995 г.). 

Работи в VA TECH EZ a.s. като Старши отговорник по проекти (1995-2006 г.), а през 2007 г. в VA 
TECH SAT Praha s.r.o. като мениджър проекти. 

Започва работа в Energo-Pro a.s., Czech Republic, през 2007 г. като мениджър проекти; оглавява 
проектен екип в Energo-Pro Georgiа за периода 2009-2010 г., след което става и изпълнителен 
директор там. През 2012 г, става изпълнителен директор в Енерго-Про Груп. 

Членство: Czech Chamber of Authorized Engineers and Technicians  
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През предишните пет години лицето е било член на административните, управителните или 
надзорни органи или съдружник в следните дружества и съдружия: Енерго-Про Груп, 
изпълнителен директор, Energo-Pro Georgiа - изпълнителен директор. 

Зденек Весели – избран за член на НС на 24 януари 2012 г., в действие от 29 юни 2012 г., с 
мандат от 3 години. 

Г-н Весели е учил в Czech Technical University in Prag (Faculty of Electrical Engineering):1969-
1974 г., Technical University in Pilsen (1980-1882 г.) и CSM American Management Asociation 
(2000-2002 г.). 

Работи в на различни длъжност в SME Ostrava, Czech Republic между 1975 и 2006 г. В Energo-
Pro Group работи като ръководител на проектен екип между 2007-2009‘г., а през 2009 г. става 
менъджър развитие там. 

Не са налице дружества и съдружия, в които лицето е било член на административните, 
управителните или надзорни органи или съдружник, по което и да е време през предишните пет 
години. 

Михаил Желев - избран за член на НС на 24 януари 2012 г., в действие от 29 юни 2012 г., с 
мандат от 3 години. 

Завършил е Пловдивски университет Паисий Хилендарски, Магистър по Икономика, 
специалност Финансов Мениджмънт, Бакалавър по Икономика, специалност Маркетинг 

Директор Операции, Енерго-Про Грузия, от 2008 до настоящия момент. 

Мениджър Продажби за България в Обединена Млечна Компания за периода 2004г. – 2007г. 

Не са налице дружества и съдружия, в които лицето да е било член на административните, 
управителните или надзорни органи или съдружник, по което и да е време през предишните пет 
години. 

Радослав Славов - избран за член на НС на 24 януари 2012 г., в действие от 29 юни 2012 г., с 
мандат от 3 години. 

Завършил е Технически университет, гр. Харков, Украйна (1988 - 1994),  

Енерго-Про България ЕАД – Директор Операции (2002 – 2008). 

Енерго-Про България ЕАД – Директор Международни технически проекти (2008 – до настоящия 
момент). 

Дружества и съдружия, в които лицето е било член на административните, управителните или 
надзорни органи или съдружник, по което и да е време през предишните пет години: 

Към настоящия момент е член на Надзорния Съвет на JSC "Zahesi", Грузия. 

 

Служебните адреси на членовете съвпадат с адреса на управление на дружеството. 

С изключение на горепосоченото, няма дейности извън дружеството извършвани от лицата, 
които да са значителни по отношение на дружеството. 

Не са налице фамилни връзки между членовете на съвети. 

Не е налице осъждане за измама за последните пет години за членовете на съвети. 

Лицата, действащи в качеството си на членове на административни, управителени, надзорни 
органи или висши ръководители, не са били свързани с несъстоятелност, управление от синдик 
или ликвидация, през последните пет години. 

Спрямо лицата не е налице официално публично инкриминиране и/или санкции от законови 
или регулаторни органи (включително определени професионални органи) и същите не са били 
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лишавани от съда от правото да бъдат членове на административните, управителните или 
надзорни органи на даден емитент или от изпълняването на длъжности в ръководството или 
изпълняването на дейността на някой емитент, през  последните пет години. 

Няма потенциалните конфликти на интереси между задълженията към дружеството, на всяко от 
лицата и техните частни интереси и/или други задължения. 

Няма договореност или споразумение между главните акционери, клиенти, доставчици и други, 
в съответствие с които някое от лицата е избрано за член на административни, управителни 
или надзорни органи или за член на висшето ръководство. 

Няма ограничения, приети от някое от лицата, за разпореждането в рамките на определен 
период с техните авоари в ценни книжа на дружеството. 

Информация за обезщетения при прекратяването на заетостта на лицата – не е приложима. 

 

Национален кодекс за корпоративно управление, приет от БФБ 
Дружеството ще спазва принципите на добро корпоративно управление за компании, чиито 
акции са приети за търговия на БФБ. През 2007 г. БФБ прие Национален кодекс за 
корпоративно управление („Кодекса на БФБ”), който включва всички международно приети 
принципи за корпоративно управление и добри практики в областта. Кодексът на БФБ е 
задължителен за дружествата, чийто акции се търгуват на основния пазар на БФБ. 

Кодексът на БФБ се прилага на основата на принципа „спазвай или обяснявай”, което означава, 
че Дружеството следва да спазва препоръките на Кодекса, а в случай на отклонение или 
неспазване неговото ръководство трябва да изясни причините за това. Информация относно 
прилагането на съобразяването с Кодекса на БФБ следва да бъде разкривана в техния 
годишен отчет, който се публикува чрез специализирана информационна агенция, както и на 
интернет страницата на дружеството. 

Кодексът е стандарт за добра практика и средство за общуване между бизнеса. Кодексът на 
БФБ взема под внимание регулаторната рамка. Без да я повтаря, Кодексът на БФБ препоръчва 
как българските компании да прилагат добрите практики и принципите на корпоративно 
управление. Правилата и нормите на Кодекса на БФБ са стандарти за управлението и надзора 
на публичните дружества, доказали през годините своята ефективност. В основата на Кодекса 
на БФБ е разбирането за корпоративното управление като балансирано взаимодействие между 
акционери, ръководства на компании и заинтересованите лица. Доброто корпоративно 
управление означава лоялни и отговорни корпоративни ръководства, прозрачност и 
независимост, както и отговорност на дружеството пред обществото. 

В него са предложени правила за защита на акционерите, прозрачност, за работа на 
корпоративните ръководства и съобразяване със заинтересованите лица, адресирани до 
публичните дружества и дружества, които планират да придобият публичен статут. 
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13. ОСНОВНИ АКЦИОНЕРИ И ПРОДАВАЩИ АКЦИОНЕРИ 
Основни акционери 
По-долу е представена информация относно акционерната структура на Дружеството (пряко и 
косвено участие на 5 и над 5 на сто в капитала на дружеството), въз основа на информация, 
предоставена от основните акционери в Дружеството, както и информация към датата на 
проспекта. 

Съгласно гореспоменатото основните акционери, т.е. лицата, които притежават пряко поне 5% 
от общия брой гласове на Общото събрание, са:  

 Е.ОН България ЕАД, седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Княгиня Мария 
Луиза № 2 – притежава 883 060 броя акции по 1 лев от капитала на дружеството на 
обща стойност 883 060 лв., осигуряващи 883 060 гласа от Общото събрание на 
акционерите, представляващи 67% от капитала на дружеството. 

 Държавна Консолидационна Компания ЕАД, гр. София, ул. Тинтява № 15-17, в 
качеството и с правомощията на орган, оторизиран от българската държава със Закона 
за приватизация и следприватизационен контрол да извърши приватизация – 
434 940 броя акции по 1 лев от капитала на дружеството на обща стойност 434 940 лв., 
осигуряващи 434 940 гласа от Общото събрание на акционерите, представляващи 33% 
от капитала на дружеството; 

Към датата на проспекта Е.ОН България ЕАД е контролирано чрез притежание на 100% от 
капитала му от Е.ОН Енерги АГ, Германия. Поради тази причина и съгласно чл. 146 от ЗППЦК 
Е.ОН Енерги АГ, Германия трябва да бъде считано за непряк собственик, чрез Е.ОН България 
ЕАД, на 883 060 броя акции, представляващи 67% от капитала на Дружеството.  

Е.ОН Енерги АГ е 100% собственост на Е.ОН АГ, Германия.  

Няма лице, което да контролира Е.ОН АГ, Германия. Дружеството. Няма лица, които да 
притежават подлежащо на оповестяване участие в Дружеството чрез Е.ОН Енерги АГ, тъй като 
няма лица, които да притежават над 5% в капитала на Е.ОН АГ, Германия. 

Едноличен собственик на капитала на Държавна Консолидационна Компания ЕАД е 
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, чрез министъра на икономиката, 
енергетиката и туризма. 

  

Контрол върху Дружеството 
Е.ОН България ЕАД притежава пряко 67% от капитала на Дружеството.  

Е.ОН Енерги АГ, Германия, като едноличен собственик на Е.ОН България ЕАД, притежава 
непряко 67% от капитала на Дружеството.  

Е.ОН АГ, Германия, като едноличен собственик на Е.ОН Енерги АГ, притежава непряко 67% от 
капитала на Дружеството. 

Прякото участие на Е.ОН България ЕАД в акционерния капитал на Дружеството надхвърля 
50% от общия брой гласове в Общото събрание. В този смисъл Е.ОН България ЕАД 
контролира пряко Дружеството. 

Непрякото участие на Е.ОН Енерги АГ, Германия, надхвърля 50% от общия брой гласове в 
Общото събрание. В този смисъл Е.ОН Енерги АГ, Германия контролира непряко Дружеството.  

Непрякото участие на Е.ОН АГ, Германия, надхвърля 50% от общия брой гласове в Общото 
събрание на Е.ОН Енерги АГ, Германия. В този смисъл Е.ОН АГ, Германия контролира непряко 
Е.ОН България ЕАД и Дружеството. Няма лица, които да притежават над 5% в капитала на 
Е.ОН АГ, Германия. 
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Едноличен собственик на капитала на Държавна Консолидационна Компания ЕАД е 
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма чрез министъра на икономиката, 
енергетиката и туризма. 

  

Промени след датата на проспекта 
На 29 юни 2012 г. въз основа на Договора за покупко-продажба на акции, сключен между Е.ОН 
Енерги АГ и Енерго-Про а.с.. (с последващи изменения) всички акции в Е.ОН България ЕАД 
(преименовано на Енерго-Про ЕАД) бяха прехвърлени на Енерго-Про Варна ЕООД. Енерго-Про 
Варна ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност (изцяло притежавано от Енерго-
Про а.с., Чешка Република) учредено съгласно законите на Република България, със седалище 
и адрес на управление София 1000, район Триадица, площад Позитано № 2, ет. 5, вписано в 
търговския регистър под ЕИК 202104220. То се представлява от управителя г-н Яромир Тесарж.  

Следствията от горепосочената сделка са следните:  

 Е.ОН Енерги АГ престана да притежава акции в Е.ОН България ЕАД. 

 Енерго-Про Варна ЕООД стана собственик на 100% от акциите на Е.ОН България ЕАД 
(преименовано на Енерго-Про ЕАД). 

 Е.ОН България ЕАД (преименовано на Енерго-Про ЕАД) е собственик на 67% от 
капитала на Дружеството, а Енерго-Про Варна ЕООД е собственик на 100% от акциите 
на Е.ОН България ЕАД (преименовано на Енерго-Про ЕАД). Поради тази причина, 
съгласно чл. 146 от ЗППЦК, Енерго-Про Варна ЕООД притежава непряко 883 060 броя 
акции, представляващи 67% от капитала на Дружеството, съответно упражнява непряк 
контрол върху Дружеството.  

 Енерго-Про а.с. е собственик на 100% от капитала на Енерго-Про Варна ЕООД и 
съгласно чл. 146 от ЗППЦК притежава непряко 883 060 броя акции, представляващи 
67% от капитала на Дружеството, съответно упражнява непряк контрол върху 
Дружеството. 

 Не съществуват предприятия или лица, упражняващи контрол върху „Енерго-Про” с.а., 
Чехия. 

Придобиването бе разрешено от Комисията за защита на конкуренцията с Решение № 25 от 17 
януари 2012 г.   

На 24 юли 2012 г., в търговския регистър, бе вписана промяната на фирмата на Е.ОН България 
ЕАД, преименувана на Енерго-Про ЕАД. Бяха променени членовете на Управителния съвет, с 
нови членове Яромир Тесарж, Антония Кръстева и Иржи Крушина, и членовете на Надзорния 
съвет, с нови членове Михал Янски, Рада Пеева и Йорданка Иванова. Като едноличен 
собственик на капитала бе вписан Енерго-Про Варна ЕООД. ЕИК на дружеството, както и 
седалището и адреса на управление в София, остават непроменени. 

Взети са решения, като предстои вписване в търговския регистър, за промени на фирмите на 
дъщерните дружества на Е.ОН България ЕАД (преименовано на Енерго-Про ЕАД), като „Е.ОН“ 
се заменя с „Енерго-Про“. Съответно: 

 Е.ОН България Мрежи АД се преименува на Енерго-Про Мрежи АД.  

 Е.ОН България Продажби АД се преименува на Енерго-Про Продажби АД.  

 Е.ОН България Енергийни Услуги ЕООД се преименува на Енерго-Про Енергийни 
Услуги ЕООД.  

С Уведомлението до Комисията за защита на конкуренцията се съобщава, че „Енерго-Про” а.с. 
планира да навлезе и да се установи на пазарите на разпределение и обществено снабдяване с 
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електроенергия, на които до момента то не е участвало посредством управляваните от него 
дружества.  

 

Групата на Енерго Про  

Извън Енерго-Про Варна ЕООД и придобитите от него дружества чрез закупуването на Е.ОН 
България ЕАД, холдинговото дружество „Енерго-Про” а.с., Чехия, притежава капиталови 
участия и контролира общо 8 дружества, опериращи в енергийния сектор в следните държави: 
Чехия (1); Турция (3); Армения (1); Грузия (1) и България (2). Дейността им е концентрирана в 
три направления: производство, разпределение и търговия с електрическа енергия. 

„Енерго-Про” а.с. 

„Енерго-Про” а.с. (Energo-Pro a.s.), Чехия, е акционерно дружество, регистрирано в Търговския 
регистър, воден от Областен съд - Храдец Кралове, Чехия, Раздел Б, Дело 1209, 
идентификационен № 632 17 783. 

 Седалище и адрес на управление: Република Чехия, гр. Свитави, пл. ”Намнести Миру” 
31, п.к. 568 02. 

 Предмет на дейност: закупуване на стоки с цел препродажба и продажба, 
посредническа дейност, консултантска и съветническа дейност в сферата на малки 
водноелектрически централи, отдаване под наем на движима собственост, дейност по 
счетоводни консултации, водене на счетоводна отчетност и данъчно деловодство. 

 Капитал: 95 000 000 чешки крони, разпределен в 380 бр. поименни налични 
учредителски акции с номинална стойност 250 000 чешки крони всяка.  

 Управителни органи: Дружеството се представлява от всеки един от членовете на 
Управителния съвет самостоятелно: Яромир Тесарж, Иржи Крушина, Петр Тесарж и 
Радослав Дудоленски; 

 Контрол: Не съществуват предприятия или лица, упражняващи контрол върху „Енерго-
Про” а.с., Чехия. 

„Енерго-Про” а.с. е едноличен собственик на капитала на следните дружества, учредени и 
съществуващи съгласно законите на Република България: 

„Енерго-Про България” ЕАД 

 ЕИК 130368870, със седалище и адрес на управление – гр. София, район Триадица, пл. 
Позитано № 2, ет.5. 

 Предмет на дейност: производство на електроенергия от ВЕЦ, за което притежава 
лицензия от ДКЕВР. 

 Капитал: 50 000 лева, разпределен в 50 000 акции с номинална стойност 1 лев всяка 
една. 

 Управителни органи: Дружеството се управлява от Съвет на директорите в състав: 
Яромир Тесарж, Иржи Крушина, Петр Тесарж и Боян Михайлов Кършаков. Дружеството 
се представлява колективно от четиримата директори, както и от всеки един от тях 
самостоятелно. Изпълнителен директор е Яромир Тесарж. 

„Енерго-Про България Трейдинг” ЕАД  

 ЕИК 201398872, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Триадица, пл. 
Позитано № 2, ет.5. 

 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 и др. 
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 Капитал: 50 000 лева, разпределен в 5 000 акции с номинална стойност 10 лева всяка 
една; 

 Управителни органи: Дружеството се управлява от Съвет на директорите в състав: 
Боян Михайлов Кършаков, Яромир Тесарж, Иржи Крушина и Яна Маринова Димитрова. 

 Лицензия: Дружеството притежава лицензия за търговия с електрическа енергия № Л-
360-15/21.07.2011г., издадена от ДКЕВР за срок от 10 години. 

„Терестра-България” ООД 

 ЕИК 130975347, със седалище и адрес на управление гр. София, район Средец, 
ул.”Георги Сава Раковски” № 100, ет.3. 

 Регистриран предмет на дейност: експлоатация на водни централи и др. Капитал– 
5000 лв., разпределен на 50 бр. дяла, всеки на стойност 100 лв.  

 Дружеството не е упражнявало търговска дейност в последните две финансови години. 

Енерго-Про България ЕАД е основана през 2000 г. в резултат на политика на международно 
развитие на компанията-майка Енерго-Про а.с. Енерго-Про България ЕАД е най-големият 
частен производител на електричество чрез водноелектрически централи (ВЕЦ) в България. С 
обща инсталирана мощност от 103 МВ и средна годишна продукция от 255 000 МВтч. То също 
така е най-голямата компания за производство на възобновяема енергия в страната, като 
понастоящем притежава и експлоатира осем водноелектрически централи (ВЕЦ), обединени в 
три каскади - Каскада „Санданска Бистрица”, Каскада „Копринка” и Каскада „Петрохан”. 

 

Всички Акции, притежавани от упоменатите по-горе акционери, са обикновени акции и всяка от 
тях осигурява на акционера един глас в Общото събрание. Основните акционери, споменати по-
горе, не притежават други права на глас в Общото събрание, различни от правата на глас на 
останалите акционери в Дружеството. 

Няма други физически или юридически лица, или групи от такива, които да имат контрол над 
Дружеството. Освен посочената по-горе възможност за промяна в собствеността, на 
Дружеството не е известно наличието на споразумения, които могат да имат за последица 
придобиването на контрол и/или последваща промяна в контрола върху Дружеството. 

Всички акционери в Дружеството, включително основните акционери, упражняват акционерните 
си права, предоставени им от Търговския Закон, Устава и другите приложими нормативни 
актове. Уставът или други актове на Дружеството не съдържат разпоредби, които изрично да са 
насочени към предотвратяване на възможна злоупотреба с контрол от страна на основните 
акционери в Дружеството. Следва се имат предвид малцинствените права на акционерите, 
съгласно нормативната уредба, приложима спрямо публичните дружества. 

 

Продаващ Акционер 
Предлаганите Акции се предлагат в Предлагането от Държавна Консолидационна Компания 
ЕАД, собственост на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, чрез Агенция за 
приватизация и следприватизационен контрол в качеството и с правомощията на орган, 
оторизиран от българската държава със Закона за приватизация и следприватизационен 
контрол да извърши приватизация на пакет акции, представляващи 33% от капитала на “Е.ОН 
България Мрежи” АД, гр. Варна.  

През последните три години не са били налице съществени взаимоотношения между 
Продаващия Акционер и Дружеството или свързани с него лица. 
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14. РАЗВОДНЯВАНЕ 
Осъществяване на Предлагането няма да има за резултат каквото и да е разводняване на 
акционерните участия в Дружеството и общия брой гласове, който всеки акционер може да 
упражнява на Общо събрание няма да се промени.  
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15. СДЕЛКИ МЕЖДУ СВЪРЗАНИ ЛИЦА 
Дружеството е сключило и възнамерява да сключва и в бъдеще сделки със свързани лица по 
смисъла на МСС 24 „Оповестяване на свързани лица” (приложение към Регламент (ЕО) No 
1126/2008 от 3 ноември 2008 г. за приемане на някои международни счетоводни стандарти в 
съответствие с Регламент (ЕС) No 1606/20002 на Европейския парламент и на Съвета, изменен 
от Регламент (EО) No 1274/2008 от 17 декември 2008 г. за изменение на Регламент (ЕО) No 
1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с 
Регламент (ЕО) No 1606/20002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка в 
Международен счетоводен стандарт (МСС) 1. 

Освен ако не е посочено друго, изброените по-долу лица се считат за свързани лица за Е.ОН 
България Мрежи АД през 2009, 2010 и 2011 г. („Свързани Лица”): 

 Дъщерни дружества: няма такива; 

 Асоциирани дружества: няма такива; 

 Дружества под общ контрол: Е.ОН България Продажби АД (67% собственост на 
Е.ОН България ЕАД), Е.ОН Енергийни Услуги ЕООД (100% собственост на Е.ОН 
България ЕАД); 

 Акционери със значително влияние: Министерство на икономиката, енергетиката и 
туризма; 

 Основен акционер: Е.ОН България ЕАД – собственост на Е.ON Energie AG, част от 
групата на E.ON AG (виж “Основни акционери и продаващи акционери”); 

 Членове на Съвета на Директорите; 

 Членове на Надзорния съвет.  

