
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗА  Щ  ИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА  

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1095

гр. София, 10.10.2019 г.

Комисията за защита на конкуренцията в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Юлия Ненкова

ЗАМ. - ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Димитър Кюмюрджиев

ЧЛЕНОВЕ:

Анна Янева

Георгица Стоянова

Красимир Витанов

Красимир Зафиров

Пламен Киров

при  протоколист  г-жа  Теодора  Ананиева,  разгледа  в закрито  заседание  на 
10.10.2019г. преписка №  КЗК/822/2019г.,  с наблюдаващ проучването член на КЗК- г-н 
Красимир Витанов.

В  Комисията  за  защита  на  конкуренцията  (КЗК,  Комисията)  e  образувано 
производство по преписка № КЗК-822/2019 г. на основание чл. 38, ал. 1, т. 6 от Закона за 
защита  на  конкуренцията  (ЗЗК),  във  връзка  с  постъпило  Уведомление  относно 
намерението  на  „Еврохолд  България“  АД  („Еврохолд“)  да  осъществи  концентрация 
посредством придобиване на непряк едноличен контрол по смисъла на Глава V от ЗЗК 
върху „ЧЕЗ България“ ЕАД, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, „ЧЕЗ Електро България“ 
АД, „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД „Фри Енерджи Проджект Орешец“ ЕАД, „Бара Груп“ 
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ЕООД  и  „ЧЕЗ  Информационни  и  комуникационни  технологии  България“  ЕАД 
(„Предприятията на ЧЕЗ”). 

Към  Комисията  е  отправена  молба  да  извърши  оценка  на  нотифицираната 
концентрация и ако прецени, че същата не попада в обхвата на чл. 24 от ЗЗК, да постанови 
решение  съгласно  чл.  60,  ал.  1,  т.  13  от  ЗЗК.  В  случай  че  Комисията  прецени,  че 
концентрацията  попада  в  обхвата  на  чл.  24  от  ЗЗК,  да  разреши  концентрацията  на 
основание чл.  60,  ал.  1,  т.  14 от ЗЗК, тъй като няма да доведе до установяването или 
засилването на господстващо положение, което значително би попречило на ефективната 
конкуренция на съответния пазар на територията на Република България.

Поискано  е  също  КЗК  да  постанови  незабавно  изпълнение  на  решението  си 
съгласно чл. 66, ал. 2 от ЗЗК. 

Чрез  съобщение  в  електронния  (публичния)  регистър  на  КЗК  всички 
заинтересовани лица бяха поканени в седемдневен срок да представят становище относно 
сделката и нейното въздействие върху ефективната конкуренция. В указания срок такива 
не постъпиха в деловодството на Комисията.

І. Предприятия - участници в сделката 
1.1. Придобиващо контрол предприятие 
“Ийстърн  Юръпиън  Електрик  Къмпани”  Б.В.,  еднолично  акционерно 

дружество с ограничена отговорност (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), 
създаденo  и  съществуващo  в  съответствие  със  законите  на  Кралство  Нидерландия, 
регистрирано  в  Търговски  регистър  на  Кралство  Нидерландия  под  №  75462788,  със 
седалище  и  адрес  на  управление  „Принс  Бернхардплейн“  200,  1097  JB  Амстердам, 
Кралство Нидерландия. 

Капиталът на “Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани” Б.В. е в размер на 1000 евро 
(хиляда евро) и се притежава изцяло от  “Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани II” Б.В., 
Кралство Нидерландия.

“Ийстърн  Юръпиън Електрик  Къмпани”  Б.В.  се  управлява  и  представлява  пред 
трети лица от Милен Асенов Христов и Юри Шуурман.

1.2. Дружества, върху които се придобива контрол
1.2.1. „ЧЕЗ България“ ЕАД („ЧЕЗ България“), еднолично акционерно дружество, 

учредено съгласно законите на Република България, вписано в търговския ТР към АВп с 
ЕИК  131434768,  седалище  и  адрес  на  управление  гр.  София  1784,  бул.  „Цариградско 
шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център. 

Вписан предмет на дейност:  търговско консултиране,  закупуване  и продажба на 
съоръжения  и  материали,  както  и  извършване  на  всяка  друга  дейност,  незабранена  от 
закона.

Уставният  капитал  на  дружеството  е  в  размер на  200 000 (двеста  хиляди)  лева, 
внесен изцяло, разпределен в 200 000 броя обикновени, поименни, налични акции с право 
на глас, с номинална стойност от по 1 лев всяка.

Едноличен собственик на капитала е ЧЕЗ а.с., Чешка Република. 
Дружеството  се  управлява  по  двустепенната  система  от  Надзорен  съвет  и 

Управителен  съвет.  Надзорният  съвет  е  в  състав  от  3  члена:  Владимир  Ржиха  – 
председател,  Йитка   Яшкова  -  заместник-председател  и  Павел Сирани.  Управителният 
съвет е в състав от 5 члена: Карел Крал - председател и изпълнителен член, Душан Рибан 
-заместник-председател,  Леон  Връшка,  Цветанка  Генчева  Георгиева  и  Зорница 
Красимирова Генова-Попова.
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 Дружеството се представлява от всеки двама от членовете на Управителния съвет 
само заедно. 

1.2.2.  „ЧЕЗ  Разпределение  България“  АД  („ЧЕЗ  Разпределение“),  публично 
акционерно дружество, учредено съгласно законите на Република България, вписано в ТР 
към  АВп  с  ЕИК  130277958,  седалище  и  адрес  на  управление  гр.  София  1784,  бул. 
„Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център.  

Вписан  предмет  на  дейност:  експлоатация  на  електроразделителната  мрежа, 
представляваща съвкупност от електропроводни линии и електрически уредби със средно, 
ниско  и  високо  напрежение,  която  служи  за  пренос  и  разпределение  на  електрическа 
енергия с цел доставка на потребителите, присъединени към тази мрежа на територията на 
която извършва своята дейност при наличието и поддържането на валидна лицензия за 
извършване  на  разпределителна  дейност  по  определената  територия;  на  територията, 
обхваната от разпределителната мрежа дружеството осигурява: доставка и продажба на 
електрическа енергия на потребителите,  които са присъединени към разпределителната 
мрежа,  управление  на  разпределителната  мрежа,  поддържането  на  обектите  и 
съоръженията  в  съответствие  с  техническите  изисквания,  развитието  на 
разпределителната  мрежа  в  съответствие  с  перспективите  за  икономическо  развитие  и 
прогнозите за изменение на електропотреблението в региона, поддържане и развитие на 
спомагателни мрежи, непрекъснатост на електроснабдяването и качеството на подаватата 
електроенергия, други услуги за потребителите. Дружеството не може да извършва друга 
дейност,  освен тази,  предмет на лицензиране  по закона за  енергетиката  и енергийната 
ефективност. 

Уставният  капитал  на  дружеството  е  в  размер  на   1  928  000  (един  милион 
деветстотин двадесет и осем хиляди) лева, внесен изцяло, разпределен в 1 928 000 броя 
обикновени, поименни, безналични акции с право на глас и с номинална стойност от 1 лев 
всяка. 

ЧЕЗ а.с. притежава 67% от капитала,  а останалите 33% са собственост на други 
юридически и физически лица. 

Дружеството се управлява по двустепенната система за управление от Надзорен 
съвет и Управителен съвет.  Надзорният съвет е в състав:  Карел Кохоут,  Давид Махач, 
Ярослав  Мацек,  Томаш  Пивонка,  Тихомир  Ангелов  Атанасов  и  Апостол  Лъчезаров 
Апостолов.  Управителният  съвет  е  в  състав:  Петър  Холаковски,  председател,  Томаш 
Пецка  и  Виктор  Станчев.  Дружеството  се  представлява  заедно  от  всеки  двама  от 
членовете на Управителния съвет. 

1.2.3.  „ЧЕЗ  Електро  България“  АД  („ЧЕЗ  Електро“),  публично  акционерно 
дружество, учредено съгласно законите на република България, вписано в ТР към АВп 
под ЕИК 175133827, седалище и адрес на управление: гр. София 1784, бул. „Цариградско 
шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център. 

Вписан  предмет  на  дейност:  обществено  снабдяване  с  електрическа  енергия 
съгласно  Закона  за  енергетиката  след  получаването  на  лицензия  за  Обществено 
снабдяване с електрическа енергия и съгласно условията на тази лицензия. Всяка друга 
дейност  незабранена  от  закона  и/или  от  лицензията  за  обществено  снабдяване  с 
електрическа енергия.

Уставният капитал на дружеството е в размер на 50 000 (петдесет хиляди) лева, 
внесен изцяло, разпределен в 5 000 броя обикновени, поименни, безналични акции с право 
на глас, с номинална стойност от 10 лева всяка. 
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ЧЕЗ а.с. притежава 67% от капитала, а останалите 33% са собственост на други 
юридически и физически лица. 

„ЧЕЗ Електро България“ АД се управлява по двустепенна система за управление от 
Надзорен  съвет  и  Управителен  съвет.  Надзорният  съвет  е  в  състав:  Христо  Стоянов 
Петров,  Георги  Димитров  Константинов,  Любомир Тодоров  Чакъров,  Ростислав  Дижа, 
Мартин  Маречек,  Томаш  Пектор.  Управителният  съвет  е  в  състав:  Карел  Крал,  Леон 
Връшка,  Димчо  Станев  Станев,  като  дружеството  се  представлява  от  всеки  двама  от 
членовете на Управителния съвет, действащи заедно. 

1.2.4. „ЧЕЗ  Трейд  България“  ЕАД  („ЧЕЗ  Трейд“),  еднолично  акционерно 
дружество, учредено съгласно законите на Република България, вписано в ТР към АВп с 
ЕИК 113570147, седалище и адрес на управление: гр. София 1000, ул. „Позитано“ № 2, ет. 
7, офис 7. 

Вписан  предмет  на  дейност:  1)  търговия  с  електрическа  енергия,  топлоенергия, 
газообразни горива и всякакъв вид други енергоносители след получаване на съответната 
лицензия,  в  случай  че  такава  е  необходима;  2)  проучване,  консултиране,  проектиране, 
финансиране и изграждане на енергийни обекти,  доставка  на  енергоефективни услуги, 
изпълнение на услуги по договори с гарантиран резултат - ЕСКО договори, строително-
монтажни, довършителни, ремонтни работи, доставка на материали и оборудване; както и 
извършване на всяка друга дейност, незабранена от закона.

 Уставният капитал на дружеството е в размер на 500 000 (петстотин хиляди) лева, 
внесен изцяло, разпределен в 500 000 броя обикновени, поименни, налични акции с право 
на глас, с номинална стойност от 1 лев всяка. Едноличен собственик на капитала е  ЧЕЗ 
а.с., Чешка Република. 

Дружеството се управлява по едностепенната система за управление от Съвет на 
директорите в състав: Владимир Георгиев Дичев, Атанас Желязков Димов и Душан Рибан. 
Дружеството се представлява от изпълнителния член Владимир Дичев заедно с който и да 
било от останалите членове на Съвета на директорите, действащи заедно.  

1.2.5.  „Фри  Енерджи  Проджект  Орешец“  ЕАД  („ФЕПО“),  еднолично 
акционерно дружество, учредено съгласно законите на Република България, вписано в ТР 
към  АВп  с  ЕИК  201260227,  седалище  и  адрес  на  управление:  гр.  София  1784,  бул. 
„Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център. 

Вписан  предмет  на  дейност:  производство,  изграждане  и  експлоатация  на 
енергийни  системи  и  паркове,  свързани  с  възобновяеми  енергийни  източници; 
производство и търговия с енергия от възобновяеми енергийни източници; закупуване на 
недвижими  имоти  с  цел  застрояване,  отдаване  под  наем  или  продажба;  строителни  и 
предприемачески услуги; маркетингови проучвания, консултантска дейност; внос и износ; 
търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и 
юридически  лица,  както  и  всяка  друга  дейност,  която  не  е  забранена  от  българското 
законодателство.

Уставният капитал на дружеството е в размер на 160 200 (сто и шестдесет хиляди и 
двеста) лева, внесен изцяло, разпределен в 1 620 броя поименни, налични акции, с право 
на  глас  и  с  номинална  стойност  от  100  лева  всяка.  Капиталът  на  „ФЕПО“  ЕАД  се 
притежава еднолично от „ЧЕЗ Бългериън Инвестмънтс“ Б.В., Кралство Нидерландия.

Дружеството  се  управлява  по едностепенна  система  на  управление  от  Съвет на 
директорите  в  състав:  Либор  Кичмер,  Леон  Връшка,  Карел  Крал.  Дружеството  се 
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представлява само заедно от Леон Връшка и Карел Крал, в качеството им на Председател 
и  Изпълнителен директор. 

1.2.6.  „Бара  Груп“  ЕООД  („Бара“),  еднолично  дружество  с  ограничена 
отговорност, учредено съгласно законите на Република България, вписано в ТР към АВп с 
ЕИК 120545968,  седалище  и  адрес  на  управление:  гр.  София 1784,  бул.  „Цариградско 
шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център.

Вписан предмет на дейност: изграждане, поддръжка и експлоатация на енергийни 
обекти за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници и алтернативни 
енергийни  източници  (след  получаването  на  съответните  лицензия  и  разрешителни); 
производство  на  енергия  от  възобновяеми  енергийни  източници  и  алтернативни 
енергийни  източници  (след  получаването  на  съответните  лицензия  и  разрешителни); 
вътрешна и външна търговия; покупка и продажба на недвижими имоти; строителство; 
търговско  представителство,  посредничество  и  агентство  на  местни  и  чуждестранни 
физически и юридически лица; транспортна и спедиторска дейност; както и всички други 
дейности, незабранени от закона.

Уставният капитал на дружеството е в размер на 5 000 (пет хиляди) лева, който  се 
притежава изцяло от „ЧЕЗ Бългериън Инвестмънтс“ Б.В. 

„Бара Груп“ ЕООД се представлява от управителите Душан Рибан и Леон Връшка, 
действащи само заедно. 

II.  Предприятия (и лица),  контролиращи пряко или косвено участниците в 
сделката

2.1. Придобиващи контрол предприятия
Пряк  едноличен  контрол  върху  “Ийстърн  Юръпиън  Електрик  Къмпани”  Б.В. 

