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при  участието  на  секретар-протоколист  г-н  Захари  Сръндев,  разгледа  в  закрито 
заседание, проведено на 18.01.2018 г., преписка № КЗК-305/554/2013 г., докладвана от 
наблюдаващия  проучването  зам.-председател  на  Комисията  –  г-н  Димитър 
Кюмюрджиев.

I. ОСНОВАНИЯ, СТРАНИ И ПРЕДМЕТ НА ПРОИЗВОДСТВОТО 
I. 1. Основания за образуване на производството 
Производството по преписка  КЗК № 305 от 2013 г. е образувано по Решение на 

КЗК № 304 от 26.03.2013г.  на основание чл.  38,  ал.  1,  т.  1  от Закона  за защита на 
конкуренцията за установяване на евентуално извършено нарушение по чл. 15 и чл. 21 
от ЗЗК и чл. 101 и 102 от ДФЕС от страна на „ЧЕЗ България“ ЕАД, „ЧЕЗ Електро 
България“ АД, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД,  „ЕВН 
България“  ЕАД,  „ЕВН  България  Електроснабдяване“  ЕАД,  „ЕВН  България 
Електроразпределение“  ЕАД,  „ЕВН  Трейдинг  Саут  Ийст  Юръп“  ЕАД,  „Енерго-про 
продажби“  АД,  „Енерго-про  мрежи“  АД,  „Енерго-про  България  трейдинг“  ЕАД, 
„Енерго-про  енергийни  услуги“  ЕООД,  както  и  двете  сдружения  -  Сдружение 
„Асоциация на търговците на електроенергия в България” и Сдружение „Институт за 
енергиен  мениджмънт“,  изразяващо се  в  злоупотреба  с  господстващо положение  на 
ответните  дружества,  чрез  ограничаване  на  търговията  на  свободния  пазар  на 
електроенергия чрез възпрепятстване регистрирането на крайни клиенти на свободния 
пазар,  както и координирано поведение на дружества от трите икономически групи, 
които прилагат  аналогични практики,  посредством които възпрепятстват  смяната  на 
доставчика на електроенергия, въз основа на което би могло да попадне в хипотезата на 
забранено споразумение по смисъла на чл.15 от ЗЗК и 101 от ДФЕС.

Производството по преписка  КЗК № 554 от 2013г. е образувано по искане с Вх. 



№  ВХР-1090/16.05.2013  от  „Енерджи  МТ“  ЕАД   за  установяване  на  евентуално 
извършено нарушение по чл. 21 от ЗЗК и чл. 102 от ДФЕС от страна на „Енерго-про 
мрежи“  АД,  „ЕВН  България  Електроразпределение“  ЕАД   и  „ЧЕЗ  Разпределение 
България“ АД, изразяващо се в злоупотреба с монополно/господстващо положение на 
ответните  дружества,  което  се  изразява  в  ограничаване  и  възпрепятстване 
регистрирането на крайни потребители на свободния пазар на електроенергия.

С Протоколно определение на КЗК № 690/22.05.2013г.  двете преписки -  КЗК 
305/2013 и КЗК 554/2013, са обединени в КЗК-305/554/2013г. 

I. 1.1.Повод за самосезиране на КЗК
Поводът за самосезиране на Комисията и образуване на производство по преписка 

КЗК 305/2013г.  са  получени сигнали в Комисията  и публикации в медиите  относно 
поведението на предприятията от икономическите групи – ЧЕЗ, ЕВН и ЕНЕРГО-ПРО 
на  електроенергийния  пазар  в  процеса  на  либерализацията  му,  което  се  изразява  в 
следното:

1.  Едновременно  участие  на   регулирания  и  на  свободния  пазар  от  страна  на 
различни търговски дружества от всяка една от трите групи енергийни предприятия – 
ЧЕЗ, ЕВН и ЕНЕРГО-ПРО. 