 
Дружеството се контролира от Е.ОН България ЕАД, която притежава 67% от акциите му. 
Останалите 33% се притежават от Република България, в лицето на Държавна 
Консолидационна Компания ЕАД. Е.ОН България Продажби АД и Е.ОН България Енергийни 
услуги ЕООД са дъщерни дружества на Е.ОН България ЕАД и се определят като дружества под 
общ контрол.  

Основната компания-майка е Е.ОН АГ – Германия, която е собственик на Е.ОН Енерги АГ, която 
от своя страна е едноличен собственик на Е.ОН България ЕАД. 

 

На 29 юни 2012 г. въз основа на Договора за покупко-продажба на акции, сключен между Е.ОН 
Енерги АГ и Енерго-Про а.с. (с последващи изменения) всички акции в Е.ОН България ЕАД бяха 
прехвърлени на Енерго-Про Варна ЕООД. Енерго-Про Варна ЕООД е еднолично дружество с 
ограничена отговорност (изцяло притежавано от Енерго-Про а.с., Чешка Република). 

Купувачът поема пълен контрол (100% от акциите) в Енерго-Про ЕАД (с предишно 
наименование ЕОН България ЕАД)  и по този начин непряк контрол в Енерго-Про Мрежи АД 
(67%), Енерго-Про Продажби АД (67%) и Енерго-Про Енергийни услуги ЕООД (100%).  

 

Дял от 33% от основния капитал на Дружеството е собственост на държавата, поради което до 
2009 г. включително, държавни и общински дружества и институции като НЕК и ДКЕВР се 
определят като свързани лица. Както е оповестено в Приложение 2.1. към одитирания годишен 
финансов отчет за 2010 г., Дружеството е приело за по-ранно прилагане през 2010 г. изменения 
МСС 24 „Оповестяване на свързани лица”, в който е премахнато изискването дружества, 
свързани с правителството да оповестяват подробно всички транзакции, извършени с 
правителството и държавно свързани дружества.  
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Относителният дял на покупките на електроенергия и услуги от държавните и общински 
дружества в общата сума на доставките на електроенергия на Дружеството е 61.1% за 2011 г. 
(2010: 50.8%).  

Основен доставчик на Дружеството е НЕК ЕАД, а основен клиент е Е.ОН България 
Продажби АД.  

В периода между 1 януари 2009 г. и 31 декември 2011 г. с изключение на сделките, посочени в 
този раздел, Дружеството не е сключвало други сделки със Свързани Лица, които поотделно 
или заедно са съществени. 

 

Сделките със свързани лица, са както следва:  

 
 За годината, завършваща  

на 31 декември 

 30.04.2012 г. 2011 г. 2010 г.  2009 г. 

  (хил. лв.) 

Покупки на електрическа енергия, услуги и 
стоки 

Е.ОН България ЕАД (дружество-майка) 7 355 26 733 31 106 27 782

Е.ОН България Продажби АД (дружество от 
групата на Е.ОН България) 674 1 161 1 032 1 289

E.ON Risk Consulting GmbH (дружество от 
групата на Е.ON AG) - - 31 10

E.ON Bayern AG (дружество от групата на 
E.ON Energie) - - 8 27

E.ON IТ GmbH (дружество от групата на Е.ON 
AG) - - - 3

Общо  8 029 27 894 32 177 29 111

Покупки на ИМС 
Е.ОН България ЕАД (дружество-майка) - 64 436 83
Е.ОН България Продажби АД (дружество от 
групата на Е.ОН България) - - - 42

Общо  - 64 436 125

Продажба на електрическа енергия и услуги  
Е.ОН България Продажби АД (дружество от 
групата на Е.ОН България) 134 653 278 273 216 726 238 883

Е.ОН ИТ България ЕООД (дружество от 
групата на Е.ON AG) 86 259 - -

Е.ОН България Енергийни Услуги ЕООД 
(дружество от групата на Е.ОН България) 

- 12 21 2

Е.ОН България ЕАД (дружество-майка) 2 - 18 1
Е.ОН Енерджи Трейдинг България ЕООД 
(дружество от групата на E.ON Energy Trading 
SE) 

- 3 3 2

Е.ON AG (основна компания майка) - - - 1

Общо  134 741 278 547 216 945 238 889

Продажба на ИМС 
Е.ОН ИТ България ЕООД (дружество от групата - 46 - -



179 
 

 
 За годината, завършваща  

на 31 декември 

 30.04.2012 г. 2011 г. 2010 г.  2009 г. 

  (хил. лв.) 
на Е.ON AG) 
Е.ОН България ЕАД (дружество-майка) - 5 - 347
Е. ОН България Продажби АД (дружество от
групата на Е.ОН България) - - - 33

Общо  - 51 - 370

Възнаграждение на управителите 

Заплати и други краткосрочни възнаграждения 82 279 200 220

Социални осигуровки 3 10 9 -

Общо  85 289 209 220

Разходи за лихви по заеми 

Е.ОН България ЕАД (дружество майка) 708 230 579

Общо  708 230 579

Вземания от свързани предприятия 
Е.ОН България Продажби АД (дружество от 
групата на Е.ОН България) 51 239 50 368 51 416 45 748

Е.ОН България ЕАД (дружество-майка) 1 - - 916

E.ON IT GmbH (дружество от групата на Е.ON
AG) 182 225 - -

Е.ОН ИТ България ЕООД (дружество от
групата на Е.ON AG) 26 - - -

Георги Атанасов Димитров 28 29 - -

Общо   51 475 50 622 51 416 46 664

Задължения към свързани предприятия 
Е.ОН България ЕАД (дружество-майка) 2 233 3 917 9 016 3 923
Е.ОН България Продажби АД (дружество от 
групата на Е.ОН България) 49 145 68 544

Transpower stormuebertragungs GmbH 
(дружество от групата на Е.ON AG) - - - 206

Общо  2 282 4 062 9 084 4 673
Задължения по заеми 

Е.ОН България ЕАД (дружество-майка) 14 609 15 719 16 917 8 511

Общо  14 609 15 719 16 917 8 511

Задължения към управителите 

Управителен съвет - - - 10

Общо  - - - 10
 

Източник: Одитирани Годишни финансови отчети за 2011 г., 2010 г. и 2009 г. Неодитирани 
данни от Дружеството за 2012 г. 
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Дружеството оперира в регулирана среда и цените за покупка, доставка и продажба на 
електроенергия са регулирани от ДКЕВР. Това определя и условията, при които се сключват 
сделките със свързани лица за търговия на електрическа енергия.  

Сделките по предоставяне на услуги към и от свързани лица се базират на договор между Е.ОН 
България ЕАД и Дружеството, по практиките на Групата на Е.ОН АГ. Този договор предвижда 
прехвърлянето към специализирани звена в Групата на повечето административни услуги. 
Основните услуги предлагани на база на този договор, свързани с дейността на Дружеството 
са: 

 Управление на недвижимото имущество – всички аспекти в управление на офисите 
и складовете на Дружеството и свързаните с тях ежедневни отговорности; 

 Информационно обслужване – инсталиране и поддръжка на информационни и 
комуникационни решения; 

 Управленски решения и регулации – анализ и подобряване на организационната 
структура на Дружеството. Ефективност на проекти и процеси, съдействие при 
комуникацията с регулатора; 

 Обслужване на клиентите – обслужване и обработка на комуникацията с клиентите; 

 Счетоводство – счетоводство, годишни отчети и данъчни аспекти; 

 Финанси – финансови потоци, кеш мениджмънт и обслужване на кредити; 

 Контролинг – бюджетиране и управленски доклади. Анализ на разходите и 
мониторинг на показателите на Дружеството; 

 Управление на човешките ресурси – всички процеси свързани с наемането, 
управлението, обучението, оптимизирането и съкращаването на човешкия персонал; 

 Безопасност на работното място – съблюдаване на процедурите за безопасност 
на работното място според изискванията на Групата Е.ОН и българското трудово 
законодателство; 

 Покупка на материални запаси и логистика – управление на обществените поръчки 
на Дружеството; 

 Комуникационна политика – управление външната за Дружеството комуникация, 
както и на отношенията със свързани лица. Пресконференции, връзки с обществеността 
и развитие на корпоративен електронен сайт; 

 Юридически услуги – всякакви аспекти на правни услуги. 

 

Към датата на Проспекта няма други договори между Дружеството и членовете на групата на 
Е.ОН България АД.  

Дружеството се финансира със заемен капитал от компанията-майка на цени описани в раздел 
„Капиталови ресурси. Парични потоци и задлъжнялост - Заемни споразумения и кредитни 
финансови инструменти”. 

Всички взаимоотношения по възнаграждения на управителите на Дружеството са на база 
възнагражденията и осигуровките описани в раздел „Ръководство и корпоративно 
управление”. 
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16. АКЦИОНЕРЕН КАПИТАЛ И ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С 
АКЦИИТЕ И ОБЩОТО СЪБРАНИЕ 

Съдържащата се в този раздел информация е от общо естество и е изготвена съгласно 
законите и нормативните актове спрямо публичните дружества, приложими към датата 
на настоящия Проспект, както и устава на Дружеството, приет на 29 септември 2011 г. 
от Общото събрание, в сила от вписването на дружеството в регистръра на публичните 
дружества, воден от КФН и последващо вписване в търговския регистър. Следователно, 
инвеститорите трябва внимателно да разгледат Устава и да потърсят съвет от правен 
консултант за подробна информация относно правата и задълженията, свързани с Акциите 
и Общото събрание.  

 

Акционерен капитал 
Към датата на настоящия Проспект акционерният капитал на Дружеството възлиза на 
1 318 000 лв. и е разделен на 1 318 000 Акции с номинална стойност от 1 лев всяка. Акциите са 
издадени съгласно българската нормативна уредба. Акциите съществуват в безналична форма 
по силата на регистрацията им в Българския Централен Депозитар (с адрес: България, София 
1303, ул. “Три уши” № 10). Никоя от Акциите не дава привилегии, и по-специално такива, 
свързани с правото на глас или дивиденти.  

Дружеството не е издало акции, които не представляват капитал. Дружеството не е издало 
конвертируеми или заменяеми ценни книжа или ценни книжа с варанти. Не съществува 
оторизиран, но неиздаден капитал и няма ангажимент за увеличаване на капитала на 
Дружеството. Доколкото е известно на Дружеството, не е налице капитал на Дружеството или 
член от групата, който е под опция или е договорено условно или безусловно да бъде поставен 
под опция. 

Всички акции са изцяло изплатени в пари. 

В периода, обхванат от историческата финансова информация до датата на настоящия 
Проспект акционерният капитал на Дружеството не е променян.  

Номиналът на акция е променен от 10 лв. на 1 лев съгласно решение на ОСА от 29 септември 
2011 г. 

Към датата на настоящия Проспект акциите не се търгуват на регулиран пазар. 

 

Увеличаване и намаляване на акционерния капитал 
Издаване на акции 

Съгласно устава на Дружеството, приет на 29 септември 2011 г. от Общото събрание, в 
сила от вписването на Дружеството в регистъра на публичните дружества, воден от КФН 
и последващо вписване в търговския регистър, издаденият акционерен капитал на 
Дружеството, може да бъде увеличаван чрез: 

 записване на акции чрез издаване на права; 

 издаване на акции при конвертирането на конвертируеми облигации; или 

 изплащане на дивидент под формата на нови акции в съответното дружество. 

Съгласно Търговския Закон решение за увеличение на капитала на акционерно дружество чрез 
издаване на нови акции следва да се вземе на Общото събрание на акционерите. Уставът на 
акционерно дружество може да съдържа овластяване на управителния съвет за увеличение на 
капитала чрез издаване на нови акции в срок до пет години от регистрирането в българския 
търговски регистър на промяната в Устава, с която е направено такова овластяване.  
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С оглед на гореспоменатото Уставът на Дружеството изисква решение за увеличение на 
капитала да се вземе с мнозинство от 2/3 от акциите, представени на Общото събрание. В 
Устава на Дружеството не се съдържа овластяване на Управителния съвет да взема решения 
за увеличаване на акционерния капитал на Дружеството. 

Издаване на права 

Публичното предлагане на акции чрез издаване на права изисква публикуването на проспект, 
съдържащ подробна информация за въпросното дружество и предлаганите акции. Проспектът 
следва да бъде одобрен от Комисия за финансов надзор. 

За повече информация вж. по-долу “Права и задължения, произтичащи от Акциите - Право 
на преимуществено (предимствено) придобиване на нови акции”. 

Издаване на конвертируеми облигации 

Издаването на конвертируеми облигации се извършва по реда за издаване на права, когато 
дружеството е публично. 

Решение на Общото събрание на акционерите за издаване на нова емисия конвертируеми 
облигации е действително, само ако е одобрено от Общото събрание на притежателите на вече 
издадени конвертируеми облигации. Решение за издаване на конвертируеми облигации може 
да взима Общото събрание на акционерите. 

Изплащане на дивидент под формата на акции 

В тримесечен срок от приемане от акционерите на одитирания годишен финансов отчет на 
дружеството за предходната финансова година, Общото събрание може да вземе решение с 
мнозинство ¾ за изплащане на дивидент под формата на нови акции (превръщане на 
печалбата в капитал). Новоиздадените акции се разпределят между акционерите 
пропорционално на дела им в капитала преди увеличението. Право да получат нови акции имат 
само тези лица, които притежават или са придобили акции на датата, която е 14-ят ден след 
приемането на решението на Общото събрание на акционерите за разпределение на дивидент; 
тази дата съответства на датата относно правото на акционерите да получат дивидент („Датата 
за Дивидент”). 

Регистриране на увеличението на акционерния капитал 

Увеличение на акционерния капитал, осъществено чрез някой от горните методи, има действие 
от датата на вписването му в българския търговски регистър. Новите акции се издават на 
датата на регистриране на увеличението на капитала в Централен Депозитар. 

Обратно изкупуване на Акции 

Дружеството може да изкупува обратно своите Акции по решение на Общото събрание. 
Условията на обратното изкупуване (включително максималният брой Акции, които да бъдат 
обратно изкупени, процедурата за обратно изкупуване и срокът, който не може да бъде по-
дълъг от пет години) се определят в решението на акционерите. Това решение се вписва в 
българския търговски регистър. 

Обратно изкупуване на Акции може да се извърши, само ако чистата стойност на активите на 
Дружеството след обратното изкупуване е равна или по-висока от сумата от акционерния 
капитал, фонд “Резервен” и другите фондове, които Дружеството е задължено да образува 
съгласно своя Устав. 

Публично дружество може да намалява акционерния си капитал, като изкупува и обезсилва 
собствените си акции. Публично дружество може да изкупува обратно повече от 3% от 
издадените си акции през една календарна година само по реда и при условията на търгово 
предлагане. За обратно изкупуваните акции в рамките на 3%-ното ограничение публичното 
дружество е длъжно да уведоми предварително КФН, както и да оповести информация за 
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обратно изкупените акции по реда на разкриване пред обществеността на регулирана 
информация. 

Общата номинална стойност на обратно изкупените акции не може да надхвърля десет 
процента (10%) от акционерния капитал на Дружеството, като то е длъжно да прехвърли 
акциите, надхвърлящи ограничението от десет процента (10%) в срок от три години. Ако 
Дружеството притежава повече от десет процента (10%) от акционерния си капитал в края на 
тригодишния период, трябва да обезсили акции, така че обратно изкупените акции да бъдат 
десет процента (10%) или по-малко от неговия капитал. 

Намаляване на акционерния капитал 

Общото събрание може да вземе решение за намаляване на акционерния капитал на 
Дружеството. Уставът на Дружеството изисква решението да бъде взето с мнозинство две 
трети от акционерите, присъстващи на събранието. 

Решението на акционерите за намаляване на акционерния капитал на Дружеството трябва да 
се обяви в Търговския регистър, като се посочва, че Дружеството е задължено да изплати или 
обезпечи задълженията си към всеки кредитор, който до 3 месеца изрази писмено 
несъгласието си с намаляването на капитала. Намаляването на акционерния капитал следва 
да се впише в българския търговски регистър след изтичане на тримесечния срок и има 
действие от датата на вписването. Плащания към акционерите в резултат на намаляването на 
акционерния капитал могат да бъдат извършвани само след вписването на намаляването и 
след като кредиторите на Дружеството, изразили несъгласие с намаляването, са получили 
обезпечение или плащане. 

Посоченото по-горе не се отнася за случаите, когато намаляването на акционерния капитал се 
извършва: (а) за покриване на загуби; (б) със собствени напълно изплатени акции, които са 
придобити безвъзмездно или срещу плащане, но ако платената цена не надхвърля сумата на 
печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от 
фонд “Резервен” и другите фондове на Дружеството, надхвърляща задължителния минимум, 
след приспадане на непокритите загуби и отчисленията за фонд “Резервен”, които Дружеството 
е длъжно да образува. Горните разпоредби не се прилагат при едновременно намаляване и 
увеличаване на капитала, когато в резултат на увеличението е достигнат или надхвърлен 
размера на капитала преди промяната. 

Уставът на Дружеството не съдържа разпоредби, които биха довели до забавяне, отлагане или 
предотвратяване на промяна в контрола върху Дружеството. 

 

Права и задължения, произтичащи от Акциите 
Съгласно Закона за публичното предлагане на ценни Книжа и устава, приет на 29.09.2011 г.,в 
сила от вписване на дружеството в регистъра на публичните дружеств, воден от КФН и 
последващото вписване в търговския регистър, правата на притежателите на Акции включват 
по-специално: 

Право на разпореждане с акции 

Съгласно чл. 111, ал. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, акционерът има 
неограничено право да се разпорежда с акциите. Съгласно чл. 127, ал. 1 от Закона за 
публичното предлагане на ценни книжа, прехвърлянето има действие от регистрирането му в 
Централен Депозитар АД, който е българския регистър за безналични ценни книжа.  

Българското законодателство предвижда ограничения за прехвърлянето на блокирани акции, 
както и ако върху акциите е учреден залог или е наложен запор. Забраната за прехвърляне в 
случай на учреден залог върху акциите не се прилага, ако приобретателят е уведомен за 
учредения залог и е изразил изрично съгласие да придобие заложените акции, налице е 
изрично съгласие на заложния кредитор с прехвърлянето на заложените акции (ако съгласието 
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на заложния кредитор се изисква съгласно българския Закон за особените залози). 
Ограниченията по прехвърлянето на заложени акции не се отнасят до случаите на залог, 
учреден върху съвкупност по смисъла на Закона за особените залози. 

Право на участие в Общото събрание и упражняване на правото на глас 

Съгласно българското право акционерите имат право да участват в Общото събрание и да 
упражняват правото си на глас лично или чрез пълномощник. Акционер, който има намерение 
да участва в Общото събрание чрез пълномощник, трябва да даде пълномощно на 
представителя си в писмена форма или по електронен път.  

Съгласно чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, пълномощното за 
представляване на акционер следва да бъде изрично и да е издадено по отношение на 
конкретното заседание на Общото събрание, като пълномощното трябва да включва поне: 
личните данни на упълномощителя и на пълномощника; броя на акциите, за които се отнася 
пълномощното; дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; предложенията за 
решения по всеки от въпросите в дневния ред; както и начина на гласуване по всеки от 
въпросите в дневния ред, ако е приложимо; дата и подпис на упълномощителя. Ако 
пълномощното не посочва начина на гласуване по всяка точка от дневния ред, трябва да 
заявява, че пълномощникът е упълномощен да гласува по свое усмотрение. Съгласно чл. 116, 
ал. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа дружеството представя образец на 
пълномощно заедно с материалите, свързани с дневния ред. Образец на пълномощно следва 
да бъде публикуван на интернет страницата на Дружеството. 

Пълномощникът е длъжен да гласува съгласно инструкциите, дадени в пълномощното.  

Пълномощникът има право да представлява повече от един акционер на Общото събрание. В 
този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по отношение на акциите, 
притежавани от всеки от акционерите, които представлява.  

Ако пълномощникът е член на управителния или надзорния съвет на Дружеството, 
пълномощното трябва да съдържа изрични инструкции за начина на гласуване по всяка точка 
от дневния ред. 

Всеки упълномощен следва да представи оригинал на пълномощно в срок до 17.30 часа на 
работния ден, предхождащ деня на Общото събрание, на адреса на управление на 
дружеството. 

Съгласно чл. 231, ал. 4 от Търговския закон, решение на акционерите за изменение на Устава 
има действие след неговото вписване в търговския регистър, което съгласно очакванията ще 
бъде извършено в кратък период от време, но което към датата на настоящия Проспект все 
още не е вписано. 

Право да гласуват на Общото събрание имат единствено тези лица, които са вписани в 
Централния Депозитар като акционери на Дружеството 14 дни преди датата на Общото 
събрание (“Датата за Гласуване”).  