упражнява  “Ийстърн  Юръпиън  Електрик  Къмпани  II”  Б.В.,  еднолично  акционерно 
дружество с ограничена отговорност (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), 
създаденo  и  съществуващo  в  съответствие  със  законите  на  Кралство  Нидерландия, 
регистрирано  в  Търговски  регистър  на  Кралство  Нидерландия  под  №  75452553,  със 
седалище  и  адрес  на  управление  „Принс  Бернхардплейн“  200,  1097  JB  Амстердам, 
Кралство Нидерландия. 

 Основната  и  реално  осъществявана  дейност  на  “Ийстърн  Юръпиън  Електрик 
Къмпани II” Б.В. се състои в участие в управлението и контрола на търговски дружества, 
финансиране на дружества и търговски операции на дружества, предоставяне на услуги на 
предприятия,  гарантиране  задълженията  на  дружества,  придобиване,  отчуждаване, 
управление и експлоатация на недвижими имоти, кредитиране и набиране на средства, 
включително емитиране на облигации, записи на заповед или други ценни книжа, както и 
сключване  на  споразумения  във  връзка  с  гореспоменатите  дейности,  предоставяне  на 
консултантски услуги на дружества от групата, към която принадлежи и трети страни, и 
най-общо – извършване на всякаква търговска дейност.

Капиталът на “Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани II” Б.В. е в размер на 1000 
евро (с думи: хиляда евро). 

Дружеството  се  управлява  и  представлява  пред  трети  лица  от  Милен  Асенов 
Христов и Юри Шуурман.

Едноличен собственик на капитала на “Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани II” 
Б.В.  е  „Еврохолд България“ АД,  акционерно дружество,  учредено и съществуващо в 
съответствие със законите на Република България,  регистрирано в ТР към АВп с ЕИК 
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175187337, със седалище и адрес на управление в гр. София 1592, район „Искър“, бул. 
"Христофор Колумб" № 43.

  Дружеството  е  с  регистриран  предмет  на  дейност:  придобиване,  управление, 
оценка  и  продажба  на  участия  в  български  и  чуждестранни  дружества,  придобиване, 
управление  и  продажба  на  облигации,  придобиване,  оценка  и  продажба  на  патенти, 
отстъпване  на  лицензии  за  използване  на  патенти  на  дружества,  в  които  дружеството 
участва, финансиране на дружества, в които дружеството участва.

Капиталът на „Еврохолд България” АД е в размер на 197 525 600 лева, разпределен 
на 197 525 600  обикновени поименни безналични акции с номинал 1 лев.   

Съгласно уведомлението „Еврохолд България” АД се контролира от мажоритарния 
акционер „Старком Холдинг” АД, който притежава 52, 88 % от капитала на „Еврохолд ”. 

„Старком Холдинг”  АД е  акционерно  дружество,  учредено  и  съществуващо  в 
съответствие със законите на Република България,  регистрирано в ТР към АВп с ЕИК 
121610851,  със  седалище  и  адрес  на  управление  област  София,  община  Етрополе,  гр. 
Етрополе 2170, ул. Руски № 191.

  Дружеството  е  с  регистриран  предмет  на  дейност:  придобиване,  управление, 
оценка  и  продажба  на  участия  в  български  и  чуждестранни  дружества,  придобиване, 
оценка  и  продажба  на  патенти,  отстъпване  на  лицензии  за  използване  на  патенти  на 
дружествата,  в  които  дружеството  участва,  финансиране  на  дружества,  в  които 
дружеството  участва,  всякаква  друга  стопанска  дейност,  незабранена  от  закона,  при 
спазване на специалния ред за нейното извършване.

Капиталът на „Старком холдинг” АД е в размер на 66 900 000 лева, разпределен на 
669 000  поименни, налични, непривилегировани  акции с номинал 100 лева.

Съгласно  предоставената  информация  от  уведомителя,  лицето  Асен  Милков 
Христов притежава (…..)*% от акционерния капитал в „Старком холдинг” АД. Органите 
на управление на дружеството са Общо събрание и Съвет на директорите. Съгласно чл. 33 
от  Устава  на  дружеството,  решенията  на  Общо  събрание  се  взимат  с  мнозинство  от 
половината плюс една акция от присъстващите на заседанието акционери. Притежаваният 
акционерен  дял  от  Асен  Милков  Христов му  позволява  вземането  еднолично  на 
стратегически решения за дружеството и следователно упражнява краен контрол върху 
“Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани” Б.В.

2.2. Придобивани предприятия
„ЧЕЗ България“ ЕАД, „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД, „ЧЕЗ Разпределение България“ 

АД и „ЧЕЗ Електро България“ ЕАД се контролират пряко от ЧЕЗ а.с. 
„Фри Енерджи Проджект Орешец“ ЕАД и „Бара Груп“ ЕООД се контролират пряко 

от „ЧЕЗ Бългериън Инвестмънтс“ БиВи, холандско търговско дружество, със седалище 
и  адрес  на  управление:  Холандия,  Амстердам,  п.к.  1101,  ул.  „Хогехилвег“  №  5Д. 
Доколкото „ЧЕЗ Бългериън Инвестмънтс“ БиВи се контролира пряко от „ЧЕЗ“ а.с., всички 
Предприятия на ЧЕЗ се контролират пряко или непряко от „ЧЕЗ“ а.с. 

„ЧЕЗ“ а.с е чешко акционерно дружество с идентификационен номер 452 74 649, 
със седалище и адрес на управление в Чешка Република, Прага 4, п.к. 14053, ул. „Духова“ 
№2/1444. Контрол върху ЧЕЗ а.с. упражнява Република Чехия чрез Чешкото министерство 
на  финансите.  Чешката  държава  притежава  69,8%  от  капитала  на  ЧЕЗ  а.с.  и 
приблизително  70,1%  от  правата  на  глас  в  Общото  събрание  на  дружеството. 
Следователно  краен  собственик  и  упражняващ  контрол  върху  Придобиваните 
предприятия е Чешката Република. 
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След осъществяване на планираната концентрация, „ЧЕЗ“ а.с. съответно Чешката 
Република ще загуби връзка с търговските дружества – цел на сделката. 

III. Предприятия  с  регистрация  в  България,  върху  които  участниците  в 
сделката упражняват контрол по смисъла на чл. 22, ал. 3 от ЗЗК

3.1. Предприятия, контролирани от Придобиващите предприятия 
3.1.1. “Ийстърн  Юръпиън  Електрик  Къмпани”  Б.В. не  контролира  други 

дружества с регистрация в България. 
3.1.2. “Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани II” Б.В., освен дружеството по т. 

3.1.1., не контролира други дружества с регистрация в България.
3.1.3. „Еврохолд България“ АД контролира пряко/непряко следните дружества с 

регистрация в България:
3.1.3.1. „Евроинс Иншурънс Груп” АД (93,895%), вписано в ТР към АВп с ЕИК 

175394058, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Изток”, бул. „Христофор 
Колумб”  №  43.  „Евроинс  Иншурънс  Груп“  АД  упражнява  контрол  върху  следните 
дружества:

-  „Застрахователно Дружество Евроинс” АД (98,28%),  вписано в ТР към АВп с 
ЕИК  121265113,  със  седалище  и  адрес  на  управление:  гр.  София,  р-н  „Искър”,  бул. 
„Христофор Колумб” № 43. 

- „Застрахователно Дружество ЕИГ РЕ” ЕАД (100%), вписано в ТР към АВп с ЕИК 
130427863, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н “Искър”, бул. “Христофор 
Колумб” № 43. 

-  „Застрахователно Дружество Евроинс Живот” ЕАД (100%), вписано в  ТР към 
АВп с ЕИК 175436411, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н “Искър”, бул. 
“Христофор Колумб” № 43. 

3.1.3.2. „Евролийз Груп” ЕАД (100%), вписано в ТР към АВп с ЕИК 202304242, 
със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Искър”, бул. „Христофор Колумб” № 
43. „Евролийз Груп” ЕАД упражнява едноличен контрол върху: 

-  „Евролийз  Ауто”  ЕАД(100%),  вписано  в  ТР  към  АВп с  ЕИК  131289899,  със 
седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Искър”, бул. „Христофор Колумб” № 43. 

- „Евролийз Рент А Кар” ЕООД (100%), вписано в ТР към АВп с ЕИК 131197842, 
със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Искър”, бул. „Христофор Колумб” № 
43. 

-  „Амиго  Лизинг“  ЕАД (100%),  вписано  в  ТР  към  АВп с  ЕИК 204695366,  със 
седалище и адрес на управление: гр. София, район „Искър”, бул. „Христофор Колумб” № 
43. 

- „Аутоплаза” ЕАД (100%), вписано в ТР към АВп с ЕИК 200288848, със седалище 
и адрес на управление: гр. София, р-н „Искър”, бул. „Христофор Колумб” № 43. 

- „София Моторс“ ЕООД (100%),  вписано в  ТР към АВп с ЕИК  175104206, със 
седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Искър”, бул. „Христофор Колумб” № 43. 

3.1.3.3. „Авто Юнион“ АД (99,99%), вписано в ТР към АВп с ЕИК 131361786, със 
седалище и адрес на управление: гр. София 1592, р-н „Искър“, бул. Христофор Колумб № 
43. „Авто  Юнион“  АД  от  своя  страна  контролира  еднолично/съвместно  следните 
дружества:

- „Булвария Варна“ ЕООД (100%),  вписано в  ТР към АВп с ЕИК 813102397, със 
седалище и адрес на управление: гр. Варна 9027, р-н „Владислав Варненчик“, бул. „Янош 
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Хуняди“ №7.
-  „Авто Юнион Сервиз” ЕООД (100%),  вписано в  ТР към АВп с  ЕИК 121421014, 

със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Слатина”, бул. „Христофор Колумб” 
№ 43. 

- „Дару Кар” АД (100%), вписано в ТР към АВп с ЕИК 121243960, със седалище и 
адрес на управление: гр. София, р-н „Искър”, ул. „Илия Бешков” № 2. 

- „Мотохъб“ ООД (51%, съвместен контрол с останалите съдружници),  вписано в 
ТР към АВп с ЕИК № 205231116, със седалище и адрес на управление: гр. София 1592, р-н 
„Искър“, бул. „Христофор Колумб“ № 43.

-  „Булвария Холдинг“ ЕАД (100 %), вписано в ТР към АВп с ЕИК № 030115485, 
със седалище и адрес на управление: гр. София 1324, р-н „Люлин“, ул. „Орион“ № 84.

- „Булвария София“ ЕАД (100%), вписано в ТР към АВп с ЕИК № 204986699, със 
седалище и адрес на управление: гр. София 1324, р-н „Люлин“, бул. „Царица Йоана“ № 
49.

-  „Стар  Моторс“  ЕООД (100%),  вписано  в  ТР към АВп с  ЕИК 130571835,  със 
седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Искър”, бул. „Христофор Колумб” № 43. 

-  „ЕА  Пропъртис“  ООД  (51%,  съвместен  контрол  с  останалите  съдружници), 
вписано в ТР към АВп с ЕИК 203275847, със седалище и адрес на управление: гр. София 
1784, р-н „Младост”, бул. „Цариградско шосе” № 100. 

-  „Ауто  Италия“  ЕАД  (100%),  вписано  в  ТР  към  АВп  с  ЕИК  130029037,  със 
седалище и адрес на управление: гр. София 1592, р-н „Искър”, бул. „Христофор Колумб” 
№ 43. 

- „Ауто Италия София“ ЕООД (100%), вписано в ТР към АВп с ЕИК 205474196, 
със седалище и адрес на управление: гр. София 1592, район „Искър“, бул.  „Христофор 
Колумб” № 43. 

-  „Н Ауто  София”  ЕАД (100%),  вписано  в  ТР към АВп с  ЕИК 200532731,  със 
седалище и адрес на управление: гр. София 1592, р-н „Искър“, бул. „Христофор Колумб” 
№ 43. 

- „Еспас Ауто“ ООД (51%, съвместен контрол с останалите съдружници), вписано в 
ТР към АВп с ЕИК 112639195, със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, р-н 
„Младост”, бул. „Цариградско шосе” №100. 

- „Мотобул” ЕАД (100%), вписано в ТР към АВп с ЕИК 204917226, със седалище и 
адрес на управление: гр. София, р-н „Искър”, бул. „Христофор Колумб” № 43. 

-  „Бензин Финанс“ ЕАД (100 %),  вписано в ТР към АВп с ЕИК 205373838, със 
седалище и адрес на управление: гр. София 1592, р-н „Искър“, бул. „Христофор Колумб“ 
№ 43. 

3.1.3.4. „Евро-Финанс“ АД (99,99%), вписано в ТР към АВп с ЕИК 831136740, със 
седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Искър”, бул. „Христофор Колумб” № 43.

3.1.4. Лицето  Асен  Милков  Христов,  което  упражнява  краен  контрол  върху 
Групата  „Еврохолд“  респективно  върху  “Ийстърн  Юръпиън  Електрик  Къмпани”  Б.В., 
упражнява едноличен контрол и върху:

- „Алфа Евроактив” ЕООД, вписано в ТР към АВп с ЕИК 121102290, със седалище 
и адрес на управление: гр. София, р-н „Слатина”, ул. „Проф. Г. Павлов”,  бл. 266, ет. 8, ап. 
371.

3.2. Предприятия, контролирани от Придобиваните предприятия и групата на 

1 Установено с Решение № 618/2018 г. на КЗК.
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Продавача
 3.2.1. „ЧЕЗ  Разпределение  България“  АД  упражнява  пряк  едноличен  контрол 

върху „ЧЕЗ Информационни и комуникационни технологии България“ ЕАД („ЧЕЗ ИКТ“ 
ЕАД), вписано в ТР към АВп с ЕИК 203517599, със седалище и адрес на управление: гр. 
София, бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център. 

Предмет  на  дейност:  предоставяне  на  информационни,  комуникационни  и 
технологични услуги, както и други технически и консултантски услуги и дейности, които 
не са изрично забранени от закона.

Уставният капитал на дружеството е в размер на 6 000 000 (шест милиона) лева, (от 
които според търговския регистър са внесени 1 500 000 лева), разпределен в 60 000 броя 
обикновени, поименни, налични акции с право на глас, с номинална стойност от 100 лева 
всяка. Едноличен собственик на капитала е „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

 „ЧЕЗ ИКТ“ ЕАД се управлява по едностепенната система за управление от Съвет 
на  директорите  в  състав:  Цветанка  Георгиева,  Радостин  Петков  и  Румяна  Дойчева  - 
Христова.  Дружеството  се  представлява  от  изпълнителния  директор  Цветанка  Генчева 
Георгиева, с който и да било от останалите членове на Съвета на директорите, действащи 
заедно. 