2.  Възпрепятстване  на  процеса  по  регистрация  на  свободния  пазар  и 
първоначалната смяна на доставчик от страна на дружествата от групата чрез създаване 
на  пречки  при  администрирането  на  процеса  за  смяна  на  доставчик,  неоказване  на 
съдействие на потребителя, предоставяне на противоречива информация, поставяне на 
нови и различни изисквания пред потребителя, невъзможност да се сключи договор за 
доставка на свободни цени с избран от крайния потребител доставчик.

3. Активно участие на Сдружение „Асоциация на търговците на електроенергия в 
България“ в организацията на свободния пазар.

I. 1.2. Същност на искането с Вх. № ВХР-1090/16.05.2013 г.
Искането, въз основа на което е образувано производство по преписка 554/2013, е 

подадено  от  „Енерджи  МТ“  ЕАД  срещу  дружествата-оператори  на 
електроразпределителните мрежи – „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, „ЕВН България 
Електроразпределение“ ЕАД, „Енерго - про мрежи“ АД – ( по-нататък – ЕРД). 

Молителят е участник на пазара на електроенергия в качеството му на търговец 
на свободния пазар.

Молителят  счита,  че  поведението  на  посочените  дружества  е  в  състояние  да 
ограничи конкуренцията  поради умишлено възпрепятстване на процеса по излизане на 
крайни клиенти на свободния пазар,  както и привличане на конкретни клиенти към 
търговците  от  икономическата  група  на  съответното  електроразпределително 
дружество (ЧЕЗ Трейд,  ЕВН ТСЕЕ,  Енерго-Про България Трейдинг1 –  по-нататък  – 
„търговци от групата“) или чрез задържане на клиенти като потребители на услугите на 
дружествата - крайни снабдители – ЧЕЗ Електро, ЕВН Електроснабдяване, Енерго-про 
Продажби, като част от икономическата група на съответното електроразпределително 
дружество.

Конкретните твърдения се състоят в следното:
1. Електроразпределителните дружества не спазват заложения в ПУРДЕЕМ 14-

дневен срок за произнасяне по заявления на крайните клиенти относно съответствието 

1 В Искането е посочено дружеството Енерго-Про България Трейдинг, но при извършеното проучване се 
установи, че това дружество не работи с крайни клиенти, а осъществява износ и внос на електроенергия, 
и клиентите му са други търговци, а не крайни потребители. Търговецът от Групата,  който работи с 
крайни клиенти, е Енерго-Про Енергийни Услуги. (Видно от Отговор от ЕПТ вх. КЗК -305/25.11.2013г.).
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на мрежите с техническите изисквания, което е съществен документ за регистрация на 
свободен пазар.

2. Крайните  снабдители  не  спазват  предвидения  срок  за  издаване  на 
удостоверения за липса на задължения.

3. ЕРД не  изпълняват  задължението  си  за  предоставяне  на   достъп  до  базата 
данни с  потреблението  на конкретния  потребител,  за  когото търговецът  или самият 
потребител  искат  информация  в  нормативно  определените  срокове,  с  което  се 
възпрепятства регистрацията на потребителя на свободния пазар и встъпването му в 
търговски отношения с независими от ЕРД търговци.

4. ЕРД  притежават  информация  за  почасовото  потребление  на  електрическа 
енергия  на  всички  крайни  клиенти  (товарови  профили),  което  не  е  достъпно  за 
останалите търговци на свободния пазар. Преди регистрацията си на свободния пазар 
клиентите нямат свободен достъп до тази информация, а тя е съществено необходима 
за регистрацията.

4.1. В  Общите  условия  на  „Енерго  Про  Мрежи”  АД  и  „ЕВН 
Електроразпределение  България”  ЕАД  е  предвидено  да  се  предоставят  данни  за 
почасовото потребление на крайните клиенти срещу заплащане.

4.2. В Общите условия на „ЧЕЗ Разпределение България”  АД не се предвижда 
изобщо  такава  възможност.  Налице  е  и  отказ  за  предоставяне  на  тези  данни  на 
потенциален клиент на молителя.  