По искане на представляващите Дружеството Централен Депозитар АД е длъжен да издаде 
списък с акционерите към Датата за Гласуване. Вписването на акционерите в този списък е 
единственото условие за тяхното участие и гласуване на Общото събрание.  

Всяка Акция дава право на един глас на Общото събрание. Съгласно чл. 111, ал. 4 от Закона за 
публичното предлагане на ценни книжа, публично дружество не може да издава 
привилегировани акции, даващи право на повече от един глас.  

Кворум 

Уставът на Дружеството предвижда, че акционерите на Общото събрание могат да приемат 
решения, ако притежателите на повече от половината от капитала са представени на 
събранието. Ако кворум не е налице, събранието се отлага и може да се насрочи ново 
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заседание не по-рано от 14 дни от датата на отсроченото заседание. Повторно свиканото Общо 
събрание може да взема решения, независимо от броя на представените на него акции. 

Мнозинство 

Уставът на Дружеството предвижда, че следните решения на акционерите изискват мнозинство 
от две трети от представените на събранието акции с право на глас: 

 изменение на устава; 

 увеличаване и намаляване на акционерния капитал; 

 преобразуване и прекратяване на Дружеството; 

 

Съгласно ЗППЦК мнозинство от три четвърти от представените на Общото събрание акции е 
необходимо за одобрение на сделки за придобиване и разпореждане с дълготрайни активи на 
стойност, представляваща над 1/3 от активите на Дружеството, а при участие на 
заинтересовани лица – над два процента (2%) от активите. Също така одобрението на три 
четвърти от акциите, представени на Общото събрание, е необходимо за решения за 
разпределяне на печалбата под формата на нови акции.  

Всички други решения на акционерите могат да бъдат приемани с обикновено мнозинство от 
капитала, представен на Общото събрание. 

След придобиване на публичен статут преобразуване на Дружеството може да се извърши с 
предварително писмено одобрение от Комисията за финансов надзор. КФН има правомощието 
да прилага принудителни административни мерки или задължителни указания и предписания 
към Дружеството, ако което и да е решение на акционерите в Общото събрание или решение 
на управителен или надзорен съвет противоречи на закона. КФН може да приложи 
принудителни мерки и ако поради решение на управителния/надзорния съвет са застрашени 
интересите на акционерите на Дружеството или на други инвеститори. 

Решенията относно измененията в устава на Дружеството и за неговото прекратяване влизат в 
сила след вписването им в търговски регистър. Всяко увеличение или намаление на капитала, 
преобразуване, назначаване или освобождаване на член на съвет и назначаването на 
ликвидатор имат действие за трети лица от датата на вписване на съответното решение в 
търговски регистър. 

Право на преимуществено (предимствено) придобиване на нови акции 

При увеличаване на капитала, всеки акционер има право на преимуществено придобиване на 
нови акции, пропорционално на количеството съществуващи акции, които той притежава. По 
силата на българското законодателство, правата на преимуществено придобиване на нови 
акции на акционерите в публично дружество не могат да се изключват или ограничават. 

Право на предпочтително придобиване имат лицата, вписани като акционери в Българския 
Централен Депозитар към Датата на изплащане на дивидента. Ако решението за увеличение 
на капитала е взето от управителния орган, правото на предпочтително придобиване вместо 
това се дава на лицата, вписани като акционери в ЦД на седмия ден след обнародването в 
Държавен вестник на съобщението за предлагането на нови акции и свързаните с тях 
преимуществени права. На следващия работен ден след Датата на Дивидента (или съответно, 
седмия ден след съобщението) ЦД открива сметки за права на името на съответните 
акционери въз основа на регистъра на ЦД към тази дата. 

Когато дружеството е издало акции от различни класове, горните права се прилагат единствено 
към акционерите от класа акции, в който се издават новите акции. Акционерите от другите 
класове могат да упражнят преимуществени права единствено ако акционерите от класа, в 
който са издадени новите акции, не упражнят техните права да придобият нови акции, 
пропорционално на дела им в акционерния капитал преди увеличението на капитала.  
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Съгласно чл. 112б, ал. 6 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, регулираният 
пазар, на който са приети за търговия акциите, е длъжен да допусне до търговия издадените от 
Дружеството права. Впоследствие правата могат да се прехвърлят на този регулиран пазар или 
извън регулиран пазар. 

Началната дата за упражняване на правата чрез записване на нови акции или за търговия на 
регулиран пазар или прехвърляне извън регулиран пазар, трябва да бъде посочена в 
съобщението за предлагането на нови акции. Крайната дата за упражняване на правата трябва 
да е между 14 и 30 дни след началната дата за прехвърляне на права. Всички права, които не 
са упражнени в рамките на този срок, се предлагат публично чрез аукцион, организиран на 
регулирания пазар на петия работен ден след крайната дата за упражняване на правата. 
Аукционът се провежда в рамките на един ден. Всяко право, придобито на аукциона, трябва да 
бъде упражнено в рамките на десет работни дни от аукциона. 

Право да се изисква информация за Дружеството на Общото събрание 

Съгласно чл. 115, ал. 11 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа , членовете на 
управителните и контролните органи и прокуристът на Дружеството са длъжни да отговарят 
вярно, изчерпателно и по същество на въпроси на акционерите, задавани на Общото събрание, 
относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, 
освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да 
задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред.  

Съгласно чл. 115, ал. 2, т. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, това право на 
акционерите трябва да бъде посочено в поканата за свикване на Общото събрание. 

Право за предявяване на искове за отмяна или обявяване за недействително решение 
на Общото събрание. Право за предявяване на иск за защита на права на акционери 

Съгласно чл. 74 от Търговския Закон, може да се предяви иск срещу Дружеството за отмяна на 
решението на Общото събрание, когато то противоречи на повелителните разпоредби на 
българския закон или на устава на Дружеството. Всеки акционер може да предяви такъв иск. 
Всеки акционер на Дружеството може да встъпи в делото и да защити иска, дори и ищецът да 
се откаже от него или да го оттегли. Искът се предявява пред окръжен съд по седалището на 
Дружеството. Искът се предявява в 14-дневен срок от деня на съответното Общо събрание, 
когато ищецът е присъствал или когато е бил редовно поканен. В останалите случаи искът се 
предявява в 14-дневен срок от узнаването, но не по-късно от 3 месеца от деня на Общото 
събрание. Съгласно съдебната практика изтичането на гореспоменатите срокове не ограничава 
възможността за предявяване на иск за обявяване на нищожността на решение, например 
решение, което не е прието, но се съдържа в протокола или решения, които са изрично 
определени в закона като нищожни, например решения за разпределяне на печалбата под 
формата на нови акции, което не е пропорционално на дяловото участие в капитала преди 
разпределянето.  

Освен това съгласно чл. 71 от Търговския Закон, всеки акционер може с иск пред окръжния съд 
по седалището на Дружеството да защити правото на членство или отделни членствени права 
на акционера, когато бъдат нарушени от управителния орган на Дружеството. Горните срокове 
не се прилагат по отношение на този тип искове. 

Право на участие в печалбата 

Решение относно разпределението на печалбата под формата на дивиденти подлежи на 
одобрение от Общото събрание на акционерите след одобрение на одитирания годишен 
финансов отчет за съответната финансова година. Разпределението и изплащането на 
авансови дивиденти не е позволено. 

Дивиденти могат да се изплащат, само ако чистата стойност на имуществото на Дружеството, 
намалена с с подлежащите на изплащане дивиденти, е не по-малка от сумата от акционерния 
капитал, фонд “Резервен” и другите резервни фондове, както е представено в одитирания 
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годишен финансов отчет. Плащане на дивиденти може да бъде извършено до размера на 
печалбата за съответната финансова година, плюс неразпределената печалба, частта от фонд 
“Резервен”, надхвърляща задължителния законов минимум, след приспадане на непокритите 
загуби и отчисленията за фондове, които Дружеството е длъжно да образува. Дружеството е 
задължено да започне изплащане на гласувани дивиденти до изтичането на три месеца от 
датата на Общото събрание на акционерите, на което е приет годишният финансов отчет и е 
прието решение за разпределяне на печалба под формата на дивидент. 

Всяка Акция дава право на притежателя си на дивидент, пропорционален на номиналната й 
стойност. Правото на получаване на дивидент се притежава от всяко лице, вписано в 
Централен Депозитар АД като акционер на Дружеството на Датата на Дивидент, т.е. на датата, 
която е четиринадесетият ден след решението на Общото събрание за разпределение на 
дивидент. ЦД представя на Дружеството списък на неговите акционери към тази дата. 
Вписването на лицата в този списък е единственото условие за изплащането им на дивидент. 

Изплащането на дивиденти се извършва чрез ЦД. Дружеството е длъжно да преведе по сметка 
на ЦД средствата за изплащане на дивидентите четири работни дни преди Датата за дивидент. 
На следващия работен ден след получаването на общия размер на дивидентите, ЦД превежда 
съответните суми по сметка на инвестиционните посредници, при които са съответните 
клиентски сметки на акционерите, които имат право на дивидент. Инвестиционните посредници 
отговарят за изплащането на дивидентите на техните клиенти. За акционери, чиито сметки не 
са при инвестиционни посредници, дължимите дивидентни плащания могат да се изплащат 
чрез банка, посочена от Дружеството или упълномощена от ЦД.  

След вземането на решение за изплащане на дивидент, съответстващата на определения 
дивидент сума става дължима, независимо от последващи решения на Общото събрание на 
акционерите или от способността на Дружеството да изплати тази сума. Задължението за 
изплащане на дивидента се запазва до пълното изплащане на дължимия дивидент или до 
погасяването на това задължение по давност. 

Лицата, имащи право да получат дивидент, които са пропуснали да упражнят това си право в 
общия петгодишен давностен срок, губят правото на неговото изплащане. При това положение 
средствата, които е трябвало да бъдат изплатени като дивидент, остават в полза на 
Дружеството. 

Българските и чуждестранните акционери се ползват от еднакъв режим по отношение на 
правото им на дивидент и процедурите за неговото изплащане (вж. “Данъчно облагане –
Дивиденти”) 

Право на участие в активите при ликвидация на Дружеството  

В случай на ликвидация на Дружеството активите, оставащи след удовлетворяването или 
обезпечаването на вземанията на кредиторите на Дружеството, се разпределят между 
акционерите, пропорционално на техния дял в акционерния капитал. 

Дружеството може да бъде прекратено: 

 по решение на Общото събрание, взето с мнозинство от две трети от представените 
акции; 

 при обявяване на Дружеството в несъстоятелност; или 

 с решение на съда по иск на прокурора, ако: i) Дружеството преследва забранени от 
закона цели; ii) чистата стойност на имуществото на Дружеството, е по-ниска от 
акционерния капитал в продължение на една година, през който период Общото 
събрание на акционерите не е взело решение за намаляване на капитала, 
преобразуване или прекратяване; или iii) броят на членовете на съвет спадне под 
необходимия законов минимум за шест последователни месеца. 
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След прекратяването на Дружеството (освен при несъстоятелност) следва производство по 
неговата ликвидация. Ликвидаторът се назначава и възнаграждението му се определя от 
Общото събрание на акционерите (извън случая на принудителна ликвидация). Ликвидаторът е 
задължен да довърши текущите сделки на Дружеството, да събере вземанията на Дружеството, 
да продаде неговите активи и да удовлетвори претенциите на кредиторите. Ликвидаторът е 
задължен да покани кредиторите да предявят вземанията си срещу Дружеството чрез покана, 
обявена в търговския регистър и чрез съобщение, изпратено до всички известни кредитори. 
Разпределението на имуществото на Дружеството, ако има такова, в полза на неговите 
акционери може да бъде извършено не по-рано от шест месеца от датата на това съобщение и 
удовлетворяване вземанията на всички кредитори. 

Всяка акция дава право на своя притежател на ликвидационен дял, пропорционално на 
номиналната стойност на акцията. Това право възниква само ако след ликвидацията на 
Дружеството и удовлетворяване на вземанията на всички други кредитори, има останали 
активи за разпределяне между акционерите. Българските публични дружества нямат право да 
издават привилегировани акции, даващи право на техните притежатели на привилегировани 
права при ликвидация под формата на допълнителен ликвидационен дял. 

Права на миноритарните акционери 

Акционерите, които притежават заедно или поотделно най-малко пет процента (5%) от акциите, 
имат следните права: 

Право да предявят исковете на Дружеството срещу трети лица в случай на бездействие 
на управителния орган или контролния орган на Дружеството и право да предявят искове 
срещу членове на управителния орган или контролния орган на Дружеството за вреди, 
причинени на Дружеството. 

Съгласно чл. 118, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, при бездействие 
на управителните органи на Дружеството, което застрашава интересите на Дружеството, тези 
акционери могат да предявят пред съда исковете на Дружеството срещу трети лица. Съгласно 
чл. 118, ал. 2, т. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, тези акционери могат да 
предявят иск пред окръжния съд за обезщетение на вреди, причинени на Дружеството от 
действия или бездействия на членовете на управителните и контролните органи и на 
прокуристите на Дружеството. 

Право да искат свикване на Общото събрание и включване на определени въпроси или 
проекторешения в дневния ред 

Съгласно чл. 118, ал. 2, т. 3 от Закон за публичното предлагане на ценни книжа , тези 
акционери могат да искат от окръжния съд свикване на Общо събрание или овластяване на 
техен представител да свика Общо събрание по определен от тях дневен ред. Освен това, 
съгласно чл. 118, ал. 2, т. 4 от Закон за Публичното Предлагане на Ценни Книжа , тези 
акционери могат да искат включването на въпроси и да предлагат предложения за решения по 
вече включени въпроси в дневния ред на вече свиканото Общо събрание по реда на чл. 223а от 
Търговския Закон. 

Право да искат назначаването на контрольори на Дружеството  

Съгласно чл. 118, ал. 2, т. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, тези 
акционери могат да искат от Общото събрание или от окръжния съд назначаването на 
контрольори, които да проверят цялата финансова документация на Дружеството и да изготвят 
доклад за констатациите си. 

Промени в правата на акционерите 

Като цяло основните права, свързани с обикновените акции (право на глас, право на дивидент и 
ликвидационен дял), както са описани по-горе, не могат да бъдат ограничени или премахнати. 
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Разпоредбите на Търговския закон и Закона за публичното предлагане на ценни книжа, 
съгласно които тези права се дават на акционерите, са с повелителен характер и следователно 
Уставът може да даде допълнителни права на акционерите, но не може да изключи или 
ограничи правата, предвидени по тези закони. 

Чл. 113, ал. 2, т. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа гласи, че когато 
увеличаването на капитала е необходимо за осъществяване на вливане, търгово предлагане за 
замяна на акции или за осигуряване на правата на притежателите на варанти или 
конвертируеми облигации, акционерите могат да бъдат лишени от преимуществените си права 
за придобиване на нови акции при увеличаване на капитала. 

Свикване на Общото събрание 

Обхватът на овластяване и процедурните правила на Общото събрание са заложени в устава 
на Дружеството. Общото събрание може да бъде обикновено (годишно) или извънредно. 
Годишното общо събрание следва да се проведе до шест месеца след края на всяка 
финансова година. Темите, които задължително трябва да се обсъдят на Годишното общо 
събрание са i) разглеждане и одобрение на доклада на управителния съвет за дейността на 
Дружеството и одитирания финансов отчет за предходната финансова година; ii) приемане на 
решение за разпределение на печалбата или покриване на загубите; iii) освобождаване от 
отговорност на членове на съвети по отношение на миналата финансова година; iv) 
разглеждане на доклада за дейността на одитния комитет за миналата финансова година (след 
придобиване на публичен статут от дружеството) и v) разглеждане на отчета за дейността на 
директора за връзки с инвеститорите през миналата финансова година (след придобиване на 
публичен статут от Дружеството).  

Съгласно приложимия закон Общото събрание на Дружеството се провежда по седалището на 
дружеството- гр. Варна. 

Лица, овластени да свикват Общо събрание 

Общото събрание се свиква от управителния съвет или надзорния съвет на Дружеството.  

Освен това акционер или акционери, притежаващи най-малко пет процента (5%) от акциите ни, 
имат също правото да изискат свикването на Общо събрание, както и да добавят точки или 
проекторешения в дневния ред на Общото събрание (вж. „Права и задължения, произтичащи 
от Акциите – Права на миноритарните акционери”). 

Правото на включване на определени въпроси в дневния ред 

Акционер или акционери, които представляват поне пет процента (5%) от акциите, могат да 
включват допълнителни въпроси към дневния ред на Общото събрание, което вече е свикано, 
като представят за обявяване в търговския регистър списък с въпросите и съответните 
предложения за решения. Списъкът следва да бъде представен не по-късно от 15 дни преди 
датата, за която е насрочено Общото събрание. Въпросите се считат за включени в дневния 
ред чрез обявяването им в Търговския регистър. Акционерите са длъжни да представят пред 
КФН и на Дружеството материалите, свързани с въпросите, включени в дневния ред по 
предходното изречение най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в 
търговския регистър. Дружеството ще актуализира поканата за свикване на Общото събрание, 
като добави новите точки, и ще публикува актуализираната покана и материалите, свързани с 
актуализираната покана по реда на първоначалното им обявяване. Дружеството ще изпълни 
задължението си по предходното изречение незабавно, но не по-късно от края на работния 
ден, следващ деня на получаване на уведомлението на акционера. 

Начин на свикване на Общото събрание 

Общото събрание се свиква чрез обявяване на покана, която съдържа: i) наименованието и 
седалището на Дружеството; ii) мястото, датата и времето на събранието; iii) вида на 
събранието (т.е. редовно годишно или извънредно); iv) информация за формалностите, които 
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трябва да бъдат спазени за участие в събранието и за упражняване правото на глас; v) дневния 
ред на събранието и предложенията за решения; vi) информация относно: общия брой на 
акциите и правата на глас в Общото събрание към датата на решението за свикване на Общото 
събрание, включително общия брой за всеки клас акции, ако капиталът е разделен на класове 
акции, както и правото на акционерите да участват в Общото събрание; vii) информация за 
правото на акционерите да включват въпроси в дневния ред на Общото събрание и да правят 
предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на Общото събрание, и крайния 
срок за упражняване на това право, като поканата може да съдържа само крайния срок, в който 
тези права могат да бъдат упражнени, ако посочва мястото на интернет страницата на 
дружеството, където се съдържа по-подробна информация относно тези права; viii) правото на 
акционерите да поставят въпроси по време на Общото събрание; ix) информация за правилата 
за гласуване чрез пълномощник, образците, които се използват за гласуване чрез 
пълномощник, и начините, чрез които публичното дружество ще бъде уведомявано за 
извършени по електронен път упълномощавания; x) правилата за гласуване чрез 
кореспонденция или електронни средства, ако Дружеството е приело такива правила, както и 
посочване на интернет страницата, на която тези правила са публикувани; xi) Датата за 
гласуване, както е посочена по-горе, с указание, че само лицата, вписани като акционери на 
тази дата, имат право да участват и да гласуват в Общото събрание; xii) посочване на мястото 
и начина на получаване на писмените материали, свързани с дневния ред на Общото 
събрание; xiii) интернет страницата, на която щe бъде публикувана информацията относно 
свикването (включително и поканата и материалите, свързани с дневния ред). Към датата на 
настоящия Проспект Дружеството не е приело правила за гласуване чрез кореспонденция или 
по електронен път. 

В случай че дневният ред съдържа точка за назначаване на нови членове на съвети, 
свързаните с тази точка материали трябва да съдържат поне данни за предложените нови 
членове, включително име, постоянен адрес и професионална квалификация. Правилото се 
отнася също и до случаи, когато точката е включена в дневния ред от акционер (вж. „Правото 
на включване на определени въпроси в дневния ред”) 

Най-малко 30 дни преди датата на Общото събрание поканата за свикването му трябва да се 
публикува в търговския регистър и да се оповести, заедно с материалите за Общото събрание 
чрез информационна агенция, която Дружеството използва, за да осигури разпространението 
на регулирана информация до обществеността. В същия срок поканата заедно със свързаните 
с дневния ред на Общото събрание документи, трябва да бъдат изпратени от Дружеството на 
КФН и публикувани на интернет страницата му за времето от обявяване на поканата в 
търговския регистър до приключване на Общото събрание. 

Право за предлагане на проекторешения на Общото събрание 

Акционер или акционери, които представляват поне пет процента (5%) от акционерния капитал 
на Дружеството могат преди датата на Общото събрание да предлагат проекторешения по 
въпроси, включени в дневния ред на Общото събрание, като представят тези проекторешения 
за обявяване в търговския регистър и като уведомят Дружеството допълнително, както е 
предвидено по отношение на правото да включват допълнителни въпроси в дневния ред (вж. - 
„Правото на включване определени въпроси в дневния ред”). 