3.2.2. „ЧЕЗ България“ ЕАД, „ЧЕЗ Електро България“ АД, „ЧЕЗ Трейд“ ЕАД, „Фри 
Енерджи Проджект Орешец“ ЕАД и „Бара Груп“ ЕООД не контролират други дружества в 
България или в чужбина.

ІV. Правна форма и цел на операцията
4.1. Правна форма на операцията
Планираната  операция  ще  бъде  осъществена  чрез  придобиване  на  акции  и 

дружествени  дялове  в  изпълнение  на  а)  Договор  за  покупко-продажба  на  акции 
(Договора), подписан на 20.06.2019 г. между ЧЕЗ а.с., Чешка република и „ЧЕЗ Бългериън 
Инвестмънтс“  Б.В.,  Кралство  Нидерландия  от  една  страна  (Продавачи)  и  „Еврохолд 
България“ АД (Купувач), наричани заедно Страните; (…..)*

Предвид  гореизложеното,  планираната  сделка  представлява  концентрация  чрез 
придобиване на едноличен контрол върху независими предприятия по смисъла на чл. 22, 
ал. 1, т. 2 от ЗЗК.

4.2. Цел на концентрацията 
По данни на Уведомителя придобиването на целените предприятия ще осигури на 

Групата на Еврохолд навлизане на продуктови пазари, на които в момента не участва, в 
рамките  на  съответните  лицензионни  територии  или  на  националния  пазар. 
Стратегическото разширяване в средносрочен план в енергийния сектор на България и на 
Югоизточна  Европа  би  предоставило  възможност  на  Групата  за  диверсификация  на 
портфейла  от  инвестиции,  намаляване  на  пазарния  риск  и  риска  от  икономическа 
цикличност, и навлизането на нови регулирани пазари, които подобряват предвидимостта 
на паричните потоци. 

Придобиващият  Холдинг  има  намерение  да  инвестира  в  рамките  на 
инвестиционната  програма,  одобрена  от  КЕВР,  следвайки  стратегическата  насока  по 
основните  бизнес  направления.  Основните  мерки  на  изградената  стратегия  включват: 
развитие  и  разширяване  на  системи  за  дистанционно  отчитане  на  електромерите; 
внедряване на технологии за детайлно диагностициране на изградената инфраструктура; 
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въвеждане  на  нови  “Smart”  технологии  за  управление  на  мрежите  средно  напрежение 
(СрН)  и  ниско  напрежение  (НН); нови  технологии  за  съхранение  на  ел.  енергия  в 
разпределителната мрежа, както и в аспекта на енергийната ефективност.  

V. Съответен пазар 
Определяне на  съответните  пазари,  на  които  оперират  участниците  в 

концентрацията. Пазари, върху които концентрацията ще окаже въздействие 
За да дефинира съответния пазар (в продуктов и географски аспект2), Комисията се 

позовава  на  дейността  на  участниците  в  концентрацията  и  предлаганите  от  тях  стоки 
и/или услуги. 

5.1. Дейност на участниците в концентрацията
Придобиващо контрол предприятие
Групата на „Еврохолд България“ АД 
“Ийстърн  Юръпиън  Електрик  Къмпани”  Б.В.,  Холандия   и  “Ийстърн  Юръпиън 

Електрик  Къмпани II”  Б.В.,  Холандия  са  новоучредени  дружества  и  към  настоящия 
момент не са осъществявали търговска дейност, с изключение на дейностите, свързани с 
подготовка, подписване и изпълнение на Договора и Споразумението за новация. 

„Старком  Холдинг“  АД  е  холдингово  дружество,  чиято  основна  инвестиция  е 
участието в капитала на „Еврохолд България“ АД. 

„Еврохолд България“ АД е холдингова компания, чийто инвестиционен портфейл 
включва дъщерни дружества, извършващи дейности в четири направления - застраховане, 
продажба на автомобили, лизинг и финансови услуги. 

„Евроинс  Иншурънс  Груп“  АД  (ЕИГ)  обединява  инвестициите  на  Еврохолд   в 
застрахователния  сектор.  Застрахователната  дейност  в  страната  се  извършва  чрез 
„Застрахователно Дружество Евроинс” АД, „Застрахователно Дружество ЕИГ Ре” ЕАД, 
„Застрахователно  Дружество  Евроинс  Живот”  ЕАД.  „Застрахователно  Дружество 
Евроинс” АД и „Застрахователно Дружество ЕИГ Ре” ЕАД наред с покриването на други 
рискове от общото застраховане, предлагат и „застраховка-гаранция“.

„Авто  Юнион“  АД  е  холдингово  дружество,  обединяващо  инвестициите  на 
Еврохолд  в  автомобилния  сектор.  Групата  включва  дружества  вносители  на  нови 
автомобили и мотопеди, предлагащи сервизни услуги и масла, в т.ч. „Булвария Холдинг“ 
ЕАД, „Булвария София“ ЕАД, „Н Ауто София” ЕАД, „Ауто Италия” ЕАД, „Ауто Италия 
София”  ЕООД,  „Булвария  Варна”  ЕООД,  „Стар  Моторс”  ЕООД,  „Еспас  Ауто“  ООД, 
„Авто Юнион Сервиз“ ЕООД, „Дару кар“ АД, „Мотобул“ ЕАД, „Бензин Финанс“ ЕАД, 
„Мотохъб“ ООД. „Авто Юнион“ АД извършва покупко-продажба на недвижими имоти 
чрез „ЕА Пропъртис" ООД.

„Евролийз  Груп“  ЕАД,  е  холдингово  дружество,  обединяващо  инвестициите  на 
Еврохолд в лизинговия сектор. В България лизинговата дейност се извършва от „Евролийз 
Ауто” ЕАД, „Евролийз Рент А Кар” ЕООД, „Амиго Лизинг“ ЕАД, „Ауто Плаза” ЕАД, 
„София Моторс“ ЕООД.

„Евро-Финанс“  АД, е  един от  водещите  инвестиционни посредници в  страната. 
Компанията  предлага  широка  гама  от  услуги  в  сферата  на  капиталовите  пазари  и 
корпоративните  финанси.  Дружеството  извършва  дейност  съгласно  Европейското 
законодателство и е лицензирано и регулирано от КФН. Компанията е пълноправен член 
на  Deutsche  Börse  Group  –  Германия.  „Евро-Финанс“  АД предлага  търговия  с  валути, 

2 Съгласно § 1, т. 15 от Допълнителни разпоредби на ЗЗК.
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злато,  сребро,  петрол,  акции,  индекси  и др.  и предлага  директен достъп до фондовата 
борса  във  Франкфурт,  както  и  до  Българска  Фондова  Борса  –  София.  Дружеството 
предлага  и  управление  на  активи,  инвестиционно  банкиране,  консултиране  относно 
сливания  и  придобивания  и  други  инвестиционни  услуги  за  корпоративни  и 
институционални клиенти.

Придобивани предприятия 
Придобиваните  дружества  от  групата  на  групата  на  ЧЕЗ  а.с.  в  България 

осъществяват следните дейности:   
„ЧЕЗ Електро България“ АД притежава три лицензии за дейности в енергетиката, 

както следва:
• Лицензия № Л-135-11/29.11.2006 г. за дейността „обществено снабдяване с 

електрическа  енергия“,  със срок на действие до 13.08.2039г.  Дружеството осъществява 
тази дейност от 01.01.2007 год. 

• Лицензия № Л-229-15/17.05.2007 г. за дейността „търговия с електрическа 
енергия“ за срок от 10 (десет) години, изменена и допълнена от КЕВР с решение № И1-Л-
229/16.02.2016  г.,  с  правата  и  задълженията,  свързани  с  дейността  на  координатор  на 
стандартна балансираща група. Дружеството осъществява тази дейност от 01.07.2015 год. 
и  е  регистрирано  при „ЕСО“ ЕАД със  статус  „активен“,  както  и  като  координатор  на 
стандартна балансираща група.

• Лицензия № Л-409-17/01.07.2013 г. за дейността „доставка на електрическа 
енергия  от  доставчик  от  последна  инстанция“  за  срок  от  28  години.  Дружеството 
осъществява тази дейност от 01.08.2013 год. С Решение № И1-Л-409-17 от 29.11.2013 г. на 
КЕВР лицензията е разширена с правата и задълженията на координатор на специална 
балансираща група.

Осъществяваната  търговска  дейност  на  дружеството  съвпада  с обхвата  на 
издадените му лицензии.

 „ЧЕЗ Разпределение България“ АД притежава Лицензия № Л-135-07/13.08.2004 г. 
за  дейността  „разпределение  на  електрическа  енергия“  и  реално  осъществява  всички 
дейности, възложени му в качеството му на оператор на електроразпределителна мрежа, в 
съответствие със Закона за енергетиката и подзаконовите актове по прилагането му.  

Осъществяваната  търговска  дейност  на  дружеството  съвпада  с  обхвата  на 
издадената  му  лицензия.  Съгласно  уведомлението,  действително  осъществяваната 
търговска дейност на дружеството към момента е единствено дейността по разпределение 
на електрическа енергия.  

„ЧЕЗ  Трейд  България“  ЕАД притежава  Лицензия  №  Л-191-15/04.07.2005  г.  за 
дейността  „търговия  с  електрическа  енергия“  и  упражнява  дейността  в  пълен  обем. 
Дружеството  е  регистрирано  при  „ЕСО“  ЕАД  със  статус  „активен“,  както  и  като 
координатор на стандартна балансираща група.

„Фри  Енерджи  Проджект  Орешец“  ЕАД (ФЕПО)  притежава  и  управлява 
фотоволтаична централа за производство на електрическа енергия, с мощност под 5 MW, 
поради  което  няма  изискване  тази  дейност  да  се  осъществява  въз  основа  на  издадена 
лицензия (чл. 39, ал. 4, т. 1. от Закона за енергетиката -„ЗЕ“). 

„ЧЕЗ  България“  ЕАД извършва  управленски  и  поддържащи  услуги  за 
предприятията от групата на ЧЕЗ, като идентифицира подходящи инвестиции, редуцира 
ползването  на допълнителни услуги  и разходите  по дейността,  действа  като  център  за 
споделени  услуги,  въвежда  унифицирани  информационни  и  комуникационни  системи, 
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осигурява  прилагането  на  най-добри  практики,  подобряване  нивата  на  обслужване, 
продажба  на  стоки,  наем  на  транспортни  средства,  транспортни,  управленски, 
консултантски и други услуги. 

„ЧЕЗ  ИКТ“  ЕАД осигурява  хардуерното  и  софтуерно  обслужване  на 
предприятията от групата на ЧЕЗ. 

„ЧЕЗ  България“  ЕАД  и  „ЧЕЗ  ИКТ“  ЕАД  предоставят  услуги  само  вътре  в 
корпоративната група и практически нямат независими клиенти (единствено „ЧЕЗ ИКТ“ 
ЕАД сочи един такъв клиент). 

„Бара  Груп“  ЕООД е  притежавало  електроцентрала  за  производство  на 
електроенергия от биомаса (намираща се на лицензионната територия на групата на ЕВН 
– в кв. Устово, град Смолян, област Смолян), която е работила само за 72-часовите проби 
през 2015 г. и не осъществява дейност от 01.01.2016 г. до сега.  

5.2.  Определяне  на  съответните  пазари,  на  които  оперират  участниците  в 
концентрацията

С  оглед  реално  извършваната  дейност  на  участниците  в  концентрацията, 
съответните пазари, на които те оперират, могат да бъдат обобщени както следва: 

Придобиващо дружество и неговата група:
В  своята  практика  КЗК  е  разглеждала  съответните  пазари,  на  които  оперират 

дружествата от групата на Купувача (Еврохолд Груп):
• Пазар  на  търговия  на  дребно  с  нови  леки  и  лекотоварни  пътнически  

автомобили с национален географски обхват3;
• Пазар на предоставяне на сервизни услуги на леки автомобили с национален  

географски обхват4;
• Пазар на продажба на резервни части за автомобили с национален географски 

обхват5;
• Пазар на продажба на моторни масла и смазочни продукти6;
• Пазар на предоставяне на лизингови услуги с национален географски обхват7;
• Пазар  на  предоставяне  на  услуги,  свързани  с  финансовите  пазари 

(инвестиционно посредничество) с национален географски обхват8.
• Пазар на предоставяне на застрахователни услуги.
Придобивани дружества:
- строителство на присъединителни съоръжения (ЧЕЗ Разпределение);
„ЧЕЗ Разпределение България“ АД извършва дейност, свързана със строителство 

на присъединителни съоръжения в изпълнение на лицензионните си задължения, които 
съоръжения са част от електроразпределителната мрежа и не са предназначени за размяна, 
поради което тази дейност в конкретния случай не формира съответен пазар;

- разпределение на електроенергия (ЧЕЗ Разпределение);
В свое решение № 1475/2017г. КЗК е определила съответен пазар на „услугите по 

разпределение  на  електрическа  енергия  на  стопански  потребители  на  СрН и  НН през 
разпределителната  мрежа  на  „ЧЕЗ  Разпределение  България“  АД,  в  качеството  му  на 

3 Решения на КЗК № 618/2018 г., № 1364/2012 г.
4 Решения на КЗК № 618/2018 г., № 1364/2012 г.
5 Решения на КЗК № 618/2018 г., № 1364/2012 г.
6 Решение на КЗК № 475/2009 г.
7 Решение на КЗК № 784/2016 г.
8 Решение на КЗК № 1191/2013 г.
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оператор  на  електроразпределителна  мрежа“9,  с  географски  обхват  съвпадащ  с 
територията  на  лицензията,  която  включва административните  области:  София,  София 
Област, Благоевград, Перник, Кюстендил, Видин, Враца, Монтана, Ловеч и Плевен. 

Предвид разпоредбите на ЗЕ, този пазар е с естествено монополен характер и „ЧЕЗ 
Разпределение България“ АД се явява единствен оператор на електроразпределителната 
мрежа на териториите на съответните лиценции.

- снабдяване/доставка на електрическа енергия (ЧЕЗ Електро България);
В  свое  решение  №  1475/2017г.  КЗК  е  определила  съответен  пазар,  обхващащ 

дейността по снабдяване (доставка)10 на електрическа енергия  на стопански потребители 
на СрН и НН, осъществявана от  „ЧЕЗ Електро България“ АД в качеството му на краен 
снабдител на електрическа енергия и на доставчик от последна инстанция. Географският 
обхват  на  тези  услуги  съвпада  с  територията  на  лицензиите,  която  включва 
административните  области:  София,  София  Област,  Благоевград,  Перник,  Кюстендил, 
Видин, Враца, Монтана, Ловеч и Плевен. 