5. ЕРД и Крайният снабдител предоставят информация на търговеца от своята 
икономическа  група  за  крайните  клиенти,  които  предстои  да  излязат  на  свободния 
пазар  – обем на потреблението,  начин на присъединяване,  адрес,  контакти и др.,  а 
такава информация не е достъпна за независимите търговци.

6. ЕРД  бави  процедурите  за  оформяне,  съгласуване  и  сключване  на  Рамкови 
договори  по  ПТЕЕ  с  независимите  търговци  на  свободния  пазар,  което  води  до 
невъзможност  за  сключване  на  „комбинирани“  договори  с  неговите  клиенти  на 
свободния пазар. Договорите за комбинирани услуги се сключват между потребителя и 
търговеца  с  цел  улеснение  за  потребителя  и  заплащане  директно  на  съответния 
търговец, а не на мрежовия оператор.

I. 2. Участници в производството (идентификация) 
I.2.1. Молител
Енерджи МТ ЕАД с ЕИК 201149482 и със седалище и адрес на управление:  гр. 

София, район Оборище, п.код 1000, ул. Бачо Киро 8, ет. 3. 
Дружеството  е  с  предмет  на  дейност  търговска  и  външно  търговска  дейност, 

търговско  представителство,  мениджмънт,  търговия  с  електрическа  енергия, 
разпределение и търговия на електрическа енергия. 

Дружеството  се  управлява  и  представлява  от  Петя  Георгиева  Петрова  – 
Изпълнителен директор.

I.2.2. Ответни страни в производството
„ЧЕЗ България“ ЕАД, ЕИК 131434768, със седалище и адрес на управление гр. 

София, бул. Цариградско шосе No 159, бл. Бенч Марк Бизнес Център.
Дружеството  е  с  предмет  на  дейност:  тъpгoвcкo  кoнcултиpaнe,  зaкупувaнe  и 

пpoдaжбa нa cъopъжeния и мaтepиaли, кaктo и извъpшвaнeтo нa вcякa дpугa дeйнocт, 
нeзaбpaнeнa oт зaкoнa.

Едноличен собственик на капитала е ЧЕЗ, а.с., Чешка Република.
Членове  на  Управителния  съвет  са  Цветанка  Генчева  Георгиева,  Зорница 

Красимирова  Генова-Попова,  Леон  Връшка,  Карел  Крал,  Душан   Рибан. 
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Представителството  се  осъществява  от  всеки  двама  от  членовете  на  Управителния 
съвет, действащи заедно.

„ЧЕЗ  Електро  България“  АД,  ЕИК  175133827,  със  седалище  и  адрес  на 
управление гр. София, бул. Цариградско шосе No 159, бл. Бенч Марк Бизнес Център.

Регистрираният предмет на дейност на дружеството е: 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.

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

Членове  на  Управителния  съвет  са  Жанна  Василева  Пехливанова
Карел Крал,  Ярослав Бергер.  Представителството  се осъществява  от всеки двама от 
членовете на Управителния съвет, действащи заедно.

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД,  ЕИК 130277958, със седалище и адрес на 
управление гр. София, бул. Цариградско шосе No 159, бл. Бенч Марк Бизнес Център.