Решения могат да бъдат приемани единствено по въпроси, включени в дневния ред 
(първоначално или допълнително от акционери, вж. „Право на включване определени въпроси 
в дневния ред”), освен ако целият акционерен капитал е представен на Общото събрание и 
никой няма възражения срещу обсъждането на нов въпрос. 

Право на предоставяне на екземпляри при поискване 

Всеки от нашите акционери има право да поиска да му се достави екземпляр от материалите, 
свързани с дневния ред на свиканото Общо събрание. Материалите следва да бъдат 
предоставени от Дружеството безплатно. 
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Публични оферти за изкупуване 
Не са налице публични оферти за изкупуване от трети страни по отношение на Акциите през 
2010 г. или 2011 г. до датата на настоящия Проспект. 

Спрямо емитента не са отправяни предложения за задължително поглъщане/вливане, 
принудително изкупуване или разпродажба по отношение на ценните книжа. 
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17. УСЛОВИЯ НА ПРЕДЛАГАНЕТО 
Условия и срок на публичното предлагане 
Продаващият Aкционер предлага 434 940 обикновени поименни безналични акции с номинална 
стойност 1 лев всяка, представляващи 33% от акционерния капитал на Дружеството 
(„Предлагани Акции”), ISIN BG1100026118, чрез инвестиционния посредник, определен за 
извършване на продажба на тези акции чрез публично предлагане, въз основа на изготвен 
проспект и при спазване на съответните изисквания.  

След одобрение на проспекта, публичното предлагане ще бъде извършено на Българска 
Фондова Борса – София АД, сегмент за Приватизация, при пазарна партида за търговия един 
лот – една акция. Търговията може да започне на определената от Съвета на директорите на 
БФБ дата, след регистрация на емисията акции на Дружеството. 

Предлагането e адресирано до: i) Индивидуални Инвеститори; и ii) Институционални 
Инвеститори. Няма предвидено предварително разпределение на акции. Предлаганите акции 
могат изцяло да бъдат придобити от Институционални Инвеститори или Индивидуални 
Инвеститори.  

Акциите ще бъдат предложени на приватизационен сегмент на фондовата борса чрез смесен 
закрит аукцион. Началната дата на аукциона ще съвпада с дата на старт на търговията на 
акциите на Дружеството, приети на сегмент Standard. Аукциона ще продължи до изчерпване на 
предлаганото количество акции, но не повече от 30 дни. 

За всички издадени към датата на изготвяне на настоящия документ от Дружеството акции, а 
именно 1 318 000 броя обикновени, поименни, безналични акции с номинална стойност от 1 
(един) лев всяка, ще бъде искано допускане до търговия на БФБ. 

 

Смесен закрит аукцион 
Смесеният закрит аукцион, съгласно методология, одобрена от Съвета на директорите на БФБ, 
преминава през следните етапи: 

1. Обявяване на датата за провеждане на аукциона, брой ценни книжа, предложени за 
продажба и минимална цена на продажбата. 

2. Въвеждане на поръчките за покупка от участниците. 

Всеки участник може да въвежда в търговската система неограничен брой лимитирани 
поръчки с възможност за частично изпълнение, както и на пазарни поръчки. Тъй като 
аукционът е закрит, всеки участник вижда само своите поръчки, но не и тези, въведени от 
другите участници и има възможност да редактира параметрите им. 

3. Прекратяване на процеса на въвеждане на поръчки за покупка. 

4. Обявяване от продавача на цената на лимитирана поръчка за продажба (цена на 
отсичане) и провеждане на аукцион, в хода на който се сключват сделките за покупко-
продажба. 

Продавачът обявява цената на отсичане (лимитираната цена на поръчката за продажба), 
която е равна на някоя от цените на лимитираните поръчки за покупка. Поръчките с по-
ниски цени се изключват от аукциона. Ето защо, обявяването на цената на отсичане 
определя количеството лимитирани поръчки, които участват в аукциона. 

5. Оформяне на сделките – има два сценария: 

a. В случай, че общият обем на лимитираните поръчки с максимална цена плюс обема 
на пазарните поръчки, които могат да бъдат изпълнени по максимална цена превишава 
обема на ценните книжа, предназначени за продажба. 
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В такъв случай, системата допуска като цена на отсичане (цена на поръчката за 
продажба) единствено най-високата цена на лимитираните поръчки за покупка, с което 
се цели максимална изгода за продавача на ценните книжа. 

b. В случай, че общият обем на лимитираните поръчки с максимална цена плюс обема 
на пазарните поръчки, които могат да бъдат изпълнени по максимална цена НЕ 
превишава обема на ценните книжа, предназначени за продажба. 

В такъв случай, стъпките при определяне на допустимите цени на отсичане са 
следните: 

i. Всички лимитирани поръчки за покупка се сортират в низходящ ред по цена и след 
това във възходящ по време на въвеждане. 

ii. Взима се най-високата цена. 

iii. Изчислява се сумата на общото количество на лимитираните поръчки с цена, не 
по-ниска от тази по т. 2 и количеството ценни книжа, което може да бъде закупено 
от пазарни поръчки. Количеството, което може да бъде закупено от пазарни 
поръчки се изчислява като общата стойност на пазарните поръчки се раздели на 
цената на лимитираната поръчка по т.2. 

iv. Ако така изчислената сума по т. 3 надхвърля общото количество ценни книжа, 
предмет на предлагането, то цената по т. 2 се маркира от Системата като 
недопустима цена на отсичане. 

v. Ако изчислената сума по т. 3 не надхвърля общото количество ценни книжа, 
предмет на предлагането, то цената по т. 2 се маркира от Системата като 
допустима цена на отсичане. 

vi. Преминава се към следващата най-висока цена на лимитираните поръчки за 
покупка и се повтаря описания алгоритъм до изчерпване на всички. Всички 
лимитирани поръчки, които са с цени, не по-ниски от цената на отсичане, се 
удовлетворяват по цената, посочена в тях, а пазарните се удовлетворяват по 
средно-претеглената цена от удовлетворените лимитирани поръчки. 

Непродадените ценни книжа след края на аукциона се прехвърлят за 
следващия ден. 

 

Пълният текст на Методологията за провеждане на смесен закрит аукцион е достъпна на 
страницата на БФБ-София АД в раздел Регулативна база / Правила на БФБ-София. 
Методологията на смесеният закрит аукцион е представена в документ с името „Описание 
на смесения закрит аукцион”. 

Параметри на аукцион при продажбата на 33% от капитала на Дружеството: 

 Лот: 1 лот = 1 акция 

 Продължителност на фазата на въвеждане на поръчки: 1 час 

 Първоначална цена – това ще е минималната цена, под която системата няма да 
допуска поръчки купува. Максимална цена няма да бъде определяна. 

Схема на предлагането на акциите 

Всички Предлагани акции ще бъдат предложени още първия ден на аукциона. Схемата на 
предлагане ще е: 

 1 ден предлагани акции: Пакет от 434 940 обикновени поименни безналични акции с 
номинална стойност 1 лев всяка, емитирани от акционерния капитал на „Е.ОН България 
Мрежи” АД (настоящо наименование „ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ” АД), ISIN BG1100026118. 
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 2 ден и всеки следващ ден: Остатъкът непродадени акции от първоначалния пакет от 
434 940 обикновени поименни безналични акции с номинална стойност 1 лев всяка, 
емитирани от акционерния капитал на „Е.ОН България Мрежи” АД (настоящо 
наименование „ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ” АД), ISIN BG1100026118. 

Предлагането ще продължи до изчерпване на количеството предлагани акции или до изтичане 
на крайния срок. 

Не се предвижда предлагане на акции чрез подписка. 

Цена 

След одобрението на проспекта и преди подаване на заявлението за допускане на акциите до 
БФБ-София АД, ПФБК ще предложи, а АПСК ще одобри първоначална цена на акциите, 
базирана на предварително изготвен анализ на стойността, която ще е минимална цена на 
акциите, под която не може да се въвеждат поръчки в системата. Предлагането стартира на 
първоначалната цена. 

Одобрената от АПСК първоначална минимална цена ще е една и съща за всеки ден от 
аукциона. 

БФБ-София АД ще обявява датата, часа и първоначалната цена за всеки аукцион в 
официалния си бюлетин. Същата информация ще бъде на разположение на страницата на 
ПФБК.  

Цената на отсичане ще се формира съгласно гореописаната методология на аукциона. 

 

Овластяване 
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол е взела решение за продажба на 
дела от 434 940 на Държавна Консолидационна Компания ЕАД, представляващ 33% от 
капитала на дружеството, чрез публично предлагане на фондовата борса, което се 
осъществява въз основа на проспект и при спазване на съответните законови изисквания и е 
избрала инвестиционен посредник с конкурс, който да предприеме всички необходими действия 
във връзка с Предлагането, включително да изготви проспект и подаде заявление до БФБ – 
София АД във връзка с листването на акциите. 

 

Място и лице за контакт 
Инвеститорите, които проявяват интерес към предлаганите ценни книжа, могат да се обърнат 
към упълномощения инвестиционен посредник: 

“Първа финансова брокерска къща” ООД 

Адрес:гр. София, ул. “Енос” № 2 

Лице за контакт: Георги Койнов 

Телефон:  (+359 2 810 64 18 

Факс: (+359 2) 810 64 01 

Е-mail: georgi.koynov@ffbh.bg  

Инвеститорите могат да се обърнат също така към всеки инвестиционен посредник, член на 
Българска Фондова Борса – София АД. 
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Начална дата за покупка на акции  
Началната дата за покупка от Предлаганите акции ще е първия ден на търговия с книжата, 
която се определя с решение на СД на „БФБ –София” АД за допускане на книжата, но не по-
рано от 5 работни дни след решението на СД на „БФБ – София” АД. 

 

Краен срок за покупка на акции 
Крайният срок за покупка на акции от Предлаганите акции е не по-късно от 30 дни от началната 
дата на аукциона, включително нея. 

 

График на предлагането 
Окончателният график на предлагането ще бъде обявен след одобрение на Проспекта от КФН 
на интернет страниците на АПСК (www.priv.government.bg) и на ПФБК ООД (www.ffbh.bg). 

Очакваният график е изготвен при презумпция, че КФН одобри проспекта на 29 август 2012 г. В 
този случай, очаквана дата на допускане до търговия на акциите е 17 септември 2012 г. 

Очаквана начална дата на аукциона – 17 септември 2012 г. 

Очакван край на аукциона – 16 октомври 2012 г. 

 

Възможност за удължаване на сроковете за предлагане акциите 
Разпоредбата на чл. 84, ал. 1 и 2 от ЗППЦК предвижда принципната възможност срокът на 
Предлагането на пакет акции за вторична търговия да бъде удължен еднократно, като се 
внесат съответните поправки в проспекта и се уведоми КФН, както и като се обяви 
удължаването на срока посредством бюлетина на БФБ и в средствата за масово осведомяване. 
В този случай последният ден от удължения срок се смята за краен срок на Предлагането.  

 

Разкриване на информация във връзка с Предлагането 
Освен ако е предвидено друго в настоящия раздел „Условия на Предлагането”, информация 
относно обстоятелства, свързани с Предлагането и Листването на БФБ-София АД, която 
подлежи на разкриване пред публиката съгласно този раздел или съгласно приложимото 
законодателство, ще се публикува на интернет страницата на инвестиционния посредник 
(www.ffbh.bg).  

 

Валута на Предлагането 
Всички парични суми, свързани с Предлагането, ще бъдат в български лева.  

 

Прекратяване или временно спиране на Предлагането 
Публичното предлагане може да бъде отменено или спряно, вкл. и след започване на 
търговията, в следните случаи: 

 При установяване извършване на нарушения на ЗППЦК, на актовете по прилагането му, 
на решения на КФН или на заместник-председателя, както и когато се възпрепятства 
упражняването на контролна дейност от КФН или от заместник-председателя или са 
застрашени интересите на инвеститорите, КФН, съответно зам. председателя, 
ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, може да спре за срок до 
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10 последователни работни дни или да спре окончателно продажбата или 
извършването на сделки с определени ценни книжа (чл. 212, ал. 1, т. 4 ЗППЦК); 

 В периода между издаване на потвърждението на проспекта и крайния срок на 
публичното предлагане или започването на търговията на регулиран пазар емитентът, 
предложителят или лицето, което иска допускане на ценните книжа до търговия на 
регулиран пазар, са длъжни най-късно до изтичането на следващия работен ден след 
настъпването, съответно узнаването на съществено ново обстоятелство, значителна 
грешка или неточност, свързани със съдържащата се в проспекта информация, които 
могат да повлияят на оценката на предлаганите ценни книжа, да изготвят допълнение 
към проспекта и да го представят в КФН. КФН се произнася по допълнението към 
проспекта в срок до 7 работни дни от получаването му, а когато са били поискани 
допълнителни сведения и документи - от получаването им. КФН отказва да одобри 
допълнението към проспекта, ако не са спазени изискванията на ЗППЦК и актовете по 
прилагането му. В този случай КФН може да спре окончателно публичното предлагане 
или търговията с ценните книжа по реда на чл. 212. (чл. 85,ал. 4 ЗППЦК); 

 При установяване извършване на нарушения на ЗПФИ, на актовете по прилагането му, 
на правилника или други одобрени от заместник-председателя вътрешни актове на 
регулираните пазари на финансови инструменти, на решения на КФН или на заместник-
председателя, както и когато се възпрепятства упражняването на контролна дейност от 
КФН или от заместник-председателя или са застрашени интересите на инвеститорите, 
КФН, съответно зам. председателя, ръководещ управление „Надзор на 
инвестиционната дейност”, може да спре търговията с определени финансови 
инструменти или да отстрани от търговия на регулиран пазар или от друга система за 
търговия финансови инструменти (чл. 118, ал. 1, т. 4 и 9 ЗПФИ); 

 Пазарният оператор може да спре търговията с финансови инструменти или да 
отстрани от търговия финансови инструменти, които не отговарят на изискванията, 
установени в правилника за дейността на регулирания пазар, ако това няма да увреди 
съществено интересите на инвеститорите и надлежното функциониране на пазара (чл. 
91, ал. 1 ЗПФИ); 

 За предотвратяване и преустановяване на административните нарушения по ЗПЗФИ, за 
предотвратяване и отстраняване на вредните последици от тях, както и при 
възпрепятстване упражняването на контролна дейност от КФН или от заместник-
председателя, или при застрашаване интересите на инвеститорите, заместник-
председателят може да спре търговията с определени финансови инструменти (чл. 37, 
ал. 1, т. 2 ЗПЗФИ). 

 

Възможност за намаляване/увеличаване на броя на предлаганите акции 
Настоящето предлагане е за всички 434 940 притежавани от Държавна Консолидационна 
Компания ЕАД обикновени поименни безналични акции с номинална стойност 1 лев всяка, 
представляващи 33% от капитала на Емитента. Поради тази причина не е предвидена 
възможност за увеличаване броя на предлаганите акции. 

Предлагането ще бъде осъществено на принципа на вторично публично предлагане, така че 
всяка сключена сделка на аукциона ще е окончателна. Дори и да не бъдат продадени всички 
акции от Предлагания пакет акции, сключените в рамките на срока на Предлагането сделки са 
окончателни и неподлежат на корекции, освен в случаите предвидени в Правилника на БФБ. 

В случай, че при изтичане на срока на Предлагането останат непродадени акции от 
Предлагания пакет, в компетенциите на Продаващия акционер е да вземе решение как ще 
процедира по отношение на притежаваните от него акции, но това не касае сключените вече 
сделки и продадени в рамките на предлагането акции от Предлагания пакет.  
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Минимален и максимален брой акции, които могат да бъдат придобити от 
едно лице 
Всяко лице може да придобие най-малко една нова акция и най-много такъв брой, който е 
равен на предлаганите акции. 

 

Условия и ред за записване на акциите, включително условия за 
попълване на формуляри и представяне на документи от инвеститорите; 
условия, ред и срок за оттегляне на заявлението (поръчката) за записване 
на акциите 
Придобиване на акции се извършва като за целта се подават заявки по образец при 
упълномощения инвестиционен посредник „Първа Финансова Брокерска Къща” ООД, гр. София 
или при инвестиционните посредници, членове на „Централен депозитар” АД, при които се 
водят клиентските сметки за притежаваните от тях книжа. Покупка на акции се извършва чрез 
подаване на писмена заявка по образец, която е съобразена с нормативните изискванията и 
следва да има следното минимално съдържание: 

А) Физически лица:  

1. имената и уникалния клиентски номер на лицето и на неговия пълномощник, а ако 
такива номера не са присвоени – съответно следните данни: трите имена, ЕГН, 
местожителство и адрес; 

2. емитент, ISIN код на емисия и брой на акциите, за които се отнася заявката; 

3. дата, час и място на подаване на заявката; 

4. обща стойност на поръчката; 

5. подпис на лицето, което подава заявката. 

Б) Юридически лица:  

1. фирма и уникалния клиентски номер на лицето и на неговия пълномощник, а ако такива 
номера не са присвоени - съответно следните данни: фирма, ЕИК, седалище и адрес на 
клиента; 

2. данните по т. 2–5 от буква А по-горе. 

В) Чуждестранно физическо/юридическо лице - аналогични идентификационни данни по буква 
А или буква Б по-горе, както и данните по т. 2–5 от буква А по-горе; 

Към писмената заявка се прилагат: (а) заверено копие на удостоверение за актуална 
регистрация от търговския регистър на заявителите - юридически лица, издадено в разумен 
срок, но не повече от три месеца преди датата на подаване на писмената заявка; (б) преведени 
и легализирани документи за регистрация на чуждестранни юридически лица; (в) оригинал на 
нотариално заверено изрично пълномощно в случай на подаване на заявката чрез 
пълномощник. Юридическите лица подават заявки чрез законните си представители, които се 
легитимират с документ за самоличност, копие от който се прилага към заявката. Физическите 
лица подават заявките лично, като се легитимират с документ за самоличност, копие от който 
се прилага към заявката. Заявката може да се подаде и чрез пълномощник, който се 
легитимира с нотариално заверено изрично пълномощно и документите, изброени по–горе в 
съответствие с упълномощителя (юридическо или физическо лице). Чуждестранни физически 
лица прилагат легализиран оригинален превод на страниците от документа им за самоличност 
(паспорта), съдържащи информация за пълното име; номер на документа; дата на издаване 
(ако има такава); националност; адрес (ако има такъв в документа) и обикновено копие на 
преведените страници на документа за самоличност, съдържащи друга информация, 
включително снимка на лицето.  
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При подаване на нареждане до инвестиционен посредник, при който се водят клиентските 
сметки на лицето, се прилагат съответните разпоредби на Наредба № 38 на КФН. 
Инвестиционните посредници водят дневници при спазване на изискванията на Наредба № 38 
на КФН. 

Инвеститорът не може да оттегли заявката си. Той може да се откаже от закупените акции по 
реда и при условията на чл.85, ал.6 във връзка с ал. 2 от ЗППЦК.  

Придобиването на акции се счита за действително, само ако е направено до максималния 
възможен брой акции, и е внесена цялата емисионна стойност на акциите в срока за сетълмент.  

 

Сетълмент на Предлагането и прехвърляне на Предлаганите Акции  
Регистрацията и приключването на сделките с всички Предлагани Акции се извършва от 
Централен депозитар в рамките на обичайния, съгласно правилника на институцията, срок от 2 
работни дни от сключване на сделка.  

Дружеството е регистрирало акциите си в Централен Депозитар АД. 

Сетълментът по Предлагането на инвеститори ще бъде осъществен чрез депозитаря след 
приключване съответната търговска сесия на регулирания пазар.  

Инвестиционните посредници ще подадат всички инструкции, ще извършат всички трансфери 
чрез Централен Депозитар АД, с оглед прехвърлянето на Предлаганите Акции по сметките за 
ценни книжа на инвеститори срещу заплащане на Предлагани Акции, при условие че 
инвеститорът осигури, че всички необходими инструкции за покупка или сетълмент, са дадени 
на съответния инвестиционен посредник, управляващ неговите сметки за ценни книжа, в които 
Предлаганите Акции ще бъдат регистрирани на датата на сетълмент. 

Продаващият Акционер и инвестиционните посредници не планират предаването на каквито и 
да било удостоверителни документи относно Предлаганите Акции при придобиването на такива 
в рамките на Предлагането.  

Ако инструкциите за покупка и/или сетълмент, предоставени от името на инвеститор за целите 
на прехвърлянето на Предлагани Акции, са непълни или неточни, или са подадени в по-късен 
момент от договорения с оглед сетълмент на датата на сетълмент в Предлагането, този 
Инвеститор следва да има предвид, че Предлаганите Акции ще бъдат прехвърлени по сметката 
му за ценни книжа на по-късна датата, след представянето на допълнителни или точни данни 
от страна на въпросния Инвеститор, или подадени, съгласно указания от инвестиционните 
посредници, необходими инструкции. Продаващият Акционер и инвестиционнните посредници 
не носят отговорност за неуспешното прехвърляне на Предлагани Акции, при условие че даден 
Инвеститор е представил непълни или неточни инструкции, или е подал инструкции в по-късен 
момент от определения от инвестиционния посредник, за целите на прехвърлянето на 
Предлаганите Акции. 