Предвид разпоредбите на ЗЕ, този пазар е с естествено монополен характер и „ЧЕЗ 
Електро   България“  АД в  качеството  си на  краен  снабдител  и  доставчик  от  последна 
инстанция се явява единствен оператор на територията  на съответните  лицензии. ([50-
60]% доставка на големи индустриални клиенти и [40-50]% доставки на ел. енергия на 
клиенти СН/ НН). 

- пазар на балансираща енергия (ЧЕЗ Електро и ЧЕЗ Трейд); 
На  пазара  на  балансираща  енергия  участват  „ЧЕЗ  Електро  България“ АД (в 

качеството  на  „координатор  на  специална  балансираща  група“  и  на  „координатор  на 
стандартна  балансираща  група“)  и  „ЧЕЗ  Трейд  България“  ЕАД  (в  качеството  си  на 
„координатор на стандартна балансираща група“).  

Балансиращата група представлява група от търговски участници (потребители), 
които са прехвърлили отговорността за балансиране на електроенергията на свободния 
пазар  на  регистриран  координатор  на  балансираща  група,  като  нейната  цел  е  да 
компенсира небалансите (отклоненията от прогнозите) на отделните търговски участници, 
за  да компенсира или намали разходите за  балансиране.  Видовете балансиращи групи, 
функцията  и  ролята  на  техните  координатори  са  описани  в  Правилата  за  търговия  с 
електрическа енергия (ПТЕЕ), приети от КВЕР. „Стандартна балансираща група“ е група 
от търговски участници с координатор, регистриран от независимия преносен оператор и 
координаторите  извършват  покупко-продажба  на  електроенергия  само  на  свободния 
пазар.  „Специалните  балансиращи  групи“  са  групите  с  координатори:  независимия 
преносен  оператор,  обществения  доставчик,  крайните  снабдители,  операторите  на 
електроразпределителни мрежи, разпределителното предприятие на тягова електрическа 
енергия  и  доставчиците  от  последна  инстанция.  Тези  координатори  изпълняват 
9 Съгласно  §  1,  т.  34б,  б.  „а“ (нова  -  ДВ,  бр.  54  от  2012 г.,  в  сила  от  17.07.2012 г.)  от  ДР  на  ЗЕ,  „Оператор  на 
разпределителна  мрежа“ е  лице -  оператор  на  електроразпределителна  мрежа,  което  осъществява  разпределение  на 
електрическа енергия по електроразпределителна мрежа и отговаря  за  функционирането  на електроразпределителна 
мрежа,  за  нейната  поддръжка,  развитието  й на дадена територия и за  взаимовръзките й с  други  мрежи,  както и за 
осигуряването  в  дългосрочен  план  на  способността  на  мрежата  да  покрива  разумни  искания  за  разпределяне  на 
електрическа енергия.
10 За  целите  на  анализа  дейността  по  снабдяване  обхваща  дейностите  на  ЧЕЗ  Електро  като  „краен  снабдител“ 
(дружество, което е лицензирано да сключва сделки по регулирани от секторния регулатор цени с определени групи 
крайни  клиенти,  присъединени  към  електроразпределителна  мрежа  в  съответната  територия)  и  като  доставчик  от 
„последна инстанция“ (лицензирано дружество, което осигурява снабдяване с електрическа енергия в случаите, когато 
на свободния пазар клиентът остане без  доставчик  или настъпи обстоятелство,  поради което търговецът му не е  в 
състояние да продължи да извършва доставка на електроенергия.дружество).
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задължения от обществен интерес и разходите за балансирането им са част от разходите, 
които се предоставят от КЕВР в процеса на утвърждаване на цените за мрежови услуги 
и/или  регулираните  цени  на  електроенергията  в  регулирания  пазарен  сегмент.  В 
„комбинираните балансиращи групи“ участват производители на електрическа енергия от 
възобновяеми  източници.  Всеки  търговски  участник  има  право  да  се  регистрира  като 
координатор  на  „стандартна“  и/или  на  „комбинирана  балансираща  група“,  докато 
координатори на „специална балансираща група“ могат да бъдат само посочените по-горе 
лица. Търговските участници нямат право да сключват сделки на пазара на електрическа 
енергия,  ако  не  са  сключили  договор  за  участие  в  балансираща  група.  Също  така, 
количествата надхвърлящи размера на нетното специфично производство, се продават на 
пазара по свободно-договорени цени, а в случаите, когато няма купувач, се реализират на 
балансиращия пазар по цената за енергиен излишък.

- производство и търговия на едро на електроенергия  
Производители на електрическа  енергия са всички централи,  които произвеждат 

електрическа  енергия  в  съответствие  с  лицензията  им,  както  и  тези,  чиято  дейност  не 
изисква издаване на лицензия чл. 39, ал. 4 от Закона за енергетиката (производители с 
централа с обща инсталирана електрическа мощност до 5 MW).

В своята практика EК обикновено не прави разлика между различните използвани 
енергийни източници и разглежда пазара като единен независимо дали електроенергията е 
била произведена от газова централа, ВЕИ и т.н.11 

В определени случаи, с оглед особеностите на различните национални енергийни 
пазари, ЕК12 също е обсъждала възможността за допълнително  сегментиране по няколко 
възможни критерия (в зависимост от това дали сделките се осъществяват в пикови (дори 
супер пикови) или в извън пикови часове; вида на производство – напр. атомни, газови 
централи,  вятърни  паркове;  правната  регулация  –  общ  или  специален  режим,  т.е. 
регулиран  и  нерегулиран  пазар  и  т.н.),  но  в  крайна  сметка  не  е  намерила  достатъчно 
основания за допълнително сегментиране на пазара.

Законът  за  енергетиката  разграничава  основно  два  вида  производители  -  от 
конвенционални  енергийни  източници  и  производители  от  възобновяеми  енергийни 
източници, като определя и трети междинен вид - производители по комбиниран способ. 
Разграничението  между  отделните  групи  производители  се  прави  за  целите  на 
административното  регулиране  на  цените  на  произвежданата  електроенергия  от 
съответния вид, което КЕВР извършва. Специалният Закон за енергията от възобновяеми 
източници  („ЗЕВИ”)  дефинира  понятието  „Енергия  от  възобновяеми  източници“  като 
енергията от възобновяеми неизкопаеми източници: вятърна, слънчева енергия, енергия, 
съхранявана  под  формата  на  топлина  в  атмосферния  въздух  -  аеротермална  енергия, 
енергия,  съхранявана  под  формата  на  топлина  под  повърхността  на  твърдата  почва  - 
геотермална  енергия,  енергия,  съхранявана  под  формата  на  топлина  в  повърхностните 
води - хидротермална енергия, океанска енергия, водноелектрическа енергия, биомаса, газ 
от възобновяеми източници, сметищен газ и газ от пречиствателни инсталации за отпадни 
води. 

Допълнително,  производството  на  електрическа  енергия  се  разграничава  в 
зависимост  от  първичния  ресурс,  който  се  използва  от  съответното  предприятие  и 
11 Case COMP/M.8056  -  EPH /  PPF Investments /  Vattenfallgeneration /  Vattenfall Mining (§  13);  COMP/M.7745  - 
Fortum/Lietuvos Energija/JV (§ 21); COMP/M.5224 - EDF / British Energy (§ 11-15).
12 Case  COMP/M.5979  -  KGHM/  Tauron  Wytwarzanie  /  JV;  COMP/M.5978  –  GDF  SUEZ/  International  Power; 
COMP/M.5911 - Tennet/ Elia/ Gasunie/ Apx-Endex; COMP/M.5366 - Iberdrola Renovables / Gamesa.
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използваната  технология.  Изградените  производствени  мощности  в  България,  които 
продължават  да  функционират  и  към  настоящия  момент,  включват:  ядрена  централа, 
топлоелектрически  централи,  водноелектрически  централи  (ВЕЦ,  ПАВЕЦ),  заводски 
централи, ветроцентрали, соларни централи и др. 

В Решение №805/2018г. с оглед на осъществяваната от участниците дейност, КЗК е 
сегментирала  производството  на  електрическа  енергия  в  зависимост  от  използвания 
енергоносител и технологичен процес, а именно от фотоволтаични централи.     

До  промените  в  ЗЕ  от  2018г.,  продажбата  на  електрическа  енергия  на  едро  в 
България  работи  по  т.нар.  хибриден  модел - с  „регулирани“  сделки,  при  които 
електрическата енергия се доставя по регулирани цени, определяни от КЕВР13,  както и 
посредством сделки на „свободен пазар“, при които електрическата енергия се доставя по 
свободно  договорени  цени  и  условия.  Количествата  електроенергия,  произведена  от 
съответния  ВЕИ  производител  са  били  изкупувани  от  НЕК  или  от  съответния  краен 
снабдител,  по  определена  от  КЕВР  преференциална цена14 до  размера  на  Нетното 
Специфично  Потребление  (НСП)15.  Тази  цена  е  фиксирана  за  целия срок на  договора. 
Останалото количество електрическа енергия над НСП се реализира на свободния пазар. 

Във връзка с приетите изменения и допълнения на ЗЕ (от ДВ бр. 38 от май 2018 г.) 
и  на  Закона  за  енергията  от  възобновяеми  източници,  производителите  с  обща 
инсталирана  електрическа  мощност  4  MW  и  над  4  MW,  включително  тези  от 
възобновяеми  източници,  операторите  и  общественият  доставчик,  са  задължени  да 
реализират  произведеното  количество  електрическа  енергия,  извън  нуждите  на 
регулирания пазар, на Българската независима енергийна борса. Производителят може да 
продава  електрическата  енергия  на  борсата  самостоятелно  или  чрез  координатор  на 
балансираща група (чл. 100, ал. 6 от ЗЕ). В случай, че избере да продава чрез координатор, 
същият следва да регистрира производителите при независимия преносен оператор като 
подгрупа  в  балансиращата  група  и  задължително  да  продава  закупената  от  тях 
електрическа  енергия  чрез  отделна  регистрация  на  организиран  борсов  пазар.С  оглед 
обстоятелството,  че  се  засягат  заварени  договори  на  ВЕИ и ВЕКП производители  (по 
ЗЕВИ), законът въвежда т.н. премиен режим.

С  промените  се  прекратява  действието  на  механизма  на  задължителното 
изкупуване  на  произведената  електрическа  енергия  по  преференциална  цена  по 
отношение на ВЕИ производители на електрическа енергия от централи с инсталирана 
мощност 4 и над 4 MW. Съгласно изменението на ЗЕВИ от 1.07.2018г.:

по преференциална цена,  за определения в закона срок, се изкупува енергията 
само на ВЕИ производители, които произвеждат ЕЕ, от централи с инсталирана мощност 
до 4 MW;
13 приложими  за  ВЕИ  производители,  които  са  въведени  в  експлоатация  преди  06.03.2015  г.,  на  база  сключени 
дългосрочни договори за продажби
14 Съгласно чл. 18, ал. 1 от ЗЕВИ производството на електрическа енергия от възобновяеми източници се насърчава чрез 
определяне на преференциални цени. В тази връзка, по силата на чл. 32, ал. 1, т. 1 от ЗЕВИ, КЕВР ежегодно до 30 юни 
определя преференциални цени за изкупуване на електрическата енергия, произведена от ВЕИ. В чл. 32, ал. 2 от ЗЕВИ 
подробно се посочват критериите и ценообразуващите фактори, които се отчитат при определяне на преференциалните 
цени при условията и по реда на Наредба № 1 от 14.03.2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия.
15 Съгласно чл. 31, ал. 5, т.1 от ЗЕВИ, в сила от 24.07.2015 г. НСП е средногодишното производство на електрическа 
енергия от 1 kW инсталирана мощност,  съгласно решението на КЕВР за определяне на преференциални цени след 
приспадане  на  собствените  нужди  на  централата.  С  въвеждането  на  НСП  всъщност  се  ограничават  количествата 
електрическа  енергия  от  ВЕИ,  които  крайните  снабдители  (ЕРП-та  и  НЕК)  са  задължени  да  изкупуват  от 
производителите по преференциални цени само до определеното НСП на съответната ВЕИ централа за всяка календарна 
година.
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за производителите, произвеждащи енергия от централа с инсталирана мощност 4 
и над 4 MW се предвижда компенсаторен механизъм с премии, както следва:

въвеждат се т.н. „премии”, който съставляват компенсация за прекратяването на 
механизма Feed-in Tariff. Премията се определя от КЕВР ежегодно, като разлика между 
определената  до  влизането  в  сила  на  ЗИДЗЕ  преференциалната  цена,  приложима  за 
съответен производител, и прогнозна пазарна цена за електрическа енергия, произведена 
от възобновяеми източници в зависимост от първичния енергиен източник (прогнозната 
пазарна  цена  се  определя  от  КЕВР).  Срокът  за  изплащане  на  премията  е  равен  на 
оставащия срок по договорите за изкупуване на енергия (същите се прекратяват по закон). 
Изплащането  на  премиите  се  осъществява  ежемесечно  чрез  Фонд  „Сигурност  на 
електроенергийната система” по договор сключен с този фонд. Размерът на премията е 
различен  в  зависимост  от  използваната  технология  и  преференциалната  цена.  За  ВЕИ 
производителите е предвиден преходен период за стартиране на режима „компенсиране 
чрез  премии”.  ВЕИ  производителите  следва  да  сключат  договор  за  премии  с  Фонд 
„Сигурност на електроенергийната система”, като този договор влиза в сила не по-късно 
от  1.01.2019г.  От  датата  на  влизане  в  сила  на  договора  с  Фонда  (договор  между 
производител  и  Фонда),  съответния  договор  за  изкупуване  се  смята  за  прекратен  и 
Общественият  доставчик,  съответно  Крайните  снабдители  не  изкупуват  по 
преференциална цена произведената от производителя електрическа енергия. За периода 
от 1.07.2018г.  до крайния срок за влизане в сила на договорите с Фонда -  1.01.2019г., 
Общественият  доставчик,  продава  изкупената  от  ВЕИ производителите  ел.  енергия  на 
борсата (§68, ал.10 -13 от ПЗР на ЗИДЗЕ), като получава съответстващата премия за тези 
производители. 

С промени в ЗЕ от м. май 2019 г., всеки производител с централа с мощност 1 и 
над 1 MW и продаващ енергия на свободно договорени цени, продава произведената от 
съответната централа енергия само на организиран борсов пазар, считано от 01.07.2019 г. 
Централите,  които влизат в обхвата на промените,  следва в срок до 30 юни 2019 г. да 
подпишат договор за компенсиране с премия с Фонд „Сигурност на електроенергийната 
система“  (ФСЕС).  За  ВЕИ  производителите  премията  се  предоставя  до  изтичане  на 
съответния  договор  за  дългосрочно  изкупуване,  а  размера  на  количеството 
електроенергия, което ще бъде компенсирано с премия, е определеното нетно специфично 
производство.

Въпреки  гореспоменатото  компенсиране,  съответните  производители  ще  носят 
пазарния риск относно търсенето и предлагането, риска от вариациите на пазарните цени, 
рисковете от небаланси и ще бъдат задължени да правят всички плащания за достъп и за 
мрежовите  компоненти  за  пренос  и  задължения  към  обществото,  както  всички  други 
участници на пазара.

В  конкретния  случай,  на  този  пазар  от  групата  на  придобиваните  дружества 
оперират производителят ФЕПО (с фотоволтаична централа, с мощност над 4MW) и ЧЕЗ 
Трейд и ЧЕЗ Електро, в качеството им на търговци.  

В  своята  досегашна  практика  КЗК  е  приела,  че  географският  пазар съвпада  с 
националните граници16 с оглед обстоятелството, че крайните клиенти могат да избират 
доставчик на електроенергия измежду всички действащи търговци, тъй като лицензията 
не е териториално ограничена, а важи за територията на цялата страна.

16 Решения на КЗК № № 25/2012 г., 315/2012 г.; 1454/2012 г.; 936/2016 г., 11/10.01.2017 г., 805/2018 г.
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5.3. Бариери за навлизане на пазара
КЗК  в  своята  практика  приема,  че  съществуват  следните  групи  бариери  за 

навлизане на пазара на производство и търговия на едро с електрическа енергия17:
Административно-правни бариери 
Лицензии  за  производство  на  електроенергия  се  изискват  за  електроцентрали  с 

наличен капацитет над 5 MW, като броят на лицензиите в този сектор не е ограничен. 
В  практиката  си18 КЗК  е  определила,  че  основното  ограничение  за 

новонавлизащите  производители  на  енергия  от  възобновяеми  източници  е  липсата  на 
свободни  мощности  за  изкупуване  по  преференциални  цени.  Съгласно  ЗЕВИ  КЕВР 
определя на едногодишна база свободните електрически мощности за присъединяване на 
производители  на  електрическа  енергия  от  възобновяеми  източници  по  райони  на 
присъединяване и нива на напрежение електрическите мощности. В последните няколко 
регулаторни  периода  няма  свободни  мощности,  което  се  дължи  на  ръста  на 
производството  и  потреблението  на  енергия  от  ВЕИ и достигането  на  задължителната 
национална цел от 16 % дял на енергия от ВЕИ в брутното крайно потребление на енергия 
още през 2012 г. 

Като допълнителна бариера за  навлизане на нови производители на пазара  КЗК 
посочва и постоянно променящата се регулаторна рамка в сектора на енергетиката. 

Структурни бариери
Структурните бариери са основно свързани с капиталови инвестиции, необходими 

за  производството на  електрическа  енергия.  Изграждането  на електрически централи  е 
дейност,  която изисква финансови инвестиции, чието възстановяване отнема съществен 
период от време. 

Достъп до суровини
Като потенциална допълнителна бариера пред навлизането на нови участници на 

този  пазар  е  достъпът  до  горивата  и  ресурсите,  използвани  за  производството  на 
електрическа  енергия.  Тази  бариера,  обаче,  както  КЗК  е  отчела  в  своята  практика, 
съществува в най-малка степен за ВЕИ централите.

Въпреки  горепосочените  бариери,  КЗК  е  на  мнение,  че  след  последните 
нормативни  промени  пазарът  се  очаква  постепенно  да  бъде  изложен  на  по-голям 
конкурентен натиск от нови участници.

Съгласно  становище  на  КЕВР19 навлизането  на  нови  производители  от  ВЕИ на 
пазара на електрическа енергия е обусловено от редица фактори, за които към момента 
липсва яснота,  като:  развитието на технологиите за производство на електроенергия от 
ВЕИ  в  посока  подобряване  на  тяхната  ефективност  и  конкурентноспособност  спрямо 
конвенционалните източници на енергия; срока, степента и начина, по който страната ще 
изпълни ангажиментите си като държава-членка на ЕС по отношение новите национални 
цели за повишаване използването на енергия от ВЕИ и др.

По  отношение  на  търговията  с  електрическа  енергия,  бариерите  са  от 
административно-правен характер, свързани с необходимостта от издаване на лицензия за 
дейността,  както  и от икономически  характер.  Съгласно доклада на  КЕВР за 2018г.,  е 
налице трайна тенденция към насищане на пазара и спад в издаването на нови лицензии за 
търговия с електрическа енергия, предвид непропорционално големия брой лицензирани 

17 Решения на КЗК № № 25/2012 г.; 805/2018 г.; 1445/2018г.
18 Решения на КЗК № № 936/10.11.16 г.; 11/10.01.2017 г.; 805/2018 г.
19 Решения на КЗК 1445/2018г.
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към  момента  търговци  на електрическа  енергия,  съотнесен  към  обема  на  търгуваните 
количества  на  свободния електроенергиен пазар.  Допълнително,  според КЕВР, с  оглед 
значителния брой неактивни търговци (повече от 50) се очаква увеличение на подадените 
заявления за прекратяване на лицензия за търговия с електроенергия.  

Като бариера за навлизане на пазара на търговия с електрическа енергия може да 
се  определи  заплащането  на  такси,  предоставянето  на  гаранционни  обезпечения, 
поддържането и обновяването на финансови лимити. 

Така например, за да бъде регистриран, участникът подава заявление за проверка 
на условията за участие и регистрация на борсовия пазар по образец, заедно с определени 
изискуеми  документи.  Операторът  на  борсовия  пазар  проверява  заявлението  за 
съответствие с изискванията и в случай, че го одобри, изпраща на участника договор за 
участие на борсовия пазар, както и информация за приложимите такси, срока за плащане и 
сметките,  по  които  трябва  да  се  преведат  съответните  такси.  Следващата  стъпка  е 
извършването на обучение на отговорниците за търговия, упълномощени от кандидата да 
търгуват от негово име. При успешното му завършване, упълномощените лица получават 
сертификат. Следва сключване на договора и предоставяне на изискуемото обезпечение 
(чл. 37, ПТЕЕ и Процедура за членство), след което участникът може свободно да търгува 
в съответния сегмент.

С  оглед  на  гореизложеното  може  да  се  приеме,  че  е  необходим  сериозен 
първоначален и последващ финансов ресурс за участие на този пазар.   

Разпределение и снабдяване/доставка на електрическа енергия
Доколкото, съгласно чл. 43, ал. 2 от ЗЕ, за една обособена територия се издава само 

една лицензия за разпределение на електрическа енергия, една лицензия за снабдяване с 
електрическа енергия от крайни снабдители и една лицензия за доставка на електрическа 
енергия  от  доставчик  от  последна  инстанция,  Комисията  приема,  че  законовата 
разпоредба представлява съществена правна бариера, по силата на която историческите 
оператори „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и „ЧЕЗ Електро България“ АД се явяват 
единствени участници на така определените съответни пазари.

5.4. Пазарни позиции на дружествата от групата на ЧЕЗ
Производство на електроенергия
Данни за  инсталираните  мощности в  страната  през  2017г.  и  2018г.20, съобразно 

електропроизводствения микс,  включващ ядрени  и термични  централи  и  централи, 
използващи  възобновяеми  източници  (водни, вятърни, слънчеви  централи 
електроцентрали на биомаса) са представени в таблица № 1 по-долу:

Таблица № 1
Вид ЕЦ Инсталирана мощност (MW)

2017г. 2018г.
1.АЕЦ 2 000 2 000
2.ТЕЦ на лигнитни въглища 4 119    4 119
3.ТЕЦ  на  черни  и  кафяви 
въглища

362 362

4.ТЕЦ на газ 563 983
5. ВЕЦ, в т.ч. 3 204 3 204
5.1.ПАВЕЦ производство 1 399 1 399
5.2. ПАВЕЦ помпи 933 933

20 По информация от Доклад за дейността на КЕВР за 2018 година, публикуван на сайта на КЕВР. 
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6. ВИ, в т.ч. 1 822 1 825
6.1. Вятърни ЕЦ 701 701
6.2. Фотоволтаични ЕЦ 1 043 1046
6.3. ЕЦ на Биомаса 78 77
Общо 1-6 12 070 12 493

Източник ЕСО ЕАД

Данните в таблица № 1 показват,  че инсталираната производствена мощност на 
фотоволтаичните централи (ФтЕЦ) е под 9% спрямо общо инсталираните мощности и за 
двете отчетни години, като делът й леко намалява през 2018г., за сметка на значително 
увеличените мощности на ТЕЦ на газ. 

Информация за инсталираната и въведени в експлоатация мощност на „ФЕПО“, 
както и за срока за изкупуване на произведената от него ел.енергия от крайния снабдител 
по преференциални цени, е обобщена в таблица № 2 по-долу:

Таблица № 2

ФтЕЦ 
Инсталирана 

мощност (MW)
 Срок на договор за 

изкупуване 

Крайна дата на 
договор за 

изкупуване по 
преференциални 

цени
ФтЕЦ „ФЕПО“ ЕАД (…..)* (…..)* (…..)*21

При съпоставка на данните от таблица № 2 и таблица № 1 е видно, че делът на 
инсталираните мощности на „ФЕПО“ спрямо общо инсталираните мощности на ФтЕЦ в 
България (общо 1 046 MW инсталирана мощност) за 2018г. е приблизително [0-5]%.

Данни  за  произведената  нетна  електрическа  енергия  в  страната  през  2017г.  и 
2018г.22  са представени в Таблица № 3 по-долу:

Таблица № 3
Вид ЕЦ Произведена нетна ел. енергия в МWh 

2017г. 2018г.
1.АЕЦ 14 718 368 15 291 204
2.ТЕЦ на лигнитни въглища 17 605 902 16 717 934
3.ТЕЦ на черни и кафяви 
въглища

246 111 245 766

4.ТЕЦ на газ 1 609 514 1 544 381
5. ВЕЦ, в т.ч. 3 395 131 5 391 795
5.1.ПАВЕЦ производство 899 639 986 848
5.2. ПАВЕЦ помпи 647 485 425 127
6. ВИ, в т.ч. 3 054 993 2 811 788
6.1. Вятърни ЕЦ 1 414 564 1 315 757
6.2. Фотоволтаични ЕЦ 1 325 472 1 238 788
6.3. ЕЦ на биомаса 314 956 257 243
Общо 1-6 40 630 018 42 002 868

21 Съгласно измененията в ЗЕ, (…..)*.
22 По информация от Доклад за дейността на КЕВР за 2017 година, публикуван на сайта на КЕВР.
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Данните  в  таблица  №3  показват,  че  делът  на  произведеното  количество 
електрическа  енергия  от  ФтЕЦ  спрямо  общо  произведената  нетна  електроенергия  в 
страната намалява от 3,3% за 2017г. до 2,9% за 2018г.  

Количествата произведена и продадена електрическа енергия на свободния и на 
регулирания пазар през 2017г. и 2018 г. от „ФЕПО“ ЕАД са представени в таблица № 4 по-
долу:

Таблица № 4
ФтЕЦ „ФЕПО“ ЕАД /Година 2017 2018

м.01-10 м.11-12
Нетно специфично производство (MWh) (…..)* (…..)*
Общо произведено количество енергия 
(MWh) (…..)* (…..)* (…..)*

общо (…..)*
Балансираща енергия за ВЕИ 
производители с мощност 4 MWh и над 
4 MWh

(…..)*

общо  (…..)*
Продадено количество енергия (MWh) 
общо в т.ч. : (…..)* (…..)* (…..)*

общо (…..)*
- регулирани преференциални цени (…..)* (…..)* (…..)*

общо (…..)*
-свободно договорени цени (…..)*   (…..)*

общо (…..)*
Отношение произведено/продадено 
количество енергия (в %) 

100% 100% 100%

При  анализ  на  динамиката  на  общо  произведените  количества  електрическа 
енергия  от  ФЕПО  през  2018г.  в  сравнение  с  2017г.  се  забелязва  намаление  на 
производството от около (…..)*%. Данните сочат същата тенденция и при продажбата на 
електроенергия от ФЕПО, където намалението е (…..)*%.   

Дял на ФЕПО по отношение на производството на ел. енергия
Общото нетно производство на електрическа  енергия в България през  2018г.  от 

ФтЕЦ  възлиза  на  1  238  788  МWh.  През  2018г.  общото  нетно  производство  на 
електроенергия от ФЕПО е в размер на (…..)* МWh, което формира общ пазарен дял от 
[0-5]% по този показател.

Анализът на данните в таблица № 4 показват, че до (…..)* почти (…..)* количество 
((…..)*%) от общо продадената от „ФЕПО“ електрическа енергия през 2018г. се (…..)* до 
размера на квотата (…..)* MWh. По данни от уведомителя, след (…..)*23 произведената от 
ФЕПО електроенергия е продадена (…..)*. 

Търговия на едро с електрическа енергия на свободния пазар 
С  оглед  промените  на  нормативната  база,  свързани  с  либерализирането  на 

електроенергийния пазар,  търговията  на свободния пазар  се  осъществява на базата на 
сключени двустранни договори за покупко-продажба на електроенергия през платформата 
на организирания борсов пазар, опериран от „Българската независимата енергийна борса“ 
ЕАД (БНЕБ).
23 (…..)*.
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Организираният борсов пазар  се състои от три сегмента:  1) пазарен сегмент  „В 
рамките на деня“ (intraday market), 2) пазарен сегмент „Ден напред“ (day ahead market) и 
3) пазарен сегмент „Централизиран пазар на двустранни договори“, на които цените се 
определят  в  зависимост  от  подадените  оферти  „купува“  и  „продава“  от  пазарните 
участници,  като  се  изчисляват  с  помощта  на  специализиран  алгоритъм,  използван  от 
оператора на централизираната платформа за борсова търговия. На първите два сегмента 
борсата е страна по сключените сделки и носи съответно отговорност и риск, а на третия 
сегмент БНЕБ е само посредник между търговските участници по сделките.