Уведомления за заверяването на сметките за ценни книжа на инвеститорите с Предлаганите 
Акции ще бъдат предадени на инвеститорите съгласно правилата на съответния 
инвестиционен посредник, който управлява неговата сметка за ценни книжа. Въпреки това, 
датата на предаване на тези уведомления на инвеститорите няма да окаже въздействие върху 
датата на начало на листването на акции на фондовата борса, тъй като известията могат да 
бъдат предадени на инвеститорите след началото на листването. 

 

Условия, ред и срок за плащане на записаните акции  
Придобитите акции се заплащат по сметка на съответния инвестиционен посредник, където е 
подадена поръчка, при подаване на поръчка или в рамките на периода на сетълмент. 
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Условия, ред и дата за публично обявяване на резултатите от подписката, 
съответно от продажбата на акциите 
Резултатите от продажбата на Предлаганите акции, представляващи 33% от капитала на 
Дружеството, както и резултатите от ежедневната търговия с акции на Дружеството на 
Неофициален пазар на БФБ – София АД, ще бъдат публикувани във всекидневния бюлетин на 
Борсата, както и ще се обявяват в съкратен вариант на нейната интернет страница: www.bse-
sofia.bg. Специализираните медии също всекидневно публикуват резултатите от търговските 
сесии на БФБ – София АД. 

 

План за разпределение на акциите 
Групи потенциални инвеститори, на които се предлагат акциите 

Всички инвеститори могат при равни условия да участват в предлагането чрез закупуването на 
на акции срещу в рамките на определените срокове.  

Основания за привилегировано предлагане на акции на определена група инвеститори 

Не са налице основания за привилегировано предлагане на акциите на определени групи 
инвеститори (в това число настоящи акционери, членове на Съвети на емитента, настоящи или 
бивши служители на емитента).  

Посочване дали акционерите със значително участие или членовете на Съвети на на 
емитента възнамеряват да придобият от предлаганите акции или дали някое лице 
възнамерява да придобие повече от 5 на сто от предлаганите акции, доколкото 
такава информация е известна на емитента 

Доколкото Дружеството има такава информация, членове на Съвети не възнамеряват да 
придобият от предлаганите акции.  

Емитентът не разполага с информация дали акционерите със значително участие 
възнамеряват да придобият от предлаганите акции. 

Мажоритарят не е декларирал или изявил по какъвто и да е начин намерения за продажба или 
покупка на акции след допускането им за търговия. 

Дружеството не разполага с информация дали някое лице възнамерява да придобие повече от 
5 на сто от предлаганите акции. 

Оповестяване на предварително разпределение на предлагането не е приложимо и допустимо 
в настоящото производство. 

Уведомяване на кандидатите за разпределяна сума не е приложимо и допустимо в настоящото 
производство. 

Записване, превишаващо размера на подписката не е приложимо и допустимо в настоящото 
производство. 

 

Наименование, седалище и адрес на управление на всички 
разплащателни или депозитарни институции, които участват в 
предлагането 
Депозитарна институция относно предлаганите акции е „Централен депозитар” АД, със 
седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Три уши” № 10. 
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Описание на плана за разпространение и условията на договора с 
инвестиционния посредник, упълномощен да извърши предлагането 
ИП „Първа Финансова Брокерска Къща” OOД, гр. София е сключил договор с АПСК за 
продажбата на дялове от “Е.ОН България Продажби” АД (настоящо наименование „ЕНЕРГО-
ПРО ПРОДАЖБИ” АД) и “Е.ОН България Мрежи” АД (настоящо наименование „ЕНЕРГО-ПРО 
МРЕЖИ” АД), представляващи 33% от капитала на всяко дружество, чрез публично предлагане 
на фондовата борса. 

Съгласно сключен договор ИП „Първа Финансова Брокерска Къща” OOД, гр. София се 
задължава да извърши: 

а) преглед на състоянието на Дружествата - силни и слаби страни, свързани с дейността им; 

б) изготвяне на Проспекти за публично предлагане на акциите на Дружествата, вписване по 
реда на Закон за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) на емисиите от акции от 
капитала на Дружествата в публичния регистър на Комисията за Финансов Надзор (КФН), 
регистрирането им в “Централен депозитар” АД и на “Българска Фондова Борса - София” АД 
(“БФБ” АД); 

в) изготвяне на Стратегия за процеса на публично предлагане на акциите на Дружествата, 
която следва да съдържа виждането относно структурирането на процеса, предложение за 
начален и краен срок на публичното предлагане, схема за предлагане на акциите от капитала 
на Дружествата и предложение за продължителност на публичното предлагане. Крайната дата 
на публичното предлагане следва да бъде не по-късно от 60 (шестдесет) дни, считано от 
датата на вписване на емисиите от акции на Дружествата в публичния регистър на КФН по реда 
и при условията на ЗППЦК. Стратегията за процеса на публично предлагане на акциите на 
Дружествата трябва да е съобразена с действащата в Република България нормативна уредба 
и със спецификата на Дружествата. Предлаганата Стратегия трябва да предвижда продажба на 
акциите на Дружествата на “Приватизационен пазар” на “БФБ” АД при пазарна партида за 
търговия един лот – една акция; 

г) изготвяне на анализ за определяне стойността на предложените за продажба акции от 
капитала на Дружествата, който трябва да бъде съобразен с нормативните изисквания и да 
съдържа предложение за първоначална продажна цена на една акция и предложение за 
минимална продажна цена на една акция.; 

д) извършване на активен маркетинг за нуждите на публичното предлагане на акциите на 
Дружествата, в т.ч изготвяне на презентация на Дружествата, която да бъде представена на 
потенциалните инвеститори; 

 

Описание на съществените особености на публичното предлагане заедно 
с количеството акции, с чието пласиране се ангажира инвестиционният 
посредник по силата на договор с Дружеството 
При продажбата на акциите ИП „Първа Финансова Брокерска Къща” OOД, гр. София се 
задължава да положи „най-големи усилия” за борсова продажба на предложените акции, без да 
се задължава да придобива за своя сметка акции или да се ангажира с пласирането на 
конкретен брой акции. 

 

Цена 
Цена, на която ще се предлагат акциите 

Съгласно сключен договор между АПСК и ИП „Първа финансова брокерска къща” ООД за 
инвестиционно посредничество при публично предлагане на акции, Инвестиционният 
посредник е възложил на независим лицензиран оценител изготвянето на анализ за 



201 
 

определяне стойността на предложените за продажба акции от капитала на Дружеството, който 
е съобразен с нормативните изисквания. 

Съгласно сключения договор, инвестиционния посредник, на база изготвения анализ предлага 
на АПСК размера на първоначалната и минималната цена на предлагането, като АПСК взема 
окончателното решения за първоначалната цена, одобрявайки или изисквайки корекции в 
представения Анализ за справедливата стойност. 

Съгласно изискванията на “ Наредба за анализите на правното състояние и приватизационните 
оценки и за условията и реда за лицензиране на оценители”, изискванията на националните и 
международни стандарти за оценяване и след съгласуване с АПСК, при оценката на  
Дружеството са използвани следните методи:  1) метод на пазарните аналози; и 2) метод на 
дисконтираните чисти парични приходи. 

След одобрението на проспекта, и преди подаване на заявлението за допускане на акциите на 
БФБ – София АД, АПСК ще одобри окончателно Анализа на справедливата стойност на акция 
на Дружеството и на тази основа ще определи Първоначалната минимална цена на акция. 
Анализът на справедливата стойност на акция е изготвен от независим оценител, по решение 
на ПФБК и одобрен от ПФБК. Към датата на проспекта Анализът не е одобрен от АПСК, поради 
което не може да бъде представена окончателната справедлива стойност на акция. 

След одобрение на Анализът и официално решение на АПСК за първоначалната цена на 
акция, АПСК ще изпрати нареждане до ПФБК, в което ще определи първоначалната цена на 
Предлагането. Незабавно след получаване на Нареждането от страна на ПФБК, информация 
за Първоначална минимална цена на Предлагането ще бъде представена на КФН и ще бъде 
публикувана под формата на Публично Съобщение на интернет страниците на АПСК 
(www.priv.government.bg) и на ПФБК ООД. 

Одобрената от АПСК първоначална минимална цена ще е една и съща за всеки ден от 
аукциона. 

Първоначалната цена е минималната цена на продажбата и ще бъде обявявана в първия етап 
от провеждането на аукциона. БФБ-София АД ще обявява датата, часа и първоначалната цена 
за всеки аукцион в официалния си бюлетин. Същата информация ще бъде на разположение на 
страницата на ПФБК. Инвестиционните посредници ще могат да въвеждат от името и за сметка 
на своите клиенти, или от свое име, поръчки на тази или на по-висока цена.  

Окончателната цена на акциите ще е цената на отсичане за всеки ден на аукциона и ще се 
определя в рамките на аукциона. Тя ще бъде обявявана съгласно правилата за провеждане на 
Смесен закрит аукцион от БФБ – София АД. 

Цената на Предлагането ще бъде една и съща както за Индивидуални Инвеститори, така и за 
Институционални Инвеститори. 

 

Разходи, които се поемат от инвеститора, който купува и заплаща акции 
Индивидуалните Инвеститори и Институционалните Инвеститори няма да заплащат други 
допълнителни разходи или такси във връзка с подаването на Поръчки за Покупка, освен 
разходите, свързани с откриване и поддържане на сметка за ценни книжа (такива разходи няма 
да възникнат, ако инвеститорът вече разполага с такава сметка) и/или брокерски комисиони 
съгласно съответните споразумения или съгласно вътрешните правила на юридическото лице, 
което приема такива Поръчки за Покупка. 

Всеки инвеститор може да закупи най-малко една акция и най-много целия брой предлагани 
акции. 
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Приемане за търговия на регулиран пазар 
Посочване на регулирания пазар, на който емитентът възнамерява да подаде 
заявление за приемане на емисията за търговия 

За всички издадени към датата на изготвяне на настоящия документ от Дружеството акции, а 
именно 1 318 000 броя обикновени, поименни, безналични акции с номинална стойност от 1 
(един) лев всяка, ще бъде искано допускане до търговия на БФБ. 

Допускането до търговия на Акциите на БФБ изисква и следното: i) подписване на договор 
между Дружеството и БФБ, свързан с регистрацията на Акциите и ii) разрешение от страна на 
управителния орган на БФБ за допускане и въвеждане на Акциите за търговия на БФБ. При 
условие, че няма непредвидени обстоятелства, акциите могат да започнат да се търгуват на 
БФБ едновременно с Предлагането на дела от 33%.  

Сделките с акции, издадени от публично дружество, регистрирано в България, са детайлно 
уредени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за пазарите на финансови 
инструменти и наредбите по прилагането им, в Правилника на БФБ и Правилника на 
Централния Депозитар. С влизането в сила на Закона за пазарите на финансови инструменти, 
въвеждащ изискванията на Директива 2004/39/ЕИО за пазарите на финансови инструменти, в 
частност отпадна условието сделки с акции на публични дружества да се извършват 
задължително на регулиран пазар на ценни книжа. 

Очаквана дата на допускане до търговия на акциите е 17 септември 2012 г., в случай че КФН 
одобри проспекта най-късно на 29 август 2012 г. 

Информация за друга публична или частна подписка за ценни книжа на Дружеството 
от същия или от друг клас, която се организира едновременно  

Няма друго публично или частно предлагане на ценни книжа от същия или от друг клас, която 
да се организира едновременно с акциите, които се предлагат с настоящия проспект. 

Едновременно с настоящия проспект няма други регулирани или равностойни пазари, на които 
доколкото е известно на емитента, ценни книжа от същия клас ще бъдат допуснати до търговия 
или вече са допуснати. 

Мажоритарният акционер не е декларирал, нито заявил по какъвто и да е начин намерения за 
продажба или покупка на акции след допускането им за търговия. 

Инвестиционни посредници, които поемат задължения да осигуряват ликвидност 
чрез котировки "купува" и "продава" 

Не са ангажирани инвестиционни посредници, които да поемат задължение да осигуряват 
ликвидност на емисията чрез котировки „купува” и „продава”. 

Действия за стабилизиране на цената няма да бъдат предприемани в настоящото предлагане. 

Не са налични споразумения за замразяване на капитала. 

 

Разходи по публичното предлагане 
Информация за общата нетна стойност приходите и комисионите, договорени с 
инвестиционния посредник, който ще предлага емисията акции 

Очакваната нетна сума от предлагането, която ще постъпи по сметка на АПСК, при условие че 
не е известна окончателната цена на предлагане и не се знае дали ще бъде записан целия 
размер на предлаганите акции, не е възможно да се определи на този етап. 

За изпълнението на задълженията си по предлагане и обслужване продажбата на ценни книжа 
ИП „Първа Финансова Брокерска Къща” OOД, гр. София ще получи от АПСК възнаграждение в 
размер на 0.1% от стойността на продадените акции 
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Разходи по публичното предлагане 

В следващата таблица са посочени по статии основните разходи, пряко свързани с публичното 
предлагане на ценни книжа.  

Всички посочени по-долу разходи са за сметка на инвестиционния посредник: 

Публикация на съобщение в един централен ежедневник (прогнозна 
стойност) 800 лв.

Обнародване на съобщение в Държавен вестник (прогнозна стойност) 100 лв.

Такса за потвърждение на проспект за публично предлагане от Комисията за 
финансов надзор  2 018 лв.

Такса за присвояване на ISIN код на емисията права  72 лв.

Такса за депозиране на емисията акции в "Централен депозитар" АД 753 лв.

Такса на БФБ – София АД за допускане до търговия на акциите 900 лв.

ОБЩО  4 643 лв.
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18. БЪЛГАРСКИЯ КАПИТАЛОВ ПАЗАР 
Включената в този раздел информация е от общ характер и описва нормативната уредба 
към датата на настоящия Проспект. Следователно инвеститорите трябва да проучат 
съответните разпоредби и да се консултират със собствен правен съветник относно 
законите и нормативната база, уреждащи покупката, собствеността и продажбата на 
Предлаганите Акции. 

 

Българска Фондова Борса 
Общи положения 

БФБ функционира като единствения регулиран пазар на ценни книжа в България. Въпреки, че 
след 1 ноември 2007 г., при влизането си в сила Законът за Пазарите на Финансови 
Инструменти (транспониращ изискванията на Директива 2004/39/ЕО относно пазарите на 
финансови инструменти (“Директива MIFID”) отмени по същество правните изисквания за 
сделките с акции на публични дружества да се извършват единствено на регулирани пазари на 
ценни книжа, основният пазар на ценни книжа продължава да бъде БФБ. 

БФБ беше създадена при сливането на най-големите фондови борси в България и беше 
лицензирана през октомври 1997 г. Българското правителство е мажоритарен акционер и 
следователно контролира Българската фондова борса.  

БФБ е разделена на  Основен пазар и Алтернативнен пазар, като и двата са регулирани пазари 
по смисъла на Директива MiFID. По принцип Основният пазар е предназначен за големи 
публични дружества с висока пазарна капитализация и голям обем на търговия с техните акции, 
докато Алтенративният пазар е насочен към по-малки и по-неразвити дружества.  

Въпреки значителното увеличение на капитализацията и ликвидността в годините преди 
финансовата криза, БФБ все още е значително по-малка и не е толкова ликвидна, колкото 
други европейски фондови борси. В последните години БФБ положи усилия да осигури по-
голяма прозрачност и равнопоставеност на всички участници, информация за пазарните цени, 
възможност за дистанционно подаване на поръчки, Т+2 период на сетълмент, и изисквания за 
разкриване и разпространяване на информация. 

Към 31 декември 2011 г. на БФБ са регистрирани за търговия 507 емисии на акции. Общата 
капитализация на регистрираните дружества възлиза приблизително на 11 729 млн. лв. 

Членове на БФБ  

Членове на Българската фондова борса могат да бъдат инвестиционни посредници, 
лицензирани от КФН (или търговски банки, съответно лицензирани от БНБ за сделки с 
финансови инструменти), или инвестиционни фирми и банки със седалище в друга Държава-
Членка, които са уведомили КФН по предвидения в закона ред, че възнамеряват да извършва 
дейност в България чрез клон или при условията на свободно предоставяне на услуги 
(“Инвестиционен Посредник” или “Инвестиционни Посредници”). От началото на 2011 г. бе 
отменено изискването за минимален брой притежавани акции от капитала на БФБ като 
предпоставка за членство. 

Инвеститорите могат да участват в търговията с ценни книжа, регистрирани на БФБ, 
единствено чрез Инвестиционен Посредник, който е член на БФБ. Ролята на посредника е да 
получава поръчки за покупка или продажба от инвеститора, да ги изпълнява на БФБ (ако е 
възможно) и да урежда сетълмента по сделката в Българския Централен Депозитар. От 
Инвестиционните Посредници се иска да представят на клиентите си информация за видовете 
поръчки, които могат да бъдат подавани на БФБ, данните за всички активни поръчки или 
изпълнени сделки, направени от името на клиент, и разходите, таксите и комисионните, 
дължими на посредника, БФБ или на ЦД (ако има такива), както и всяка друга информация, 
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която са задължени от закона да предоставят (вж. също – „Нормативна уредба на българския 
капиталов пазар - прехвърляне и залагане на акции"). 

Търговия 

През октомври 2007 г. БФБ подписа договор за въвеждането на нова система за търговия, 
Xetra®. В договора се предвижда Германската фондова борса да организира търговията и да 
поеме техническия контрол върху системата.  

Пазарният модел на Xetra® включва 2 основни форми на търговия – аукцион и непрекъсната 
търговия. Всички сделки с финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ, се 
осъществяват въз основа на въведените поръчки за покупка и продажба от борсовите членове 
(обусловен от поръчките пазар) и на котировките на маркет-мейкърите. 

Времетраенето на търговската сесия варира в зависимост от конкретния вид инструмент, както 
и от пазара, на който е регистриран. Нисколиквидните инструменти, регистрирани за търговия, 
се търгуват единствено посредством два изрично насрочени аукциона, докато всички останали 
инструменти се търгуват непрекъснато в комбинация с един междинен аукцион.  

Сделките с финансови инструменти, допуснати до търговия на борсата, се осъществяват въз 
основа на въведените поръчки за покупка и продажба от борсовите членове и на котировките 
на маркет-мейкърите. Поръчките и котировките представляват твърда заявка да се закупи или 
продаде дадено количество финансови инструменти по определена или по пазарна цена и при 
определени допълнителни параметри. 

При въвеждане на поръчка в системата, на нея служебно се присвоява приоритет и уникален 
номер. Приоритетите на въведените поръчки на борсата са както следва: 1) първи приоритет – 
цена; 2) втори приоритет – време на въвеждане, при еднакви цени на съответните поръчки. 
Приоритетът “цена” означава предимство на: 1) поръчките за покупка, съдържащи по-висока 
цена спрямо тези с по-ниска, съответно поръчките за продажба, съдържащи по-ниска цена 
спрямо тези с по-висока; 2) пазарните поръчки пред лимитираните. Приоритетът “време на 
въвеждане” означава предимство на по-рано въведените поръчки, ако те имат еднакви цени. 
Единствено приоритета за време на въвеждане се прилага за пазарните поръчки. 

Сетълментът по всяка сделка, сключена на борсата, се осъществява от Централен Депозитар 
на принципа „доставка срещу плащане”, тоест прехвърлянето на финансовите инструменти е 
едновременно и взаимосвързано с плащането по сделката (вж. по-долу „Клиринг и 
сетълмент”).  

Таксите за търговия се заплащат на БФБ от всяка страна по сделката и се определят като 
процент от стойността на съответната сделка. 

Системата COBOS 

БФБ притежава правото на интелектуална собственост върху интернет базирано приложение 
за оторизиран и защитен достъп в реално време до системата за търговия на борсата, познато 
като Client Order-Book Online System (“COBOS”). Поръчките за сделки се предават на системата 
за търговия чрез COBOS след изискуемата оторизация и са идентични на всички други поръчки. 
Използването на COBOS е ограничено до брокерите, които работят за Инвестиционните 
Посредници, техните клиенти и администраторите на COBOS. 