Участници на борсовия пазар на електрическа енергия могат да бъдат (съгласно чл. 
36, ал. 2, ПТЕЕ) производители на електрическа енергия,  получили право на достъп до 
съответната  мрежа  и  регистрирани  на  пазара  на  електрическа  енергия;  търговци  на 
електрическа  енергия,  регистрирани  на  пазара  на  електрическа  енергия;  общественият 
доставчик;  доставчици  от  последна  инстанция;  крайни  клиенти,  преки  членове  на 
балансираща група; участници, които не са прехвърлили отговорността за балансиране на 
координатор на балансираща група и сами отговарят за  небалансите на своите обекти, 
съгласно чл. 57, ал. 1, т. 2 от правилата. 

За да могат да подават предложения за продажба и/или предложения за покупка на 
електрическа енергия, търговските участници трябва да са регистрирани от оператора на 
борсовия пазар за участие на борсовия пазар на електрическа енергия (чл. 36, ал. 1, ПТЕЕ). 

Пазарен сегмент „Ден напред“ е първият, с който БНЕБ започна реална работа с 
търговски участници на 20.01.2016г. Сделките на борсов сегмент „Ден напред“ (ПДН) се 
осъществяват  в  деня  предхождащ  деня  на  физическата  доставка  (D-1),  а  търгуваните 
количества са с ден на доставка следващия ден (D). Продуктът,  който се реализира на 
ПДН, представлява доставка на електрическа енергия в точно определен час (в деня на 
доставка), като всеки ден на доставка се състои от 24 последователни интервала (за всеки 
час на доставка). Търгът или борсовата сесия, на базата на която се извършват сделките на 
ПДН,  се  осъществява  по  уеднаквена  цена  за  всички  търговски  участници (клирингова 
цена).

Пазарен  сегмент  „В  рамките  на  деня“  (ПРД)  е  сравнително  нов  сегмент  от 
борсовата  търговия,  провеждана  на  БНЕБ,  който  функционира  от  12  април  2018г. 
Продуктът, който се реализира на ПРД, представлява часови продукти или комбинация от 
такива  (блокови  продукти).  Начинът  на  осъществяване  на  сделките  е  посредством 
механизъм за непрекъснато договаряне (auto matching), при който сделките се сключват 
автоматично, след регистрацията на съответстваща насрещна оферта. Всяка промяна или 
анулиране  на  оферта  бива  отразявана  веднага  след  регистрирането  ѝ.  Периодът,  през 
който могат да се подават оферти за покупка/продажба и да се осъществяват сделки, е с 
начален срок всеки ден в 14:00 ЦЕВ (15:00 ЕЕТ) и краен срок до 60 мин. преди началото 
на доставка на съответния продукт. Ценовите оферти, подавани от търговските участници, 
са единствено в евро. Всеки ден на доставка се състои от 24 последователни интервала (за 
всеки час на доставка),  като първият интервал на доставка започва в 00:00 ЦЕВ (01:00 
EET) в деня на доставката.  Информацията за нови възможни продукти за търгуване се 
актуализира след публикуването на резултатите от проведената борсова сесия за пазарен 
сегмент „Ден напред“, което прави двата сегмента -„Ден напред“ и „В рамките на деня“ 
допълващи  се,  тъй  като  участниците  имат  възможност  за  оптимизация  на  своите 
небаланси  (недостиг  или  липса  на  количества  електрическа  енергия),  търгувайки  на 
сегмент ПРД.
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Пазарен  сегмент  „Централизиран  пазар  на  двустранни  договори“  (ЦПДД) 
стартира дейността си на 25.10.2016г.  Централизираният пазар за покупко-продажба на 
електрическа  енергия  посредством  двустранни  договори  представлява  платформа  за 
покупко-продажба на електрическа енергия с различни срокове на доставка. За да могат 
търговските участници да търгуват помежду си, те следва да имат сключен помежду си 
Стандартизиран договор за покупко-продажба на електрическа енергия (СДППЕЕ). 

БНЕБ не е страна по осъществяваните сделки на сегмента ЦПДД. СДППЕЕ урежда 
правата и задълженията на страните в резултат на сключени сделки за покупко-продажба 
на  електрическа  енергия  посредством  някой  от  трите  екрана  за  търговия  „Auctions“ 
(Търгове),  „Continuous  trading“  (Продължителна  търговия)  и  „Hourly  products“  (Часови 
продукти).  Наличието  на  СДППЕЕ е  задължително  условие  за  търговия  между  двама 
участници на ЦПДД. 

По данни от Годишния доклад на КЕВР до ЕК от юли 2109г. през 2018г. най-голям 
обем електрическа енергия е търгуван на пазарния сегмент ЦПДД (78,47%), при 63,68% за 
2017г.

Разпоредбите на закона за енергетиката и Правилата, издадени от БНЕБ във връзка 
с работата на трите пазарни сегмента (ПДН), ПРД, ЦПДД) предвиждат  предоставянето от 
търговците на различни по вид обезпечения. Обезпеченията могат да бъдат  под формата 
на банкова гаранция и паричен депозит,  а  с  последващи промени след 2018г.  на ЗЕ и 
Правилата за работа на организиран борсов пазар сегмент ЦПДД като възможен способ за 
обезпечение  се въвежда застраховка ( застраховка- гаранция). 

Във  връзка  със  задължението  на  търговските  участници  да  заплащат  добавка 
Задължение  към  обществото  на  Фонд  "Сигурност  на  електроенергийната  система" 
(ФСЕС)  в  чл.36ж  от  ЗЕ24 се  предвижда  фактурираните  средства  от  цената  и/или 
компонентата  от  цена  по  чл.  30,  ал.  1,  т.  17  да  се  внасят  във  фонда  от  търговец, 
производител, оператор на организиран борсов пазар и доставчик от последна инстанция, 
които сключват сделки по свободно договорени цени с крайни клиенти,  присъединени 
към електроенергийната система;  краен снабдител, който сключва сделки по регулирани 
цени  с  крайни  клиенти  и  от  оператор  на  електропреносната  мрежа  и  операторите  на 
електроразпределителните мрежи за потребената електрическа енергия за технологични 
разходи.  За  тези свои задължения  търговците  и  производителите  за  текущия  месец  да 
предоставят  обезпечение  в  размер  на  100  на  сто  от  средната  аритметична  месечна 
стойност от произведението на цената и/или компонентата от цена по чл. 30, ал. 1, т. 17 и 
количеството електрическа енергия, продадено от тях на крайни клиенти, за предходните 
6 месеца. При липса на данни за предходните 6 месеца обезпечението е в размер 100 на 
сто  от  средната  аритметична  месечна  стойност  за  предходните  месеци,  за  които  има 
данни, но не по-малко от 20 000 лв. Обезпечението се предоставя в срок до 25-о число на 
текущия месец в една от следните форми: депозит в пари по банкова сметка на фонда; 
банкова  гаранция  или  застраховка,  по  смисъла  на  т.  15,  раздел  ІІ,  буква  "А"  от 
приложение  №  1  към  Кодекса  за  застраховането  (в  сила  от  21.05.2019  г.  ).  Когато 
задълженията са обезпечени със застраховка, нейният срок на валидност е 12 месеца, 
като  застрахователната  премия се изплаща еднократно,  а  фондът е  посочен като трето 
ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката се приема, ако не обезпечава друго 
задължение  и  ако  застрахователят  е  поел  безусловно  задължение  за  целия  срок  на 
застрахователния  договор да  плати  при  настъпване  на  застрахователното  събитие  в  5-

24 С промените в ЗЕ от ДВ бр. 38 от май 2018 г.
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дневен  срок  от  получаване  на  първо  писмено  поискване.  При  отнемане  на  лиценз  на 
застраховател за задължението по ал. 1 се предоставя ново обезпечение в 7-дневен срок от 
отнемането на лиценза.  При изпълнение на задълженията точно за 12 поредни месеца, 
законът предвижда обезпечението за месеца, следващ този период, да се намали на 50 на 
сто  от  средната  аритметична  месечна  стойност  от  произведението  на  цената  и/или 
компонентата  от  цена  по  чл.  30,  ал.  1,  т.  17  и  количеството  електрическа  енергия, 
продадено от търговеца или производителя на крайни клиенти, за предходните 6 месеца.  
Също  така,  съгласно  чл.  36ж,  ал.  7  от  ЗЕ  търговците  и  производителите  не  внасят 
обезпечения когато са изпълнили едновременно следните условия за текущия месец: т. 1 
до 20-о число нямат дължими и/или просрочени задължения към фонда; т. 2 са внесли 
авансово  до  25-о  число  по  банкова  сметка  на  фонда  средства  в  размер  на 
средноаритметичната стойност от произведението на цената и/или компонентата от цена 
по чл. 30, ал. 1, т. 17 и количеството електрическа енергия, продадено от тях на крайни 
клиенти,  за  предходните  6 месеца  и  до 25-о  число са  уведомили фонда,  че  са  внесли 
средствата по т. 2. При неизпълнение от търговец или производител на задължения по  чл. 
36  ж  от  ЗЕ,  фондът  приема  мотивирано  решение  за  отстраняването  му  от  пазара  на 
електрическа  енергия  за срок,  определен в  решението.  Отстраняването се  извършва от 
независимия  преносен  оператор  след  получаване  на  искане  от  фонда.  Решението  за 
отстраняване  се  обжалва  по  реда  на  Административнопроцесуалния  кодекс,  като 
обжалването не спира изпълнението.

Съгласно  Правилата  за  работа  на  организиран  борсов  пазар  на  електрическа 
енергия на сегмент ЦПДД, в сила от 21.01.2019г.  като форма на гаранционно обезпечение 
за плащане и/или изпълнение при сключване на сделки за покупко-продажба, е въведена 
застраховка-гаранция.  При  организирането  на  търг  от  търговски  участник  на  екран 
„Auctions“(Търгове), същият следва да посочи в заявлението за участие освен количество 
за  покупка  или  продажба,  дата  и  час  за  провеждане  на  търга,  минимална  или 
максималната  цена,  профил,  срок на  доставка,  начин на  плащане,  неустойки  и  всички 
допълнителни условия, така и  обезпечения за плащане и за добро изпълнение, като се 
посочи формата - превод по сметка, банкова гаранция или застраховка-гаранция, размер 
и срок, в които следва да бъдат предоставени. При констатиране от оператора на липсваща 
информация в заявлението, същото се счита за невалидно.

Правилата предвиждат и при сключване на сделка на екран „Continuous trading“ 
(Продължителна търговия) със срок на доставка,  по-дълъг от 32 /тридесет и два/ да се 
предоставят следните обезпечения:

-Купувачът  е  длъжен  да  предостави  на  Продавача  гаранционно  обезпечение  за 
плащане, което следва да покрива стойността на количеството договорена електрическа 
енергия за 21 (двадесет и един) календарни дни. (т.144.1)

-Продавачът  е  длъжен  да  предостави  на  Купувача  гаранционно  обезпечение  за 
добро  изпълнение,  което  трябва  да  покрива  стойността  на  количеството  договорена 
електрическа  енергия  в  размер  на  10%  от  стойността  на  договорената  електрическа 
енергия. (т.144.2)

 Изискуемите  гаранционни  обезпечения  според  Правилата  за  работа  на 
организиран  борсов  пазар  на  електрическа  енергия  на  сегмент  ЦПДД  следва  да  се 
представят до 3 (три) работни дни след подписване на допълнително споразумение и се 
освобождават  до  десет  (10)  работни  дни  след  датата  на  изтичане  на  Допълнителното 
споразумение, при условие, че всички фактури, издадени на името на Купувача до датата 
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на изтичането им, са платени в срок, както и при липса на неустойки и удръжки от страна 
на Продавача към Купувача при сделки за покупко-продажба на електрическа енергия със 
срок  на  доставка  по-дълъг  от  32  /тридесет  и  два/  дни.  Гаранционните  обезпечения  се 
предоставят  в  една  от  следните  форми или в  комбинация  от  тях  –  превод  по сметка, 
банкова гаранция, Застраховка-гаранция.

„ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД закупува електроенергия основно от конвенционални 
производители и я продава на свободния пазар както на крайни клиенти, така и на други 
търговци (продажби на едро и на дребно). 

„ЧЕЗ Електро България“ АД продава електроенергия на свободния пазар както на 
крайни клиенти, така и на други търговци (продажби на едро и на дребно), а също така 
работи  на  регулирания  пазар  на  дребно,  чрез  доставка  на  клиенти  на  мрежа  средно 
напрежение  (големи  индустриални  предприятия)  и  на  клиенти  на  мрежа  ниско 
напрежение (домакинства и дребен бизнес). 

По оценка на ЧЕЗ, представени с уведомлението, общият обем на електрическата 
енергия на свободния пазар възлиза на около (…..)* МWh за 2018г. 

По оценка на ЧЕЗ, представени с уведомлението, общият обем на електрическата 
енергия на свободния пазар на търговия на едро възлиза на около (…..)* МWh за 2018г. На 
тази  база,  пазарният  дял на  „ФЕПО“ на свободния пазар  на едро на електроенергия  в 
страната за 2018г. възлиза на [0-5]% .

 „ЧЕЗ Електро България“ АД е реализирало електроенергия на свободния пазар на 
крайни потребители през 2018г. в размер на (…..)* МWh в съответствие с лицензията. 
Следователно,  делът  на  дружеството  е  приблизително  [0-5]% от  продажбите  на 
електроенергия на свободния пазар на крайни потребители. По данни на ЧЕЗ, продажбите 
на едро на ел. енергия в страната възлизат на (…..)* МWh. 

„ЧЕЗ Електро България“ АД е реализирало електроенергия на едро през 2018г. в 
размер на  (…..)* МWh. Следователно, делът на дружеството е приблизително [0-5]% от 
продажбите на електроенергия на свободния пазар на едро.

„ЧЕЗ  Трейд  България“  ЕАД  е  реализирало  продажби  на  електроенергия  на 
свободния  пазар  (ВН,  и  СН/НН)  в  размер  на  (…..)* МWh,  които  формират  дял  от 
приблизително [10-20]% от продажбите на електроенергия на свободния пазар на крайни 
потребители. 

„ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД е реализирало електроенергия на едро през 2018г. в 
размер на (…..)* МWh. Следователно, делът на дружеството е приблизително [10-20]% от 
продажбите на електроенергия на свободния пазар на едро.

Както бе установено по-горе, налице е изискване за предоставяне от търговците на 
различни  по  вид  обезпечения,  сред  които  е  и  застраховката-гаранция.  В  конкретния 
случай  придобиващата група  оперира в застрахователния сектор,  като  предлагането на 
застрахователни услуги формира 77,3% от приходите на „Еврохолд България“ АД за 2018 
г.  Ето защо  за целите на оценката на нотифицираната сделка Комисията ще анализира 
този сегмент от пазара на застраховането.   

5.5. Общ преглед на дейността по застраховане
Застраховането е  дейност  по  осигуряване  на  застрахователно  покритие  на 

рискове,  по  силата  на  договор,  изразяващо  се  в  набиране  и  разходване  на  средства, 
предназначени за изплащане на обезщетения и други парични суми при настъпване на 
събития или сбъдване на условия,  предвидени в договор или в закон,  както и в пряко 
свързаните с това дейности.
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Застраховането се осъществява на базата на сключени договори за застраховка, с 
които застрахователят се задължава да поеме определен риск срещу плащане на премия и 
при настъпване на застрахователно събитие да заплати на застрахования  или на  трето 
ползващо се лице застрахователно обезщетение или парична сума.

Застрахователна  дейност  в  страната  могат  да  извършват  акционерни дружества, 
кооперации,  застрахователи  от  трета  държава  чрез  клон,  регистриран  по  реда  на 
Търговския  закон,  които  са  получили  лиценз  при  условията  и  по  реда  на  Кодекса  за 
застраховането (КЗ), а също така и застрахователи от друга държава членка при условията 
на правото на установяване или на свободата на предоставяне на услуги.

В  практиката  си  както  ЕК25,  така  и  КЗК26 разграничават  три  самостоятелни 
продуктови пазари в застрахователния сектор: общо застраховане, животозастраховане и 
презастраховане.

В  своята  практика27 ЕК  и  КЗК28 приемат,  че  по  отношение  на  търсенето  на 
застраховки,  пазарите  на  общото  застраховане  и  животозастраховане  могат  да  бъдат 
допълнително  сегментирани,  в  зависимост  от  покриваните  рискове  по  отделни  видове 
застраховки. Предвид различните характеристики, размера на застрахователните премии и 
целта  на  отделните  видове  застраховки,  Комисията  допуска,  че  не  е  налице 
взаимозаменяемост  от  гледна  точка  на  търсенето  между  отделните  видове 
застрахователни  рискове.  В  някои  от  своите  решения29 Комисията  се  позовава  на 
приложимата  национална  класификация  и  практиката  на  националните  регулаторни 
органи в областта на застраховането. 

Установената класификация на КФН относно видовете застраховки, предлагани в 
страната в направление общо застраховане включва:

• Злополука;
• Заболяване;
• Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства;
• Релсови превозни средства;
• Летателни апарати;
• Плавателни съдове;
• Товари по време на превоз;
• Пожар и природни бедствия;
• Други щети на имущество;
• Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС;
• Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на летателни 

апарати;
• Гражданска  отговорност,  свързана  с  притежаването  и  използването  на 

плавателни съдове;

25 Case COMP/M.8257 -  NN Group /  Delta  Lloyd;  COMP/M.7233 –  Allianz/  Going concern  of  UnipolSai  Assicurazioni; 
COMP/M.6957  -  IF  P&C/  TOPDANMARK;  COMP/M.6848  -  AEGON  /  SANTANDER  /  SANTANDER  VIDA  / 
SANTANDER GENERALES; COMP/M.6521 - Talanx International/  Meiji Yasuda Life Insurance/ Warta; COMP/M.6743 - 
Talanx International/ Meiji Yasuda Life Insurance Company/ HDI Poland.
26 Решения на КЗК №№ 255/01.03.2018 г., 278/24.03.2015 г.; 1630/04.12.2013 г.;  1292/02.10.2013г.
27 Case No COMP/M.7233 - ALLIANZ/ GOING CONCERN OF UNIPOLSAI ASSICURAZIONI; Case No COMP/M.6743 - 
TALANX INTERNATIONAL/MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE COMPANY/ HDI Poland
28 Решения на КЗК №№ 1292/02.10.2013 г., 1630/04.12.2013 г.
29 Case COMP/M.1712, Generali / INA; Case COMP/M.6649, Allianz / Insurance Portfolio and Brokerage Services of Gan 
Eurocourtage.
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• Обща гражданска отговорност;
• Кредити;
• Гаранции;
• Разни финансови загуби;
• Правни разноски;
• Помощ при пътуване.

 „Застраховка-гаранция“ представлява застрахователен договор (полица), сключен 
съобразно  разпоредбите  на  Кодекса  за  застраховането,  Приложение  1  „Класове 
застраховки“, раздел II “Класове общо застраховане“ А 15 „Гаранции“. 

„Застраховка Гаранции“30 е с предмет на застраховане риска от финансови загуби 
и/или  допълнителни  разноски  във  връзка  с  плащания  по  посочен  в  застрахователната 
полица  пряк  или  непряк  гаранционен  договор  (гаранция).  Чрез  нея  застрахователят 
обезщетява дадена банка или юридическо лице, които са издали гаранция, а ползвателят 
не изпълнява договорените си задължения.

В  зависимост  от  характера  на  гарантираното  задължение  на  отговорното  лице 
договореното застрахователно покритие обхваща:

Клауза  01  –  Гарантиране  на  митнически  задължения  (държавни  вземания)  на 
отговорното  лице  (вносител,  спедитор  и  др.)  съгласно  действащото  българско 
законодателство;

Клауза 02 – Гарантиране изпълнението на договорни задължения на отговорното 
лице, в това число във връзка по:

         1. договори за доставка на стоки и/или извършване на услуги;
         2. възстановяване на авансово плащане от страна на отговорното лице при 

разваляне на договор;
         3. добро изпълнение и функционални гаранции (Bonds, Liquidated damages).
Клауза 03 – Гаранции за участие в търг (конкурс) или процедура за възлагане на 

поръчка, включително случаите, когато при спечелване гаранцията прераства в гаранция 
за добро изпълнение.

Клауза 04 – Други гаранции, одобрени изрично от застрахователя.
Географски пазар
В  своите  решения  ЕК  определя  географския  пазар  по  общо  застраховане  като 

национален,  като  допуска  и  по-широка  географска  дефиниция  единствено  при  големи 
търговски рискове, напр. застраховка „космически рискове“ (с обхват най-малко ЕИП), 
както  и  застраховка  „летателни  апарати,  плавателни  съдове  и  транспорт“  за  някои 
големи/мултинационални клиенти (с по-широк от националния териториален обхват).  В 
този  смисъл  е  и  практиката  на  КЗК31 предвид  малката  територия  на  страната  и 
хомогенните характеристики на застраховките по общо застраховане за цялата страна (в 
т.ч. потребителските предпочитания и предлагането на сходни застрахователни продукти).

Бариери за навлизане
Пазарите на застрахователни услуги като цяло се характеризират с наличието на 

специфични правни, административни и финансови бариери. Към общозастрахователните 
дружества съществуват изисквания за определена правно-организационна форма, налице е 
необходимост  от  получаване  на  лицензия  от  КФН  за  отделните  видове  застраховки, 

30 https://www.euroins.bg/bank-guarantees-insurance-94.html
31 Решения на КЗК № 1292/02.10.2013 г.,  № 1630/04.12.2013 г.
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задължително  уведомяване  на  КФН  за  трансфера  на  акции  и  за  инвестиране  на 
финансовите резерви над определени размери и др. Също така, застрахователите трябва да 
отговарят  на  конкретни  изисквания  за  минимална  граница  на  платежоспособност  и  да 
поддържат  определени  по  структура  активи  като  покритие  на  технически  резерви  по 
сключените  застраховки.  Допълнително,  ръководните  органи  на  застрахователните 
дружества следва да отговарят и на предвидени в закона квалификационни изисквания. На 
подобни  изисквания  са  длъжни  да  отговарят  и  лицата,  притежаващи  квалифицирано 
акционерно участие.

Пазарно положение при „Застраховка-гаранция“
През 2018 г. в структурата на портфейла на дружествата, които извършват дейност 

по общо застраховане в България,  застраховките  от групата  „кредити,  гаранции,  разни 
финансови загуби и правни разноски“ заемат дял от 2.6%. Към 31.07.2019 г. този дял е 
нараснал до 4.4%.

За  2018  г.  „застраховка  на  гаранции“  формира  приблизително  половината  от 
премийния приход, получен от всички финансови застраховки на пазара. 

Застрахователните дружества, които предлагат „застраховка на гаранции“, както и 
пазарните им дялове за 2018 г.32 са представени в таблица №5. 

Таблица № 5
Дружество Премиен приход по 

застраховка на гаранции
(в лв.)

Пазарен дял
(в %)

ЗД "Евроинс" АД 12 454 848 46.43

ЗД "ЕИГ-Ре" АД 66 477 0.25

Общо Евроинс и ЕИГ-РЕ 46.68
ЗАД "ОЗК - Застраховане" АД 9 920 462 36.98

ЗАД "Алианц България" 2 600 616 9.7

ЗК "Лев Инс" АД 972 014 3.62

"ЗЕАД ДаллБогг: Живот и здраве'' 
ЕАД

646 738 2.41

ЗАД "Асет Иншурънс" АД 162 104 0.60

ЗАД “Армеец” 2 236 0.01

ОБЩО 26 825 494

„Застрахователно Дружество Евроинс” АД и „Застрахователно Дружество ЕИГ Ре” 
ЕАД имат водеща позиция при предоставянето на „застраховка на гаранции“ през 2018 г. 
и пазарният им дял е 46,68%. 

Към 31.07.2019 г.  лидерската  позиция на „Застрахователно Дружество Евроинс” 
АД се запазва, като пазарният дял на дружеството е 42,64%.

32 Съгласно данни, достъпни на интернет страницата на КФН. 
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VI. Сума от общите обороти на предприятията-участници в концентрацията   
Сумата33 от общите обороти, реализирани на територията на  Република България 

през  2018  г.  от  обичайна  дейност  на  участниците  в  концентрацията,  изчислена  в 
съответствие с чл. 25 от ЗЗК, е в размер на (…..)*  лв., в това число: 

- Групата, към която принадлежи придобиващото контрол предприятие “Ийстърн 
Юръпиън Електрик Къмпани” Б.В. – (…..)* лв.;

- Придобиваните предприятия – (…..)* лв.

По повод преценката за евентуално наличие на „общностно измерение” на сделката 
по смисъла на Регламент на Съвета № 139/2004, предвид размера на реализираните от 
участниците в концентрацията обороти, КЗК установи, че не са удовлетворени хипотезите 
на чл. 1 от Регламента за наличие на „общностно измерение”, което запазва собствената й 
компетентност.

Правни изводи

По чл. 22 от ЗЗК
Съгласно чл. 22, ал. 1, т. 2 от ЗЗК, концентрация между предприятия е налице при 

настъпване на трайна промяна в контрола, когато едно или няколко лица, упражняващи 
вече контрол върху най-малко едно предприятие, придобият чрез покупка на ценни книжа, 
дялове или имущество, чрез договор или по друг начин пряк или косвен контрол върху 
други предприятия или части от тях.  В този смисъл Комисията в своите решения приема, 
че  всяка  промяна  в  лицето  или  лицата,  упражняващи  решаващо  влияние  върху  едно 
предприятие  или  част  от  него,  води  до  промяна  в  структурата  на  предприятието  и 
представлява концентрация между предприятия.

По  смисъла  на  чл.  22,  ал.  3  от  ЗЗК  контролът  се  свързва  с  възможност  за 
упражняване на решаващо влияние върху търговското поведение на дадено предприятие. 
За целта носителят на контрола трябва да може да приема или да блокира приемането на 
решенията, възприемани като стратегически за политиката на една компания, а именно – 
да определя ръководството на дружеството, бюджета, стопанския план и инвестициите. 

Нотифицираната  сделка  е  насочена  към  придобиване  от  страна  на  „Еврохолд 
България“  АД, посредством  притежаваното  от  него  дружество  “Ийстърн  Юръпиън 
Електрик Къмпани” Б.В., на едноличен контрол върху предприятията от групата на ЧЕЗ в 
Република България.34 Преди сделката върху предприятията-цел е упражняван едноличен 
контрол от страна на „ЧЕЗ“ а.с., което след финализирането й ще загуби връзка с тях. В 
резултат  от  осъществяване  на  планираната  операция,  Купувачът  ще  придобие 
възможността  занапред  да  определя  самостоятелно  търговската  политика  на 
придобиваните дружества и съответно едноличен контрол върху Предприятията на ЧЕЗ в 
Република България.  

Промяната на лицето, което ще упражнява решаващо влияние върху предприятията 
– цел носи белезите на качествена и трайна промяна на контрола върху предприятията, с 
което са изпълнени критериите за наличие на концентрация.    

 На  следващо  място  КЗК приема,  че  нотифицираната  операция,  която  обхваща 
няколко придобивания, оформени като една сделка и по които купувачът е едно и също 

33 Съгласно представени с уведомлението справки за оборота на участниците в концентрацията.
34 Параметрите на сделката са описани в т.4.1 от настоящото Решение.
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лице,  представляват  една  концентрация.  Обвързаността  на  транзакциите  и  тяхното 
едновременно  осъществяване,  дава  основание  те  да  бъдат  оценени  като  една 
концентрация.   

Предвид  изложените  обстоятелства,  планираната  операция,  по  силата  на  която 
„Еврохолд  България“  АД,  чрез притежаваното  от  него  дружество  “Ийстърн  Юръпиън 
Електрик Къмпани” Б.В., ще придобие непряк едноличен контрол върху „ЧЕЗ България“ 
ЕАД,  „ЧЕЗ  Разпределение  България“  АД,  „ЧЕЗ  Електро  България“  АД,   „ЧЕЗ  Трейд 
България“  ЕАД,  „Фри  Енерджи  Проджект  Орешец“  ЕАД,  „Бара  Груп“  ЕООД и  „ЧЕЗ 
Информационни и комуникационни технологии България“ ЕАД, които са независими от 
него  и  от  икономическата  група  на  Еврохолд,  представлява  концентрация  между 
предприятия по смисъла на чл. 22, ал. 1, т. 2 от ЗЗК.    