Прекратяване на търговията на борсата 

Съгласно разпоредбите на чл. 100ю, ал. 1, точки 5 и 6 от Закона за Публичното Предлагане на 
Ценни Книжа, чл. 118, ал. 1, точки 4 и 9 от Закона за Пазарите на Финансови Инструменти и чл. 
37, ал. 1, т. 2 от Закона срещу Пазарните Злоупотреби с Финансови Инструменти, КФН може да 
спре търговията на борсата с определени финансови инструменти за срок от максимум десет 
работни дни или окончателно, когато КФН има достатъчно основания да смята, че са нарушени 
приложимите закони (напр. нарушения, свързани с разкриването на информация от емитента), 
както и с цел предотвратяване или прекратяване на нарушения, възпрепятстване на КФН да 
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упражнява контролната си дейност или други ситуации, които нарушават интересите на 
инвеститорите. Търговията с финансови инструменти може също да бъде спряна от БФБ в 
случаи на определени нарушения и други обстоятелства, посочени в правилника на БФБ, в 
случай че тази мярка няма да причини значителни вреди на интересите на инвеститорите и 
правилното функциониране на пазара (чл. 91, ал. 1 от Закона за Пазарите на Финансови 
Инструменти; глава втора от Част III във връзка с чл. 65 и чл. 66 от Част IV от правилника на 
БФБ). 

Съветът на директорите на БФБ може да вземе решение за окончателно прекратяване на 
регистрацията на акции на БФБ в случаите, посочени в чл. 38, ал. 1 от Част III от правилника на 
БФБ, в т.ч.: (i) ако емитентът или акциите престанат да отговарят на изискванията на Закона за 
Публичното Предлагане на Ценни Книжа и подзаконовите нормативни актове, свързани с 
публичното предлагане и търговията с финансови инструменти; (ii) по молба на емитента, 
съответно на упълномощен от него борсов член; (iii) ако бъде прекратен договора за 
регистрация на акциите, без със това да се увреждат съществено интересите на инвеститорите 
и надлежното функциониране на пазара. Прекратяване на регистрацията на акции на БФБ се 
извършва без решение на съвета на директорите на БФБ в случаите, посочени в чл. 37, ал. 2 от 
Част III от правилника на БФБ, в т.ч ако емитентът бъде отписан от регистъра на публичните 
дружества, както и при неговото заличаване след ликвидация.  

Клиринг и сетълмент 

Сетълментът по сделките с акции се осъществява посредством Българския Централен 
Депозитар. Сетълментът на ценни книжа чрез ЦД може да се осъществи единствено чрез член 
на ЦД. Членове на ЦД могат да бъдат само банки, инвестиционни посредници, управляващи 
дружества, регулирани пазари или пазарни оператори, както и чуждестранни депозитарни и 
клирингови институции. 

Прехвърлянето на акции се счита за извършено към момента на регистрирането на сделката в 
ЦД след извършване на плащанията. Това се удостоверява с регистрационен документ, 
издаден от ЦД. 

Сделките се приключват на брутна база. От юни 2003 г., след въвеждането на Междубанковата 
система за брутен сетълмент в реално време (известна като “РИНГС”), сетълмент цикълът се 
извършва на база Т+2. РИНГС е компютъризирана регистрационна система, която функционира 
на принципа “доставка срещу плащане”, което означава, че прехвърлянето на ценните книжа 
става едновременно с плащането. 

 

Нормативна уредба на българския капиталов пазар 
Основните нормативни актове, които регулират българския пазар на ценни книжа са: i) Законът 
за публичното предлагане на ценни книжа; ii) Законът за пазарите на финансови инструменти; 
iii) Законът срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти; и iv) Законът за Комисията 
за финансов надзор. Освен това българският капиталов пазар се регулира и от подзаконови 
нормативни актове, приети по прилагане на горепосочените закони, както и от Европейските 
регламенти, които се прилагат директно в България. 

Органът, който упражнява надзор върху капиталовия пазар в България, е Комисията за 
финансов надзор. 

Дружеството е публично дружество по смисъла на чл. 110, ал. 1 от Закона за Публичното 
Предлагане на Ценни Книжа. Следователно всяко придобиване и продажба на Акции следва да 
се извършва в съответствие с изискванията, изброени по-долу. 

Прехвърляне и залагане на акции 

Прехвърлянето на безналични акции има действие от регистрирането му в Централния 
депозитар. 
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Продажби и покупки на Акции, издадени от публично дружество, могат да бъдат извършени на 
регулиран пазар на ценни книжа (т.е. БФБ) или извън регулирания пазар чрез Инвестиционен 
Посредник, лицензиран от КФН (вж. по-горе “Българска фондова борса – Членове на БФБ”). 

По-конкретно, за извършването на сделки с акции на БФБ или извън Борсата, инвеститорите 
следва да подадат поръчки „купува” или „продава” до избрания от тях Инвестиционен 
Посредник, а прехвърлянето на акции извън регулиран пазар може да бъде извършено 
съгласно предварително сключен между страните договор за покупко-продажба на акциите. 
Инвестиционният Посредник извършва необходимите действия за осъществяване на 
сетълмента (изпълнението на сключената сделка) и регистрацията й в ЦД, с което акциите се 
прехвърлят от сметката за ценни книжа на продавача в сметката за ценни книжа на купувача. 
Съгласно Закона за пазарите на финансови инструменти сделките с акции могат да бъдат 
сключвани и в рамките на многостранна система за търговия, организирана от Инвестиционен 
Посредник или пазарен оператор, комбинираща насрещните нареждания на трети лица за 
покупка и продажба на ценни книжа. Сделки с акции, допуснати до търговия на регулиран 
пазар, могат да бъдат сключвани и извън регулирания пазар или многостранна система за 
търговия, в резултат на отправена оферта от Инвестиционни Посредници (т. нар. систематични 
участници), като цената на предлаганите или закупувани акции следва да е не по-голяма от 
средноаритметичната стойност на нарежданията, изпълнени в ЕС, за дадения клас акции. 
Прехвърлянето на акции при дарение или наследяване се извършват с регистрацията на 
сделката в ЦД, което прехвърляне също се извършва чрез Инвестиционен Посредник, 
действащ като регистрационен агент. 

Акциите могат да бъдат предмет на особен залог по реда на Закона за особените залози, както 
и на залог по Закона за договорите за финансово обезпечение. Закрила на правата на 
заложния кредитор се осигурява чрез регистрация на тези залози в Централния депозитар. В 
съответствие с разпоредбите на Наредба № 38 на КФН за изискванията към дейността на 
Инвестиционните Посредници, Инвестиционният Посредник е длъжен да поиска от клиента си 
да декларира дали акциите – предмет на поръчка за продажба или замяна, са блокирани в ЦД, 
дали върху тях е учреден залог или е наложен запор; още повече, че законът изисква от 
Инвестиционния Посредник сам да извърши проверка относно тези факти в ЦД. 
Инвестиционният Посредник няма право да изпълни поръчката, ако е декларирано или 
установи, че акциите са блокирани в ЦД, както и ако върху тях е учреден залог или е наложен 
запор. Забраната по предходното изречение в случай на учреден залог не се прилага, ако 
приобретателят е уведомен за учредения залог и е изразил изрично съгласие да придобие 
заложените акции, и е налице изрично съгласие на заложния кредитор в предвидените в Закона 
за особените залози случаи. Забраната за прехвърляне на заложени акции не се прилага и в 
случай, че залогът е учреден върху съвкупност по смисъла на Закона за особените залози. 
Подобни забрани се прилагат и в случай, че клиентът притежава вътрешна информация 
относно акциите или сделката представлява прикрита покупка или продажба на акции. 

Публично дружество не може да налага ограничения върху прехвърлянето на акции от 
капитала му. Въвеждането на ограничения от Дружеството за прехвърлянето на акциите е 
допустимо само след отписване на Дружеството от регистъра на публичните дружества, воден 
от КФН. 

Определени задължения за разкриване на информация 

Изисквания за разкриване на информация, свързана със съществени сделки с акции 

Съгласно Закона за Публичното Предлагане на Ценни Книжа всеки, който: 

 достигне или надвиши пет процента (5%) и всяко кратно на пет процента (5%) (напр. 
10%, 15%, 20% и др.) от общия брой гласове в публично дружество; или 

 намали общия си дял под някой от горните прагове,  
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следва незабавно да информира КФН и съответното публично дружество (но не по-късно от 
четири работни дни) от датата, на която е узнал промяната в дела си от общия брой гласове 
или на която е бил длъжен да узнае такава промяна.  

Правата на глас се изчисляват въз основа на общия брой акции с право на глас, независимо 
дали за упражняването на правото на глас е наложено ограничение. Изчисляването се 
извършва за всеки отделен клас акции. 

Такова задължение за разкриване съществува и в резултат на: i) всяка промяна в 
регистрирания капитал на дружеството; ii) придобиване или разпореждане с финансови 
инструменти, които са свързани с право или задължение за придобиване на вече издадени 
акции на дружеството (т.е. опции за съществуващи акции, облигации, конвертируеми в акции, 
варанти); или iii) непряко придобиване на акции в дружество, както е дефинирано в закона 
(напр. придобиване на акции от свързани лица или от трето лице, което действа от името на 
действителен собственик). Лицата, които пряко или непряко притежават финансови 
инструменти, които им дават право да придобият акции с право на глас по собствена преценка 
и въз основа на писмен договор, също са задължени да разкрият тази информация. 

В горепосочените случаи Централен депозитар АД също е задължен да разкрие (единствено) 
прякото придобиване или разпореждане с акции с право на глас не по-късно от работния ден, 
следващ деня на сетълмента.  

Задължението за гореспоменатото уведомление не възниква, когато акциите са придобити 
единствено с цел извършване на клиринг и сетълмент в рамките на обичаен сетълмент цикъл, 
или акциите се държат от попечители в това им качество и те могат да упражнят права на глас 
във връзка с акциите единствено по нареждане на клиента. Освен това, не се изисква 
уведомяване от маркет-мейкър, действащ в това си качество, при условие че не участва в 
управлението на дружеството и не упражнява влияние върху дружеството за покупка на 
акциите или поддържане на цените им. 

Горното уведомление може да бъде изготвено на български или английски език. 

След получаване на съобщението публичното дружество следва в рамките на три работни дни 
незабавно и едновременно да направи информацията публично достояние (чрез 
специализирана информационна агенция) и да я представи пред КФН (вж. по-долу „Публично 
разпространение на регулирана информация”). 

Незабавно и периодично разкриване на информация 

След придобиване на публичен статут дружеството трябва публично да разкрие всяка 
вътрешна информация (с потенциален ефект върху цените), която пряко засяга Дружеството (и 
всяка съществена промяна във вече разкритата вътрешна информация) (вж. определение за 
вътрешна информация по-долу – „Търговия при притежаване на вътрешна информация – 
Забрана за използване на вътрешна информация”) колкото се може по-скоро, но във всеки 
случай не след края на работния ден, следващ деня на узнаването от страна на Дружеството 
на съответното обстоятелство.  

Периодичната информация, която Дружеството е длъжно да разкрива пред обществеността и 
КФН (по начина, посочен за регулираната информация, вж. по-долу: „Публично 
разпространение на регулирана информация”) включва годишни и тримесечни отчети, както на 
индивидуална, така и на консолидирана база. Сроковете за публично разкриване на 
периодичните отчети и уредбата на тяхното подробно съдържание (включително и 
финансовите отчети за съответния период с доклад на одиторите (ако има такъв), доклади на 
ръководството, допълнителна нефинансова информация) са уредени в чл. 100н и 100о от 
Закона за публичното предлагане на ценни книжа и чл. 31-33а от Наредба № 2/17,09,2003 г. за 
проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни 
книжа и за разкриване на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни 
книжа. 
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Съгласно българското законодателство Дружеството трябва да представи пред КФН и 
обществеността годишен документ, съдържащ/ препращащ към цялата информация, публично 
разкрита от емитента през последните 12 месеца (по реда и при условията на чл. 27 от 
Регламент 809/2004).  

Публично разпространение на регулирана информация 

Вътрешна информация, периодична информация и информация относно съществени 
придобивания и прехвърляния на акции (наричана общо „Регулирана Информация”) трябва 
да бъде разкривана пред обществеността чрез медиите по начин, осигуряващ бързия и 
едновременен достъп. След Листването на БФБ Дружеството ще бъде длъжно чрез 
използваната информационна агенция или друга медия да осигури ефективно и едновременно 
разпространяване на Регулираната Информация до обществеността в България. В рамките на 
едногодишен срок от разкриването по предходното изречение Дружеството трябва да 
публикува вътрешната информация на интернет страницата си.  

Регулираната Информация следва да бъде представена пред КФН (едновременно с 
публичното й разкриване) по правило чрез електронната система Register-E. КФН има правото 
да контролира процеса по разкриване и да изисква подробности относно определени 
разкривания (включително и датата и времето за представяне на Регулираната Информация, 
лицето, което я е представило, сигурността на представянето и др.) 

Търгово предлагане 

По българските разпоредби за търгово предлагане трябва да бъде отправено предложение в 
кратък срок след придобиване на контрола върху публично дружество (над прага от 50%) или 
превишаване на определен следващ праг. 

Задължително търгово предлагане 

При надвишаване на прага от петдесет процента (50%-ния праг) 

Надвишаването на прага от 50% от общия брой гласове в публично дружество води до 
задължението на акционера в рамките на 14 дни след датата на преминаването на прага да 
отправи търгово предложение към всички останали акционери за закупуване или замяната на 
всички останали акции. Това не е приложимо, ако надвишаването е в следствие на успешно 
извършено доброволно търгово предлагане за продажбата или замяната на всички останали 
акции в това публично дружество, ако предлаганата по него цена е била определена в 
съответствие с изискванията, установени по отношение на цената по задължителните търгови 
предложения. 

Ако 50%-ният праг от общия брой гласове е преминат в следствие от: i) сливане; ii) разделяне 
на дружества; iii) намаляване на капитала на дружеството, то търговото предложение може да 
бъде направено в рамките на един месец. 

При надвишаване на прага от 2/3 

Такова (задължително) търгово предложение трябва да бъде регистрирано и при преминаване 
на прага от 2/3 от общия брой гласове. С наредба са предвидени някои изключения от това 
задължение, например ако: i)надвишаването се случва в рамките на една година от 
извършването на предишно задължително търгово предлагане поради преминаване на прага 
от 50% от общия брой гласове; ii) преминаването на прага от 2/3 се случва в резултат на 
доброволно търгово предложение, което е било отправено до всички акционери и на цена, 
определена съгласно правилата за определяне на цената по задължителните търгови 
предложения; iii) ако преминаването на прага от 2/3 се случва до една година от 
осъществяването на доброволно търгово предлагане, в резултат на което лицето е преминало 
прага от 50% от гласовете, ако това доброволно търгово предложение е било отправено до 
всички акционери и на цена, определена съгласно правилата за определяне на цената по 
задължителните търгови предложения. 
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Придобиване на повече от три процента (3%) от правата на глас на година 

Придобиването на повече от три процента(3%) от правата на глас на година от един акционер, 
който притежава/ контролира повече от 50% от правата на глас, може да стане единствено чрез 
отправянето на търгово предложение за закупуване на съответния брой акции на Дружеството. 
Това изискване е приложимо единствено по отношение на търговията, извършена на БФБ (по 
системата й за поръчки); всички предварително договорени сделки не се регулират от това 
правило. 

До публикуването на търгово предложение, акционерът не може да упражнява правата на глас 
по всички притежавани от него акции в публичното дружество. 

Страни, действащи съгласувано, и свързани лица 

Българското законодателство в областта на ценните книжа също признава концепцията за 
„страни, действащи съгласувано”, които при определени условия, и обвързани с писмено или 
мълчаливо споразумение, свързано с: i) гласуване по един и същи начин на Общото събрание 
на акционерите на публично дружество; ii) следване на трайна обща политика по управлението 
на дружеството, се считат за едно лице и следва да изпълняват изискванията, свързани с 
търгово предлагане и уведомления от големи акционери. 

Цена на задължителното търгово предложение 

Цената по търговото предложение е поне равна на най-високата стойност от: i) справедливата 
цена на акция, определена и обоснована въз основа на общоприети оценъчни методи за 
изчисление, както е предвидено в наредба, приета от КФН; ii) средната претеглена пазарна 
цена на акциите за последните три месеца; и iii) най-високата цена за една акция, заплатена от 
предложителя или от свързаните с него лица през последните шест месеца преди 
регистрацията на търговото предложение в КФН или когато предложителят не е закупил акции 
през последните шест месеца - по-високата между последната емисионна стойност и 
последната цена, платена от търговия предложител. 

Като допълнителна възможност заедно със задължителното парично плащане, лицето, което 
придобива контрол може да предложи на акционерите замяна на притежавани от тях акции 
срещу негови собствени акции, издадени за тази цел. 

Условия и срок на задължителното търгово предложение 

Търговото предложение следва да бъде подписано от предложителя и от упълномощен 
Инвестиционен Посредник и да бъде представено пред КФН и регулирания пазар. КФН може да 
наложи временна забрана за публикуването на търгово предложение в рамките на 
четиринадесет работни дни след представяне на търговото предложение. Предложителят е 
длъжен да нанесе изменения и допълнения или да представи допълнителни документи, както 
се изисква от КФН в рамките на четиринадесет работни дни след уведомлението за временна 
забрана. КФН може да наложи окончателна забрана в рамките на седем работни дни след 
представяне на измененото търгово предложение и съответно допълнителните документи; в 
противен случай търговото предложение трябва да се публикува в два централни ежедневника. 

Предложителят е длъжен да приложи към търговото предложение освен всичко останало и 
доказателства за наличието на средства за финансирането на търговото предлагане към 
датата на обосновка на цената по търговото предложение или в случай на временна забрана -- 
към датата, предхождаща представянето на измененото търгово предложение. 

Срокът за търговото предложение не може да бъде по-кратък от 28 дни или по-дълъг от 70 дни 
след обявяването му в двата вестника. Точният срок се определя в търговото предложение. 
Акционерите могат да приемат търговото предложение, като подадат заявление в този смисъл 
до упълномощения Инвестиционен Посредник в рамките на срока и условията, посочени в 
търговото предложение. Към заявлението трябва да се приложат документи, удостоверяващи 
притежаването на акциите. Сделките по покупка и продажба на акции, които са в резултат на 
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приемане на търговото предложение, се считат за сключени в момента на изтичането на срока 
на търговото предложение (до този момент акционерите могат да оттеглят заявлението си). 
Предложителят е длъжен да заплати цената срещу акциите, прехвърлени от останалите 
акционери в рамките на седем работни дни след изтичане на срока на търговото предложение. 

Ако до изтичането на срока на търговото предложение предложителят придобие акции в 
публичното дружество пряко, непряко или чрез свързани лица срещу цена, по-висока от 
предложената в търговото предложение, то той ще е задължен да увеличи предложената цена 
и да закупи всички акции по търговото предложение срещу тази /по-висока/ цена. 

Предложителят не може да оттегли своето търгово предложение след публикуването му във 
вестниците. Изключение може да бъде направено само ако търговото предлагане не може да 
бъде осъществено по причини извън контрола на предложителя, срокът на търговото 
предложение не е изтекъл и е налице одобрението на КФН. В такъв случай предложителят ще 
е лишен от правата на глас, свързани с акциите му, както е посочено по-горе. 

Доброволно търгово предлагане 

Търгово предложение при 90% 

Физическо или юридическо лице, което е придобило повече от 90% от акциите с право на глас, 
може да отправи търгово предложение за придобиването на акциите на останалите акционери. 
Условията и реда за одобрение от КФН, обявяване и извършване на търговото предлагане са 
по същество същите като посочените по-горе с изключение на това, че предложителят е 
задължен да закупи при поискване акциите на всеки акционер срещу цената по търговото 
предлагане през период, по-дълъг от този по търговото предложение - като се започне преди 
публикуването на търговото предложение и се завърши на четиринадесетият ден след 
изтичането на срока на търговото предложение. 

В случай, че лицето не е взело решение за регистрирането на доброволно търгово 
предложение в рамките на четиринадесет дни след придобиване на повече от 90% от акциите с 
право на глас, то щи е длъжно да уведоми акционерите, регулирания пазар и КФН за 
намерението си да регистрира търгово предложение поне три месеца предварително. 

Дружеството може да престане да съществува като публично дружество в резултат на това 
търгово предложение (вж. по-долу „Отписване от регистъра на публичните дружества”). 
Предложителят е задължен да направи изявление в търговото предложение дали има 
намерение да предприеме мерки за промяна на статута на дружеството или не. 

Търгово предложение при 5% 

Физическо или юридическо лице, което притежава поне пет процента (5%) от акциите с право 
на глас и иска да придобие пряко, непряко или чрез свързани лица повече от 1/3 от акциите с 
право на глас, има право да отправи търгово предложение след предварителното одобрение 
на КФН на проекта на търговото предложение. Единствено този вид търгово предложение може 
да бъде ограничено до определен минимален и/или максимален брой акции - обект на 
предложението. Изискванията по отношение на начина на определяне и обосновка на цената 
по търговото предложение са по-леки от приложимите за задължителното търгово 
предложение и предходното доброволно търгово предложение, и срокът за потвърждаване на 
проекта на търговото предложение от КФН е по-кратък. Този вид търгово предложение също 
така може да бъде оттеглено от предложителя без особени ограничения или изисквания, стига 
само оттеглянето да е обявено надлежно. 