По чл. 24 от ЗЗК
Съгласно  чл.  24,  ал.  1  от  ЗЗК,  предприятията  са  задължени  да  уведомят 

предварително  Комисията  за  намерението  си  да  осъществяват  концентрация,  когато 
сумата  от  общите  обороти  на  всички  предприятия-участници  в  концентрацията  на 
територията на страната за предходната финансова година надхвърля 25 млн. лв. Законът 
въвежда допълнително кумулативно  изискване с  два  алтернативни критерия,  а  именно 
оборотът на всяко едно от поне две от предприятията – участници в концентрацията или 
оборотът на предприятието-цел на територията на България през предходната финансова 
година да надхвърля 3 млн. лв.

Както  бе  установено  по-горе,  посочените  кумулативни  критерии  в  случая  са 
изпълнени и за уведомителя е възникнало задължение за предварително уведомяване на 
КЗК, което задължение  е изпълнено.

Чл. 26 от ЗЗК
Съгласно  чл.  26,  ал.  1  от  ЗЗК,  Комисията  разрешава  концентрация  между 

предприятия, ако тя не води до установяване или засилване на господстващо положение, 
което  значително  би  попречило  на  ефективната  конкуренция  на  пазарите,  на  които 
операцията ще окаже въздействие. 

При  оценка  на  ефекта,  който  нотифицираната  концентрация  ще  породи  върху 
конкуренцията  на  съответните  пазари,  Комисията  изследва  пазарното  положение  на 
участниците в сделката преди и след нейното осъществяване, както и фактори, влияещи 
върху пазарната  позиция  и  промяната  в  структурата  на  пазара.  С  цел  да  достигне  до 
обосновано  заключение,  че  оценяваната  сделка  не  възпрепятства  конкуренцията,  КЗК 
взема предвид обстоятелства,  като  характеристика  на съответните  пазари,  тенденции в 
тяхното развитие,  юридически или други препятствия за навлизане на нови участници, 
както и други фактори в зависимост от спецификата на всеки случай.

В  конкретния  случай,  Групата  на  Придобиващото  предприятие  е  активно  в 
автомобилния и застрахователен сектори, като приходите от застрахователни услуги за 
2018 г. формират 77,3% спрямо общите приходи на Групата Еврохолд. 

Придобиваните  предприятия  от  Групата  на  ЧЕЗ  са  вертикално  интегрирани 
дружества, активни в електроенергийния сектор, участващи на пазарите от производство, 
разпределение и снабдяване/доставка на електрическа енергия, до търговия на едро и на 
дребно с електрическа енергия. 

Предвид дейностите на участниците в нотифицираната сделка, Комисията счита, че 
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същата  поражда  конгломератни  ефекти  на  дефинираните  съответни  пазари. 
Обединяването на дейностите и ресурсите на две големи икономически групи, опериращи 
на застрахователния пазар и на електроенергийния сектор, би се отразило съществено и на 
техните пазарни позиции. Подобна концентрация ще създаде съществено предимство на 
участниците  в  сделката  с  оглед  наличието  на  сериозни  финансови  изисквания  към 
търговските  участници  на  свободния  пазар  на  търговия  с  електрическа  енергия  и  по-
конкретно  предоставяне  на  обезпечения  под  формата  на  банкова  гаранция,  паричен 
депозит или застраховка-гаранция. 

В Европейската доктрина се приема, че в сравнение с хоризонталните сливания, 
обикновено  нехоризонталните  е  по-малко  вероятно  да  възпрепятстват  сериозно 
ефективната конкуренция35, доколкото не се осъществяват между преки конкуренти и не 
води автоматично до намаляване броя на пазарните участници. 

Същевременно се счита, че в държави, където сектори от социално - икономическа 
значимост се  характеризират  с  динамика  в развитието,  съпроводена с  нестабилност на 
пазарната среда и наличие на проблеми, е необходим по-задълбочен анализ при оценката 
за въздействието на дадена конгломератна концентрация върху тези пазари. На подобни 
пазари  такъв  тип  концентрации  могат  да  създадат  проблеми  за  конкуренцията,  по-
специално  когато  създават  предпоставки  новият  субект  да  следва  стратегия  за 
ограничаване на конкуренцията на пазарите, на които оперира. До такова ограничаване 
може да се стигне, ако комбинацията от продукти на съответните пазари предоставя на 
слятото  предприятие  възможността  и  стимула  чрез  лостов  ефект  да  продължи  да 
експлоатира  заеманата  от  него  силна  позиция  на  даден  пазар,  за  да  ограничи 
конкуренцията на друг пазар.  Подобни конгломератни сделки водят до обединяване на 
значителни финансови ресурси и по този начин влияят по-сериозно на тези пазари.

Това са именно случаи, при които възникват опасения за конкурентната среда не 
само  заради  конгломератния  характер  на  операцията,  а  предвид  размера  на 
концентриращите  се  предприятия.  В  тези  хипотези  загрижеността  произтича  от 
възможността на определена икономическа група да се разрасне до степен, особено по 
отношение на активите, така че да има безспорно предимство пред останалите участници 
в  конкурентния  процес.  На  следващо  място  конгломератното  сливане   на  големи 
икономически  групи  може  да  породи  основателни  опасения  за  конкурентната  среда, 
доколкото се обединяват диверсифицирани предприятия - производствени, предоставящи 
услуги,  финансови,  като  членовете  на  новата  група  ще  се  ползват  от  конкурентно 
предимство, разполагайки с възможност за получаване на капитал при по-благоприятни 
условия.

В  контекста  на  гореизложеното  Комисията  стига  до  извода,  че  конкретната 
оценявана сделка, развиваща се в условията на особено чувствителни пазари, каквито са 
пазарите  на  търговия  с  електрическа  енергия,  поражда  опасения  за  ефективната 
конкуренция по следните съображения:

Предвид  либерализирането  на  електроенергийния  пазар,  свободният  пазар  на 
търговия с електрическа енергия на едро между участниците на пазара се осъществява в 
рамките на организирания борсов пазар,  състоящ се от три сегмента: а)  „В рамките на 
деня“ (intraday market), б) „Ден напред“ (day ahead market) и в) „Централизиран пазар на 
двустранни договори“.

35 Насоките за оценяването на нехоризонтални сливания, извършвано съгласно Регламента на Съвета относно контрола 
върху концентрациите между предприятия.
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В хода на ускореното проучване Комисията установи36, че през 2018 г. основните 
количества електрическа енергия са търгувани на пазарния сегмент ЦПДД - 78,47%. На 
този сегмент се сключват сделки за доставка на ел. енергия за продължителни периоди от 
време, които сделки осигуряват на стопанските и индустриални клиенти на търговците на 
електрическа енергия сигурност на доставките, предвидимост на цената на ел. енергия и 
възможност за планиране на техните производствени и търговски цикли. 

На  пазара  на  ЦПДД  оперират  „ЧЕЗ  Трейд  България“  ЕАД  и  „ЧЕЗ  Електро 
България“  АД  в  съответствие  с  издадените  им  лицензии  за  търговия  с  електрическа 
енергия.  През 2018 г. „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД е един от основните участници и по 
данни  на  уведомителя  е  с  дял  приблизително  от  [10-20]%  от  продажбите  на 
електроенергия  на  свободния  пазар  на  крайни  потребители  съответно  с  [10-20]%  от 
продажбите  на  електроенергия  на  едро.  От  своя  страна,  съгласно  предоставената 
информация,  „ЧЕЗ  Електро  България“  АД  е  с  пазарен  дял  приблизително  [0-5]%  от 
продажбите на електроенергия на свободния пазар на крайни потребители и съответно [0-
5]% от продажбите на електроенергия на свободния пазар на едро.

Съгласно  разпоредбите  на  Закона  за  енергетиката  и  Правилата  за  работа  на 
организирания борсов пазар сегмент ЦПДД, за да участват на Борсовия пазар търговците 
са задължени освен да заплащат редица такси,  така  и да предоставят различни по вид 
обезпечения,  които могат да бъдат банкова гаранция, паричен депозит или застраховка 
(застраховка-гаранция).  Обезпечения  са  предвидени  и  във  връзка  със  заплащането  от 
търговците  на  добавка  Задължение  към  обществото  на  Фонд  "Сигурност  на 
електроенергийната система"  (чл.36ж от ЗЕ), а също и като  гаранция за плащане и/или 
добро изпълнение при сключване на сделки за покупко-продажба на електрическа енергия 
на сегмент ЦПД. Дължимите обезпечения се прилагат за първоначална регистрация,  за 
допускане до търговия, за поддържане и обновяване на финансовите лимити и за всеки 
изтъргуван мегаватчас. 

При така заложените нормативни изисквания Комисията стига до заключението, че 
участието на търговците на електроенергия на Борсовия пазар и в частност на сегмент 
ЦПДД, формиращ най-висок дял от търгуваните на борсата обеми, предполага наличието 
на значителен първоначален и последващ финансов ресурс и/или постигнати договорни 
отношения с банкова или застрахователна институция. Дължимите такси и обезпечения на 
БНЕБ оскъпяват дейността на търговия с електроенергия, като натоварват участниците на 
пазара  административно  и  финансово,  още  повече,  че  стойността  на  гаранционните 
обезпечения определя размера на финансовите лимити.

Следователно като съществени  икономически бариери за навлизане на пазара на 
търговия с електрическа  енергия могат да се определят  задълженията  за  заплащане на 
транзакционни такси, както и изискването за предоставянето на гаранционни обезпечения 
(минимално обезпечение, обезпечение за участие и за добро изпълнение). Доказателство 
за  това  е  и  факта,  че  от  началото  на  2018 г.  се  наблюдава  значително  намаляване  на 
исканията  за  издаване  на  нови лицензии  за  търговия с  електроенергия,  като  в  същото 
време търговци се оттеглят от пазара на електроенергия (справка регистър на търговските 
участници, поддържан от ЕСО).

 В  своя  анализ  Комисията  установи,  че  Групата  „Еврохолд“  е  лидер  при 
предоставянето на „застраховка-гаранция“ за 2018 г. с пазарен дял 46,68%, като си запазва 
водещата  позиция  и  към  31.07.2019  г.  с  пазарен  дял  от  42,64%.  Следователно  след 

36 Виж т.6.2.2. от Решението.
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финализиране  на  планираната  сделка  може  основателно  да  се  предвиди,  че 
предприятията–търговци  на  електрическа  енергия  от  придобиваната  група  ще  имат 
гарантиран, бърз и финансово изгоден достъп  до изискуемите застрахователни полици 
като форма на гаранционно обезпечение за търговията с електрическа енергия. По този 
начин  новата  група  ще  има  значително  конкурентно  предимство  пред  останалите 
участници на  пазара  на търговия на  електрическа  енергия,  осигурявайки си изначално 
изпълнението на гаранционните изисквания и на което предимство останалите участници 
трудно биха противостояли. 

  Наред  с  горното  и  имайки  предвид  характеристиките  на  пазарите  на  които 
оперират придобиваните дружества от групата на ЧЕЗ в България (изложени в раздел V от 
настоящото Решение), може да се заключи, че същата има водещи позиции, разполага със 
значителен  финансов  и организационен ресурс,  както и възможност за  реализиране на 
икономии от мащаба и обхвата. Не следва да се игнорира обстоятелството, че на пазара на 
разпределение и снабдяване/доставка на ел. енергия придобиваната група е с естествено 
монополно  положение  за  територията,  определена  в  издадените  й  лицензии  за 
осъществяване  на  тези  дейности.  Придобиваните  предприятия  са  част  от  вертикално 
интегрирана  група,  което  предоставя  допълнително  предимство  на  новата  обединена 
група. 

В  допълнение  конкретната  оценявана  сделка  засяга  съществени  дейности  от 
електроенергийния  пазар,  на  който  през  последните  години  се  извърши  поетапна 
либерализация и развитие на борсовата търговия с електроенергия. Динамичното развитие 
на пазара като цяло бе свързано и с множество законодателни промени в нормативната 
рамка,  провокирали  драстични  промени  във  функционирането  му.  Паралелно  с  това 
възникнаха и доста проблеми на пазара, за които КЗК бе многократно сигнализирана. В 
средствата за масова информация държавни органи, институции и браншови организации 
повдигат  въпроси  и  посочват  евентуални  причини  за  наблюдаваните  проблеми  на 
електроенергийния  пазар  и  в  частност  такива  свързани  с  борсовата  търговия.  С  оглед 
откроените от КЗК конгломератни ефекти следва да се посочи, че водещи работодателски 
организации, обединяващи големи индустриални клиенти на свободния пазар на търговия 
с  електрическа  енергия  обръщат  внимание,  че  обединяването  на  предприятия, 
осъществяващи  дейност  на  електроенергийния  и  на  застрахователния  пазар  създава 
конкурентно предимство предвид издаването на застрахователни полици като форма на 
гаранционно обезпечение при търговията с електрическа енергия.

 Въз  основа  на  гореизложеното  в  неговата  цялост  и  с  оглед  обществения  и 
институционален интерес, свързани със свободната търговия на ел. енергия, в конкретния 
случай  се  налага  извършването  на  задълбочено  проучване  на  възможните 
антиконкурентни ефекти от сделката. 

Във  връзка  с  горното  Комисията  намира  за  необходимо  да  бъде  извършено 
задълбочено проучване,  за да направи своите крайни заключения за въздействието, което 
ще окаже сделката върху засегнатия съответен пазар.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 82, ал. 3, т. 4, във връзка с чл.83, ал.1 
от ЗЗК, Комисията за защита на конкуренцията

Р Е Ш И:
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ЗАПОЧВА задълбочено проучване относно намерението на  „Еврохолд България“ 
АД (ЕИК 175187337)  да  осъществи  концентрация  посредством придобиване на непряк 
едноличен контрол върху „ЧЕЗ България“  ЕАД (ЕИК 131434768),  „ЧЕЗ Разпределение 
България“  АД (ЕИК 130277958),  „ЧЕЗ  Електро  България“  АД (ЕИК 175133827),  „ЧЕЗ 
Трейд България“ ЕАД (ЕИК 113570147), „Фри Енерджи Проджект Орешец“ ЕАД (ЕИК 
201260227),  „Бара  Груп“  ЕООД  (ЕИК  120545968)  и  „ЧЕЗ  Информационни  и 
комуникационни  технологии  България“  ЕАД  (ЕИК  203517599),  („Предприятията  на 
ЧЕЗ”). 

На основание чл.82, ал.7 от ЗЗК решението не подлежи на обжалване.
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