Принудително изкупуване на акции 

Всеки акционер, който в резултат на търгово предложение, отправено към всички акционери, е 
придобил поне 95% от акциите с право на глас в Дружеството („Основен Акционер”) има право 
в рамките на три-месечен срок след края на търговото предложение да изиска от другите 
акционери да продадат всички акции с право на глас, които притежават (т.е. принудително 
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изкупуване на акции). Условията за принудително изкупуване на акции подлежат на одобрение 
от КФН. Цената на акциите, които подлежат на принудително изкупуване, трябва да бъде поне 
равна на цената на наскоро завършилото търгово предложение. 

Принудително изкупуване се обявява по начина, приложим за търгово предложение, и също се 
извършва от Инвестиционен посредник. Акционерите са длъжни да продадат своите акции на 
Основния Акционер в рамките на един месец от публикуването на искането за принудителното 
изкупуване. Акциите, които не са продадени в рамките на този срок, се считат за собственост на 
Основния Акционер по силата на закона при изтичането на едномесечния срок. 

Основният Акционер държи необходимите за плащането на цената на акциите средства в 
отделна банкова сметка в полза на правоимащите акционери. Прехвърлянето на акциите и 
изплащането на цената им се извършва чрез Централен Депозитар. 

Оттеглянето на веднъж обявеното принудително изкупуване на акции е възможно единствено 
при ограничени обстоятелства, приложими за задължителното търгово предлагане. 

Право на напускане 

Всеки акционер има правото да поиска от лицето, придобило в резултат на търгово предлагане 
поне 95% от акциите с право на глас на Дружеството, да изкупи неговите акции в тримесечен 
срок от приключване на търговото предлагане.  

Основният Акционер е длъжен да купи акциите в рамките на тридесет дни от получаване на 
искането. Цената на продажбата не може да е по-ниска от цената на наскоро приключилото 
търгово предлагане. 

Отписване от регистъра на публичните дружества 

Съгласно разпоредбите на Закона за Публичното Предлагане на Ценни Книжа, публичното 
дружество може да бъде отписано от регистъра, воден от КФН (т.е. дружеството да изгуби своя 
публичен статут), ако: (а) Общото събрание е взело решение за това с мнозинство от поне 2/3 
от представения капитал, при положение, че акционерите са по-малко от 300 лица и стойността 
на активите на дружеството е под 500 000 лв. за последните две години (съгласно заверените 
годишни счетоводни баланси) и към датата на събранието (съгласно последния месечен 
счетоводен баланс); (б) акционер или акционери с поне 90% от акциите с право на глас са 
осъществили търгово предлагане, в резултат на което са изкупили поне ½ от останалите акции 
с право на глас; ако изкупените акции са по-малко от посочените, то отписването може да стане 
по решение на Общото събрание на дружеството, взето с мнозинство от поне ½ от 
представения капитал, в който не се включват гласовете на търговите предложители по 
придобити преди търговото предлагане акции; (в) акционер, придобил в резултат на търгово 
предлагане до всички акционери поне 95% от акциите с право на глас, е изкупил принудително 
всички останали акции с право на глас. 

Предлаганата по б. „б” на търговото предложение цена на акция трябва да е поне равна на най-
високата измежду средно претеглената борсова цена за последните три месеца, най-високата 
цена, заплатена от търговите предложители през последните 6 месеца, и справедливата 
стойност, получена при приложението на няколко общоприети оценъчни метода. 

Цената на принудителното изкупуване по б. „в” се определя по аналогичен начин. Дори да не 
бъде отправено предложение за изкупуване, акционерите могат да поискат от търговия 
предложител (предложители), придобили поне 95% от гласовете, да изкупи(ят) техните акции в 
30-дневен срок от искането. Това „право на напускане” на акционерите се реализира по цена на 
акция, определена отново по аналогичен като посочения по-горе начин. 

Сделки на значителна стойност и сделки със свързани лица 

Съгласно чл. 114 от Закона за Публичното Предлагане на Ценни Книжа, лицата, които 
управляват и представляват публично дружество, не могат, без предварително съгласие на 
акционерите, да сключват сделки, в резултат на които: i) дружеството придобива, прехвърля, 



213 
 

получава или предоставя за ползване или като обезпечение под каквато и да е форма 
дълготрайни активи; ii) възникват задължения за дружеството към едно лице или група 
свързани лица или iii) възникват вземания на дружеството към едно лице или група свързани 
лица, във всеки случай, когато стойността на сделката надхвърля: 

 една трета от по-ниската от стойността на активите на дружеството съгласно неговия 
последен одитиран или неговия последен изготвен счетоводен баланс (сделки на 
значителна стойност); или 

 в случай на сделка със “заинтересувана страна” – два процента (2%) (а при възникване 
на вземания – 0,2%) от по-ниската от стойността на активите на дружеството съгласно 
неговия последен одитиран или неговия последен изготвен счетоводен баланс. 

За целите на горепосоченото следните лица се считат за „заинтересовани страни” по 
отношение на Дружеството: (а) членовете на съвета на директорите на Дружеството; (б) 
прокуристът на Дружеството и (в) всяко лице, което пряко или непряко притежава най-малко 
25% от гласовете в Общото събрание на акционерите на Дружеството или което по друг начин 
контролира Дружеството, когато такова лице или свързано с него лице: 

 е страна, неин представител или посредник по сделката, или сделката се осъществява 
в негова полза; или 

 притежава пряко или непряко поне двадесет и пет процента (25%) от гласовете в 
Общото събрание на акционерите на юридическо лице, което е страна, неин 
представител или посредник по сделката, или сделката се осъществява в негова полза, 
или контролира юридическо лице, което е страна, неин представител или посредник по 
сделката, или сделката се осъществява в негова полза; или 

 е член на управителен или контролен орган или прокурист на юридическо лице по 
предходния параграф. 

В случай на придобиване или отчуждаване на дълготрайни активи, сделката следва да бъде 
одобрена от Общото събрание на акционерите с мнозинство три четвърти от представения 
капитал, а в останалите случаи е достатъчно обикновено мнозинство. Заинтересуваните страни 
– акционери, нямат право да гласуват на Общото събрание по тези въпроси. 

Сделки между Дружеството и заинтересувани страни, за които не се изисква предварително 
одобрение от Общото събрание на акционерите, подлежат на предварително одобрение от 
съвета на директорите, като заинтересуваните членове на съвета на директорите нямат право 
да гласуват по съответния въпрос. При определяне дали се изисква предварително одобрение 
на акционерите за сделки на съществена стойност и сделки със свързани страни, стойността на 
отделните сделки на Дружеството с определено лице или група свързани лица, които 
поотделно са под прага, изискващ одобрение на акционерите, се сумира със стойността на 
други сделки със същото лице или свързани с него лица през предходните три календарни 
години. В този случай на одобрение от Общото събрание ще подлежи сделката, с която се 
преминава този праг. 

Всяка сделка със заинтересовани страни може да бъде осъществена единствено по пазарна 
цена. 

Съгласно закона, относно горепосочените сделки не се изисква предварително одобрение на 
акционерите в следните случаи: 

 за сделки, изпълнени в обичайния ход на дейността на Дружеството, включително във 
връзка с банкови кредити и обезпечения, освен ако заинтересувано лице е страна или 
по друг начин участва в такива сделки; 

 за кредитиране от холдингово дружество и предоставяне на депозити от дъщерно 
дружество при условия, не по-неблагоприятни за Дружеството от пазарните в страната; 
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 в случай на договор за съвместно предприятие съгласно Закона за Публичното 
Предлагане на Ценни Книжа. 

Ако определена сделка на значителна стойност или сделка със свързани страни изисква 
предварително одобрение от акционерите, съветът на директорите на Дружеството е задължен 
да изготви доклад до Общото събрание относно целесъобразността и условията на 
предлаганата сделка. 

Всяка сделка на значителна стойност или със заинтересувани лица, която е извършена в 
нарушение на разпоредбите от Закона за Публичното Предлагане на Ценни Книжа, е нищожна. 

Членовете на контролните и управителните органи на публично дружество и лица, назначени 
като прокуристи в публично дружество за длъжни да декларират пред дружеството, КФН и 
регулирания пазар, когато акции на дружеството са допуснати до търговия: i) юридическите 
лица, в които притежават пряко или непряко 25% или повече права на глас или над които 
упражняват контрол; ii) юридическите лица, в чиито контролни или управителни органи участват 
или са назначени като прокуристи; и iii) настоящите и бъдещи сделки, по отношение на които те 
считат, че биха могли да бъдат определени като “заинтересувани” страни (както е посочено по-
горе). 

Търговия при притежаване на вътрешна информация 

Забрана за използване на вътрешна информация 

Съгласно определението на Закона срещу Пазарните Злоупотреби с Финансови Инструменти 
”вътрешна информация” е всяка конкретна информация, която не е публично огласена, 
отнасяща се пряко или непряко до един или повече емитенти на финансови инструменти или 
до един или повече финансови инструменти, ако публичното й огласяване може да окаже 
съществено влияние върху цената на тези финансови инструменти или на цената на свързани 
с тях дериватни финансови инструменти. Вътрешната информация може да бъде всяка 
информация, която: а) посочва факти или обстоятелства, които са настъпили или обосновано 
може да се очаква да настъпят в бъдеще, и е достатъчно конкретна, за да се направи 
заключение относно възможния им ефект върху цената на финансовите инструменти или на 
свързани с тях дериватни финансови инструменти; б) обичайно се използва от инвеститорите 
при вземането на решение за инвестиране в даден финансов инструмент. 

Всяко лице, което притежава вътрешна информация за емитент или финансов инструмент в 
резултат на: i) своето членство в управителния или контролния орган на емитента; ii) на 
участието си в капитала или гласовете в Общото събрание на емитента; iii) на достъпа, който 
има до информацията поради своята служба, професия или задължения; или iv) придобиването 
й чрез престъпление или по друг неправомерен начин, („Вътрешно Лице”) няма право да 
използва тази информация („Забрана за Използване на Вътрешна Информация”). Когато 
лицето предходното изречение е юридическо лице, Забраната за Използване на Вътрешна 
Информация се отнася и за всяко физическо лице, което участва при вземането на решения за 
сключване на сделка за сметка на юридическото лице. 

Забраната за Използване на Вътрешна Информация е свързана със следните действия:  

 придобиване или прехвърляне, или опит за придобиване или прехвърляне за своя или 
за чужда сметка, пряко или непряко, финансови инструменти, за които се отнася тази 
информация; 

 препоръчване или убеждаване на друго лице въз основа на вътрешната информация да 
придобива или да прехвърля финансови инструменти, за които се отнася тази 
информация; и 

 разкриване на вътрешната информация на друго лице, освен ако разкриването й се 
извършва при обичайното упражняване на неговата служба, професия или задължения. 



215 
 

Забраната за Използване на Вътрешна Информация се прилагат и за всяко друго лице, 
различно от Вътрешното Лице, ако знае или е длъжно да знае, че тази информация е 
вътрешна. 

Българското законодателство предвижда освобождаване от Забраната за Използване на 
Вътрешна Информация при сделки, сключени в изпълнение на изискуеми задължения за 
придобиване или прехвърляне на финансови инструменти, когато тези задължения са 
възникнали, преди лицето да притежава вътрешна информация. 

Максималната глоба, която може да бъде наложена за нарушаване на Забраната за 
Използване на Вътрешна Информация е 100 000 лв. и в случай на повторно нарушение, сумата 
може да се удвои. 

Докладване на сделки с акции на ръководството 

Лицата, които изпълняват ръководни функции в емитента, и лицата, тясно свързани с тях, 
уведомяват КФН до 5 работни дни от датата на сделката за сключените за тяхна сметка сделки, 
при които придобиват или прехвърлят акции, издадени от емитента, които са допуснати до 
търговия на регулиран пазар с дериватни или други финансови инструменти, свързани с тези 
акции. „Лице, което изпълнява ръководни функции“ по смисъла на закона е всяко лице, което е 
член на управителен или контролен орган на емитента, или което без да е член на управителен 
или контролен органи, има регулярен достъп до вътрешна информация, отнасяща се пряко или 
непряко до емитента, и има право да взема решения по управлението на емитента, които 
засягат неговото бъдещо развитие и перспективи, или упражнява решаващо влияние върху 
вземането на такива решения. „Лица, тясно свързани с лица с ръководни функции” включват: а) 
съпруг на това лице и деца, на които това лице дължи издръжка; б) други роднини, които са 
членове на същото домакинство и са били членове поне една година; в) юридическо лице, в 
които това лице или свързани лице по букви а)-б) по-горе изпълнява ръководни функции, или 
което се контролира от това лице, или е учредено в негова полза, или има общи икономически 
интереси с него. 

Българско валутно законодателство 

Валутният закон установява законовия режим за сделките и плащанията между местни и 
чуждестранни лица, презграничните преводи и плащания, сделките с чуждестранна валута по 
занятие, пренасянето на парични средства през границата на страната. Разпоредбите на 
Регламент (ЕО) 1889/2005 г. на Европейския парламент и на Съвета се прилага по отношение 
износа и вноса на пари в наличност. Изложеното по-долу обсъжда тези аспекти на законовия 
режим, които са относими към чуждестранни лица, които инвестират в акции. 

Българските и чуждестранни физически лица могат да внасят или изнасят парични средства на 
стойност до 10 000 евро или тяхната равностойност в друга валута свободно, без писмено 
деклариране пред митническите органи. Вносът и износът от местни и чужди лица на повече от 
10 000 евро или тяхната равностойност в друга валута следва да се декларира пред 
митническите власти.  

При пренасяне на парични средства в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната 
равностойност в друга валута през границата на страната за трета страна, лицата предоставят 
и удостоверение от компетентната териториална дирекция на Националната агенция за 
приходите за липса на задължения или документ, удостоверяващ, че лицето не е вписано в 
регистъра на Националната агенция за приходите. 

При пренасяне на парични средства за трета страна в размер на 30 000 лв. или повече или 
тяхната равностойност в друга валута, чуждестранните физически лица декларират пред 
митническите органи само вида и размера на пренасяните парични средства, когато стойността 
им не надвишава предходно декларираните парични средства.Лице, което извършва 
презграничен превод или плащане към трета страна в размер на 30 000 лв. или повече или 
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тяхната равностойност в друга валута, представя на доставчиците на платежни услуги 
сведения и документи, определени в съвместна наредба на БНБ и министъра на финансите. 
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19. ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ 
Тази информация е от общо естество и не представлява изчерпателен анализ на 
данъчните последици, свързани с придобиването, притежаването или продажбата на 
акциите по съответното данъчно законодателство. Следователно Инвеститорите следва 
да се консултират за всеки отделен случай със своите данъчни, финансови и правни 
консултанти. 

Обща информация 

Общата информация, изложена в тази част относно определени данъци, които се дължат в 
Република България, е приложима по отношение на притежателите на Акции, в това число 
местни и чуждестранни лица. 

Местни юридически лица са юридическите лица и неперсонифицираните дружества, 
регистрирани в България, както и европейските акционерни дружества (Societas Europaea), 
учредени съгласно Регламент (EO) № 2157/2001 г. и европейските кооперации (European 
Cooperative Society), учредени съгласно Регламент (ЕО) № 1435/2003 г., чието седалище е в 
България и които са вписани в български регистър. 

Местни физически лица са физическите лица, без оглед на гражданството, с постоянен адрес 
в България или които пребивават в България повече от 183 дни през всеки 12-месечен период. 
Местни са също лицата, чийто център на жизнени интереси (който се определя от семейството, 
собствеността, мястото на осъществяване на трудова, професионална или стопанска дейност 
или мястото, от което лицето управлява собствеността си) се намира в България, както и лица, 
изпратени в чужбина от Българската държава, нейни органи и/или организации, български 
предприятия и членовете на техните семейства. 

Местните юридически и физически лица са наричани общо „Български притежатели”. 

Чуждестранни лица (юридически и физически) са лицата, които не отговарят на горните 
дефиниции. Те общо са наричани „Небългарски притежатели”. 

Настоящото изложение не е изчерпателно и има за цел единствено да послужи като общи 
насоки, поради което не следва да се счита за правен или данъчен съвет към който и да 
е притежател на акции. Съответно Дружеството настоятелно препоръчва на 
потенциалните инвеститори да се консултират с данъчни консултанти за цялостните 
данъчни последици, включително последиците по българското законодателство и 
третирането от страна на българските власти на придобиването, собствеността и 
разпореждането с акции. 

Посочената по-долу информация е съобразена с действащата нормативна уредба към датата 
на издаване на този Проспект и дружеството не носи отговорност за последващи промени в 
законодателството и нормативната уредба на данъчното облагане на доходите от акции. 

Дивиденти 

С окончателен данък се облагат облагаемите доходи от: 

1. дивиденти в полза на едноличен търговец; 

2. дивиденти и ликвидационни дялове в полза на: 

а) местно или чуждестранно физическо лице от източник в България; 

б) местно физическо лице от източник в чужбина; 

в)чуждестранни юридически лица, с изключение на случаите, когато дивидентите се реализират 
от чуждестранно юридическо лице чрез място на стопанска дейност в страната; 

г) местни юридически лица, които не са търговци, включително на общини. 
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Изключения от правилото за облагане има в случаи, при които дивидентите и ликвидационните 
дялове са разпределени в полза на: 

1. местно юридическо лице, което участва в капитала на дружество като представител на 
държавата; 

2. договорен фонд; 

3. чуждестранно юридическо лице, което е местно лице за данъчни цели на държава - членка 
на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското 
икономическо пространство, с изключение на случаите на скрито разпределение на печалба. 

Доходите от дивиденти, разпределяни от дружеството се облагат с данък при източника в 
размер на пет процента (5%) върху брутния размер на дивидентите (чл. 38, ал. 1 във вр. чл. 46, 
ал. 3 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица и чл. 194, ал. 1 във вр. чл. 
200, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане). 

Не се признават за данъчни цели приходи в резултат на разпределение на дивиденти от 
местни юридически лица и от чуждестранни лица, които са местни лица за данъчни цели на 
държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за 
Европейското икономическо пространство.Данъчното третиране на дивиденти, изплатени от 
дружеството в полза на чуждестранни юридически лица, които за данъчни цели са местни лица 
на държава-членка на Европейския съюз или на държава, която е страна по Споразумението за 
Европейското икономическо пространство, следва да бъде уредено в законодателството на 
съответната държава-членка на Европейския съюз или страна по Споразумението за 
Европейското икономическо пространство. Дружеството поема отговорност за удържане на 
данъци при източника в случаите, когато е налице нормативно изискване за това в 
приложимите данъчни закони. 

Капиталови печалби 

Съгласно разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, не се 
облагат получените от български физически лица или от чуждестранни физически лица, 
установени за данъчни цели в държава-членка на Европейския съюз или в друга държава, 
принадлежаща към Европейското икономическо пространство, доходи от сделки с акции, 
извършени на регулирани пазари по смисъла на чл. 73 от Закона за пазарите на финансови 
инструменти (т.е. регулирани пазари, лицензирани и опериращи в България съгласно 
разпоредбите на българския Закон за пазарите на финансови инструменти или съгласно Дял III 
Регулирани пазари от Директива 2004/39/ЕО на Европейския съвет и на Парламента), както и 
от сделки, сключени при условията и по реда на търгово предлагане по смисъла на Закона за 
публичното предлагане на ценни книжа („Разпореждане с финансови инструменти”) (чл. 13, 
ал. 1, т. 3 във вр. §1, т. 11 от Допълнителните разпоредби и чл. 37, ал. 7 от Закона за данъците 
върху доходите на физически лица). 

Не се облага с данък при източника капиталовата печалба от разпореждане с финансови 
инструменти, реализирана от чуждестранни юридически лица (чл.196 на Закона за 
корпоративното подоходно облагане.Доходите от сделки с акции на дружеството 
(реализираната капиталова печалба), както и изобщо с финансови активи, получени от 
чуждестранни физически лица от трети държави, извън горепосочените, се облагат с 
окончателен данък в размер на десет процента (10%) върху облагаемия доход (чл. 37, ал. 1, 
т.12 и чл. 46, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица). 

С реализираната капиталова печалба от разпореждане с финансови инструменти се намалява 
счетоводният финансов резултат (чл. 44, ал. 1 във вр. §1, т. 21 от Допълнителните разпоредби 
на Закона за корпоративното подоходно облагане). Следва да се има предвид обаче, че 
загубата от разпореждане с финансови инструменти не се признава за разход за целите на 
данъчното облагане и финансовият резултат се увеличава с нея (чл. 44, ал. 2 от Закона за 
корпоративното подоходно облагане). 
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Данъчните облекчения по отношение на печалбата от сделки с акции не се прилагат по 
отношение на сделки, които не са разпореждане с финансови инструменти (например покупко-
продажби на акции, сключени извън регулиран пазар (ОТС) извън случая на търгово 
предлагане, независимо че съгласно правилника на Българската фондова борса, например, 
тези сделки с акции подлежат на регистрация/публично оповестяване на Българската фондова 
борса). Капиталовите печалби при такива сделки, реализирани в България от чуждестранни 
притежатели на акциите, подлежат на българските правила за данъчно облагане. Освен ако не 
се прилага спогодба за избягване на двойното данъчно облагане, тези доходи се облагат с 
данък при източника в размер на десет процента (10%) върху положителната разлика между 
продажната цена и тяхната документално доказана цена на придобиване. Капиталовата 
печалба при такива сделки, реализирана от Български притежатели на акции, подлежи на 
данъчно облагане в съответствие с общите правила на Закона за корпоративно подоходно 
облагане и Закона за данъците върху доходите на физическите лица. 

Данъци при прехвърляне 

При прехвърлянето на акции не се дължат държавни такси  

Процедурата по прилагане на данъчните облекчения за чуждестранни лица, предвидени във 
влезли в сила СИДДО, е уредена в глава шестнадесета, раздел ІІІ от Данъчно-осигурителния 
процесуален кодекс (ДОПК). Когато общият размер на реализираните доходи надвишава 500 
000 лв., чуждестранното лице следва да удостовери пред българските органи по приходите 
наличието на основания за прилагане на СИДДО. Чуждестранният притежател на акции има 
право да ползва съответното данъчно облекчение, като за целта подаде искане по образец, 
придружено с доказателства, удостоверяващи: а) че е местно лице за държавата, с която 
България е сключила съответната СИДДО (чрез подаване на удостоверение, издадено от 
данъчните органи на съответната държава, или по друг начин, в съответствие с обичайната 
практика на чуждестранната данъчна администрация); б) че е притежател на дивидента от 
Акциите (чрез подаване на декларация); в) че не притежава място на стопанска дейност или 
определена база на територията на Република България, с които  приходите от дивиденти са 
действително свързани (чрез подаване на декларация); и г) че са изпълнени всички приложими 
изисквания на съответната СИДДО (чрез представяне на официален документ или друго 
писмено доказателство). Освен това, на българските органи по приходите следва да бъде 
представена допълнителна документация, удостоверяваща вида, размера и основанията за 
получаване на дивидентите, като например решението на Общото събрание на акционерите на 
Дружеството за разпределянето на дивиденти и документ, удостоверяващ броя притежавани 
акции (напр. депозитарна разписка). Искането за прилагане на СИДДО, придружено от 
необходимите документи, трябва да бъде подадено до българските органи по приходите за 
всеки небългарски притежател незабавно след приемане на решението от Общото събрание на 
акционерите на дружеството, одобряващо разпределянето на дивиденти. Ако българските 
органи по приходите откажат освобождаване от облагане, дружеството е задължено да удържи 
пълния размер от 5% на дължимия данък за изплатените дивиденти. Акционерът, чието искане 
за освобождаване от данъчно облагане е отказано, може да обжалва решението. В случай, че 
общият размер на дивидентите или някакъв друг доход, платени от емитента, не надхвърля 
500 000 лева за една година, чуждестранният притежател не е длъжен да подава искане за 
прилагане на СИДДО до българските органи по приходите. Той трябва обаче да удостовери 
пред дружеството наличието на горепосочените обстоятелства и да представи гореописаните 
документи, удостоверяващи основанията за прилагане на СИДДО от страна на дружеството. 
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20. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 
Този Проспект е изготвен във връзка с Предлагането и Листването на Българска Фондова 
Борса, единствено с цел да позволи на потенциалния инвеститор да вземе решение дали да 
инвестира в Предлаганите Акции. Информацията, съдържаща се в Проспекта, е предоставена 
от Дружеството и от другите, посочени в Проспекта източници. 

 

Документи, достъпни за преглед 
(i) Уставът; (ii) Актуално извлечение от партидата на Дружеството в търговския регистър; и (iii) 
Финансови Отчети, ще бъдат предоставени на разположение за срока на валидност на 
Проспекта на интернет страницата на Дружеството. 

Дружеството ще публикува съобщения за свикване на общи събрания, финансови отчети 
(изготвени след датата на Проспекта), вътрешна информация и друга регулирана информация 
чрез специализираната медийна агенция. 

 

Независими регистрирани одитори 
“ПрайсуотърхаусКупърс Одит” ООД, регистрирана специализирана одиторска фирма съгласно 
българския Закон за независимия финансов одит със седалище и адрес на управление: 
гр. София 1202, р-н Възраждане, бул. „Мария Луиза” № 9-11, е одитирала Годишните 
финансови отчети на Дружеството за 2011 г., 2010 г. и 2009 г. и е изразила неквалифицирано 
одиторско мнение по тях.  

„ПрайсуотърхаусКупърс Одит” ООД декларира, че доколкото им е известно, съдържащата се в 
проспекта за публично предлагане на акции на „Е.ОН България Мрежи" АД (настоящо 
наименование „ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ” АД) историческа финансова информация, извлечена от 
одитираните от нас финансови отчети на „Е.ОН България Мрежи" АД (настоящо наименование 
„ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ” АД) за 2011 г., 2010 г. и 2009 г., е вярна и съответства във всички 
съществени аспекти на тази, съдържаща се в одитираните финансови отчети на "Е.ОН 
България Мрежи" АД за 2011 г., 2010 г. и 2009 г.  

Инвеститорите следва да имат предвид, че Дружеството не публикува междинни финансови 
отчети. Всяка финансова информация отнасяща се до финансови резултати на Дружеството за 
междинни периоди, включително за 2011 г. не са проверени от независимия регистриран 
одитор на Дружеството и не е издаван доклад относно такава проверка.  

„ПрайсуотърхаусКупърс Одит” ООД е член на Института на Дипломираните Експерт-
счетоводители в България (регистрационен № 085). За одита на финансови отчети от името на 
„ПрайсуотърхаусКупърс Одит” ООД отговарят Милка Чавдарова Дамянова, регистриран одитор 
с диплома № 683, Росица Любенова Ботева, регистриран одитор с диплома № 500, и Петко 
Живков Димитров, прокурист на специализирано одиторско предприятие 
„ПрайсуотърхаусКупърс Одит” ООД с рег. № 085.  

За периода, обхванат от включените в настоящия Проспект финансови отчети, не са налице 
случаи, в които регистриран одитор, назначен да одитира финансовите отчети на Дружеството, 
е подал оставка или е бил уволнен. Съгласно Уставът и българското законодателство, 
одиторът, на когото е възложено да одитира финансовите отчети на Дружеството, трябва да 
бъде избран от Общото събрание.  

 

Изготвяне на Финансовите Отчети 
За изготвянето на Финансови Отчети отговаря г-жа Галина Мотева началник отдел „Годишни 
отчети” на Е.ОН България ЕАД. 
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Лица, участващи в Предлагането 
В Предлагането участват следните лица: 

Инвестиционен посредник 

Инвестиционен посредник на предлагането е „Първа финансова брокерска къща” ООД със 
седалище и адрес на управление в София, ул. „Енос” № 2. Отношенията между 
инвестиционния посредник и Продаващия Акционер, уредени с договор за извършване на 
консултантски услуги зависи от постъпленията от продажбата на Предлаганите Акции. Виж 
„Условия на Предлагането - Разходи по публичното предлагане”. 

С изключение на разкритите по-горе интереси, няма други интереси (включително конфликт на 
интереси) на организации или физически лица, които са от съществено значение за 
Предлагането. 

 

Информация от експерти и трети лица 
В Проспекта не е използвана информация, произтичаща от експертни мнения или доклади. 

В Проспекта е включена информация от следните източници (трети лица): 

 НСИ – статистика от сайта на НСИ (www.nsi.bg); 

 Министерство на финансите – статистика от сайта на Министерство на финансите 
(www.minfin.bg); 

 Министерство на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) – статистика, 
нормативни документи от сайта на МИЕТ (www.mi.government.bg); 

 Агенция по заетостта – статистика от сайта на агенцията (www. az.government.bg); 

 БНБ – статистика от сайта на БНБ (www.bnb.bg); 

 ДКЕВР – статистика, нормативни документи, решения и доклади от сайта на ДКЕВР 
(www.dker.bg); 

 Български Енергиен Холдинг (БЕХ) – статистика и друга информация от сайта на БЕХ 
(www.bgenh.bg); 

 Електренергиен Системен Оператор (ЕСО) – статистика от сайта на ЕСО (www.tso.bg); 

 Национална Електрическа Компания (НЕК) – статистика от сайта на НЕК (www.nek.bg); 

 КФН – информация и нормативни документи от сайта на КФН (www.fsc.bg); 

 БФБ – информация от сайта на БФБ (www.bse-sofia.bg); 

 Eurostat – статистика от сайта на Eurostat 
(http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/); 

 Информация от сайтовете на Moody’s (www.moodys.com), Standard & Poor’s 
(www.standardandpoors.com), Fitch (www.fitchratings.com) и Japan Credit Rating Agency 
(www.jcr.co.jp). 

Представената в Проспекта информация от тези източници е точно възпроизведена и 
дотолкова, доколкото отговорните лица са осведомени и могат да проверят информацията, 
публикувана от тези трети лица, не са пропуснати никакви факти, които биха направили 
възпроизведената информация неточна или подвеждаща. 
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21. ИНДЕКС НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ 
 

Годишни финансови отчети 

 Финансов отчет на Дружеството за годината, завършваща на 31 декември 2011 г., 
заедно с доклад на независимите одитори относно одита на този финансов отчет. 

 Финансов отчет на Дружеството за годината, завършваща на 31 декември 2010 г., 
заедно с доклад на независимите одитори относно одита на този финансов отчет. 

 Финансов отчет на Дружеството за годината, завършваща на 31 декември 2009 г., 
заедно с доклад на независимите одитори относно одита на този финансов отчет. 

Одитираните Годишни финансови отчети на Дружеството са приложени като неразделна част 
от Проспекта. 
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22. СЪКРАЩЕНИЯ И ДЕФИНИЦИИ 
Дефинициите по-долу се използват навсякъде в този Проспект, освен ако контекстът изисква 
друго. 

BGN Български лев – законната валута в България 

EBITDA Печалба преди лихви, данъци и амортизация 

kV Киловолт 

LTIF Индекс за честота на изгубените работни дни при трудови злополуки 

MVA Мегаволт ампер 

SAIFI, SAIDI  средната продължителност на прекъсванията за системата (ИСППС) 
(System Average Interruption Duration Index – SAIDI);  

 средния брой прекъсвания за системата (System Annual Interruption 
Frequency Index – SAIFI). 

SMART електромери „Интелигентни” електромери 

АД Съкращение за акционерно дружество, учредено съгласно законите на 
България 

АЕЦ Атомна електроцентрала 

АПВ Акт за прихващане или възстановяване 

АПСК Агенция за приватизация и следприватизационен контрол 

БВП Брутен вътрешен продукт 

БЕХ  Български Енергиен Холдинг ЕАД 

БЗР Политика по безопасност и здраве при работа  

БНБ Българска народна банка 

БФБ, Българска 
Фондова Борса 

„Българска фондова борса – София“ АД 

ВАС Върховен Административен Съд на Република България 

ВЕИ  Възобновяеми енергийни източници; Електрически централи за 
производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни 
източници 

ВЕЦ Водноелектрическа централа 

ВН  Високо напрежение 

ВРС Варненски Районен Съд 

ВяЕЦ Вятърни електрически централи 

ГВт / ГВтч Гигавата / Гигават часа 

Годишни Финансови 
Отчети  

Одитирани финансови отчети на Дружеството за годините, 
завършващи на 31 декември 2011 г., 2010 г. и 2009 г., включени в 
Проспекта 

Група на Е.ОН 
България ЕАД, 
Групата 

Икономическата група, в която Е.ОН България ЕАД е контролиращо 
юридическо лице, с дъщерни дружества, които подлежат на 
консолидиране (виж „Група, Група на Дружеството”) 
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Група, Група на 
Дружеството 

До 29 юни 2012 г., това е групата на Е.ОН България ЕАД, а след 
сделката по прехвърляне на мажоритарният пакет, това е групата на 
Енерго-Про ЕАД. 

ДДС Данък Добавена Стойност 

Директива MIFID Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 
април 2004 г. относно пазарите на финансови инструменти за 
изменение на Директиви 85/611/ЕИО и 93/6/ЕИО на Съвета и 
Директива 2000/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, и за 
отмяна на Директива 93/22/ЕИО на Съвета 

Директива за 
Проспектите  

Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 
ноември 2003 г. относно проспекта, който следва да се публикува, 
когато публично се предлагат ценни книжа или когато се допускат 
ценни книжа до търговия, и за изменение на Директива 2001/34/ЕО 

ДКЕВР, Комисията Държавна Комисия за енергийно и водно регулиране 

ДМА Дълготрайни Материални Активи 

Дружеството Е.ОН България Мрежи АД (настоящо наименование „ЕНЕРГО-ПРО 
МРЕЖИ” АД) 

Държава-Членка  Държава-членка на Европейското икономическо пространство 

ЕАД Еднолично акционерно дружество, учредено съгласно законите на 
Република България 

ЕБВР Европейска Банка за Възстановяване и Развитие 

Евро, EUR Законната валута в еврозоната  

ЕООД Съкращение за еднолично дружество с ограничена отговорност, 
учредено съгласно законите на България 

ЕРД Електроразпределително дружество  

ЕРМ Електроразпределителната мрежа на Дружеството 

ЕС Европейски съюз 

ЕСО  Електроенергиен Системен Оператор ЕАД 

Закон за Пазарите на 
Финансови 
Инструменти, ЗПФИ 

Българския Закон за пазарите на финансови инструменти (Държавен 
вестник, No 52 от 29 юли 2007 г. с всички изменения) 

Закон за Публичното 
Предлагане на Ценни 
Книжа, ЗППЦК 

Българския Закон за публичното предлагане на ценни книжа 
(Държавен вестник, No 114 от 30 декември 1999 г. с измененията)  

ЗЕ Закон на енергетиката 

ЗЕВИ Закон за енергията от възобновяеми източници 

ЗЕЕ Закон за енергийна ефективност 

ЗКПО Закон за корпоративно подоходно облагане 

ЗПСК Закон за приватизация и следприватизационен контрол 

Индивидуални 
Инвеститори 

Инвеститори, които са физически лица и имат право да подават 
Поръчки за Покупка на Предлаганите акции в Предлагането. 



225 
 

Институционални 
Инвеститори 

Инвеститори, които имат правото да участват в процеса на букбилдинг 
и/или да подават Поръчки за Покупка на Предлаганите Акции по 
покана на Глобалните Координатори, които са (i) квалифицирани 
инвеститори по смисъла на чл. 2 (1)(е)(i) от Директивата за 
Проспектите; (ii) централни банки, международни организации и 
национални правителства по смисъла на чл. 2 (е)(ii) от Директивата за 
Проспектите; (iii) други юридически лица по смисъла на чл. 2 (е)(ii) от 
Директивата за Проспектите, и (iv) инвестиционни дружества за 
управление на активи, управляващи активи по поръчка, които 
извършват действия за и от името на юридически лица, 
организационни единици или физически лица 

ИП, Инвестиционен 
Посредник 

„Първа финансова брокерска къща” ООД, с адрес на управление в гр. 
София, ул. Енос № 2, ет.4 и 5. 

КВт/ КВтч Киловата / Киловат часа 

Кгое (kgoe) Килограм петролен еквивалент 

КЗК Комисия за защита на конкуренцията 

КЗП Комисия за защита на потребителите 

Кодекс на БФБ Национален кодекс за корпоративно управление от 2007 г., приет от 
БФБ 

КС Краен снабдител 

КТД Колективен трудов договор 

КФН, Комисия за 
Финансов Надзор  

Комисия за финансов надзор, която е специализиран държавен орган 
в Република България за регулиране и надзор върху небанковия 
финансов сектор (капиталов пазар, застраховане, пенсионно 
осигуряване). 

МВт / МВтч Мегавата / Мегават часа 

МИЕТ Министерство на икономиката, енергетиката и туризма 

МСП Малки и средни предприятия с не повече от 50 души нает   персонал и 
с годишен оборот до 19.5 млн. лв. (10 млн. евро). 

МСС Международни счетоводни стандарти, приети от ЕС 

МСФО Международни стандарти за финансови отчети, приети от ЕС 

НАТО Организация на северноатлантическия пакт 

НЕК  Национална Електрическа Компания ЕАД 

НЛДЕ Наредба за лицензиране на дейностите в енергетиката 

НН Ниско напрежение 

НП  Необходими годишни приходи 

НСИ Национален статистически институт 

Общо събрание  Общо събрание на акционерите на Дружеството  

ООД Дружество с ограничена отговорност, учредено съгласно законите на 
Република България 

ПАВЕЦ Помпено-акумулираща водноелектрическа централа 
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ПЗР Преходни и заключителни разпоредби  

Поръчки за Покупка Поръчка за покупка на Предлагани Акции, която се подава в 
Предлагането 

Правила за Търговия 
на БФБ 

Подробни правила за търговия на фондовата борса, приети от 
управителния съвет на БФБ с Решение No 4/2006 от 10 януари 2006 с 
измененията  

Правилата на 
Централен Депозитар

Подробни правила за функционирането на Централен депозитар 
(Приложение 1 към Решение на управителния съвет на ЦД No 176/09 
от 15 май 2009 г. с измененията)  

Проспект Настоящият Проспект, изготвен на български език за целите на 
производството пред КФН и потвърден от КФН. 

Публично 
Съобщение 

Публично съобщение, направено във връзка с Предлагането и 
Листването на БФБ 

ПФБК „Първа финансова брокерска къща” ООД, със седалище и адрес на 
управление в гр. София, България (инвестиционен посредник). 

ПЧИ Преки чуждестранни инвестиции 

Работен ден Работен ден за банките в България 

РБА Регулаторна База на Активите 

Регламент 809/2004 Регламент (ЕО) № 809/2004 на КФН от 29 април 2004 г. относно 
прилагането на Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета по отношение на информацията, съдържаща се в проспектите, 
както и формата, включването чрез препратка и публикуването на 
такива проспекти и разпространяването на реклами 

РИНГС Междубанковата система за брутен сетълмент в реално време  

РОЦ Разпределителен обслужващ център 

СБРЗ Средна брутна работна заплата 

СМСС Съветът по международните счетоводни стандарти 

СН  Средно напрежение 

СПЦК Средно претеглената цена на капитала 

СрН Средно напрежение 

СТИ  Средство за търговско измерване 

Съвет на 
Директорите  

Съвет на директорите на Дружеството  

ТВт / ТВтч Теравата / Терават часа 

ТД ОУИ Териториална Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението"  

ТЕЦ Топлоелектрическа централа 

Търговски Закон Българския Търговски закон (Държавен вестник, No 48 от 18 юни 1991 
г. с всички изменения) 

Устав Уставът на Дружеството 

ФвЕЦ Фотоволтаични електрически централи 
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Финансов Отчет за 
2009 г. 

Одитиран финансов отчет на Дружеството към и за годината, 
завършваща на 31 декември 2009 г. 

Финансов Отчет за 
2010 г. 

Одитиран финансов отчет на Дружеството към и за годината, 
завършваща на 31 декември 2010 г. 

Финансов Отчет за 
2011 г. 

Одитиран финансов отчет на Дружеството към и за годината, 
завършваща на 31 декември 2011 г. 

ЦД, Централен 
Депозитар 

„Централен депозитар“ АД, България 

Централната банка БНБ 

ЦОК Центъра за обслужване на клиенти на Дружеството 

ЮИЕ Югоизточна Европа 
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ДРУЖЕСТВОТО 

Е.ОН България Мрежи АД 

Вернер Отто Йозеф Хаберкорн – член на Управителен съвет 
Анатоли Русанов Токмакчиев - член на Управителен съвет 

Мартин Петров Мирчев - член на Управителен съвет 
Адрес: 

гр. Варна,  
Варна Тауърс – Е  

бул. Владислав Варненчик 258 
9009 Варна, България 

 

 

ПРЕДЛОЖИТЕЛ 

Агенция за приватизация и следприватизационен контрол 

Емил Караниколов – Изпълнителен директор 

Адрес: 
ул. Аксаков № 29  

1000 София, България 
 

 

 ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК  

Първа Финансова Брокерска Къща ООД 

Неделчо Неделчев – Управител 

Адрес:  

ул. Енос № 2, ет 4 и 5  
1408 София, България 

 

 

РЕГИСТРИРАН ОДИТОР 

ПрайсуотърхаусКупърс Одит ООД 

Адрес: Мария Луиза № 9-11, ет. 8 
1000 София, България 

 
 

ЛИЦЕ, ОТГОВОРНО ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ 
Галина Славчова Мотева 

Началник отдел „Годишни отчети” 
Адрес: 

Варна Тауърс, кула Г 
бул. Владислав Варненчик № 258  

9009 Варна, България 
 

 