Дружеството е с  предмет на дейност:  eкcплoaтaция нa eлeктpopaздeлитeлнaтa 
мpeжa, пpeдcтaвлявaщa cъвкупнocт oт eлeктpoпpoвoдни линии и eлeктpичecки уpeдби 
cъc cpeднo,  ниcкo и виcoкo нaпpeжeниe,  кoятo cлужи зa пpeнoc и paзпpeдeлeниe нa 
eлeктpичecкa eнepгия c цeл дocтавкa нa пoтpeбитeлитe, пpиcъeдинeни кьм тaзи мpeжa 
нa тepитopиятa, нa кoятo извъpшвa cвoятa дeйнocт пpи нaличиeтo и пoддъpжaнeтo нa 
вaлиднa  лицeнзия  зa  извъpшвaнe  нa  paзпpeдeлитeлнa  дeйнocт  пo  oпpeдeлeнaтa 
тepитopия;  нa  тepитopиятa,  oбxвaнaтa  oт  paзпpeдeлитeлнaтa  мpeжa,  дpужecтвoтo 
ocигуpява: дocтaвкa и пpoдaжбa нa eлeктpичecкa eнepгия нa пoтpeбитeлитe,  кoитo ca 
пpиcъeдинeни към paзпpeдeлитeлнaтa мpeжa, упpaвлeниe нa paзпpeдeлитeлнaтa мpeжa, 
пoддъpжaнeтo нa oбeктитe и cъopъжeниятa в cъoтвeтcтвиe c тexничecкитe изиcквaния, 
paзвитиeтo  нa  paзпpeдeлитeлнaтa  мpeжa  в  cъoтвeтcтвиe  c  пepcпeктивитe  зa 
икoнoмичecкo paзвитиe и пpoгнoзитe зa измeнeниe нa eлeктpoпoтpeблeниeтo в peгиoнa, 
пoддъpжaнe  и  paзвитиe  нa  cпoмaгaтeлни  мpeжи,  нeпpeкъcнaтocт  нa 
eлeктpocнaбдявaнeтo  и  кaчecтвoтo  нa  пoдaвaнaтa  eлeктpoeнepгия,  дpуги  уcлуги  зa 
пoтpeбитeлитe. Дpужecтвoтo нe мoжe дa извъpшвa дpугa дeйнocт, ocвeн тaзи, пpeдмeт 
нa лицeнзиpaнe пo Зaкoнa зa eнepгeтикaтa и eнepгийнaтa eфeктивнocт.

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

Членове  на  Управителния  съвет  са  Томаш  Пецка,  Петър  Холаковски,  Виктор 
Любомиров Станчев. Представителството се осъществява от всеки двама от членовете 
на Управителния съвет, действащи заедно.

„ЧЕЗ  Трейд  България“  ЕАД,  ЕИК  113570147,  със  седалище  и  адрес  на 
управление гр. София 1000, пл. Позитано No 2, ет. 7, офис 7.

Дружеството  е  с  предмет  на  дейност:  тъpгoвия  c  eлeктpичecкa  eнepгия  cлeд 
пoлучaвaнeтo  нa  лицeнзия  зa  тъpгoвия  c  eлeктpичecкa  eнepгия  cъглacнo  Зaкoнa  зa 
eнepгeтикaтa, кaктo и извъpшвaнeтo нa вcякa дpугa дeйнocт, нeзaбpaнeнa oт зaкoнa.

Едноличен собственик на капитала е ЧЕЗ, А.С., Чехия. 
Членове на Съвета на директорите са Владимир Георгиев Дичев, Балаж Хайду, 

Атанас Желязков Димов. Представителството се осъществява от изпълнителния член 
на Съвета на директорите иогжогж който и да било от останалите членове на Съвета на 
директорите, действащи заедно.

„ЧЕЗ” а.с. с идентификация 45274649, регистрирано в Република Чехия.

4



„ЕВН България“ ЕАД,  ЕИК 131329518, със седалище и адрес на управление: 
район Средец, бул. Цар Освободител 14, ет. 3. 

Дружеството  е  с  предмет  на  дейност  (1)  предоставяне  на  консултантски, 
технически  и  инженерингови  услуги  в  областта  на  производството,  доставката, 
снабдяването,  обработката,  преработката,  преноса  и  разпределението  на  енергия  и 
всякакви видове енергийни ресурси и вода, както и маркетинг на вторичните продукти 
от  енергийното  производство;  (2)  разработване,  маркетинг  и  продажба  на 
енергоспестяващи и водоспестяващи технологии и методи; (3) планиране, изграждане и 
доставка на всякакъв вид енергийни съоръжения,  включително газови, хидравлични, 
отоплителни, електрически и електронни уреди и оборудване, както и на технологии в 
областта  на  обработката  на  данни,  телекомуникациите  и  индустриалното 
машиностроене; (4) придобиване, продажба и използване за търговски цели на земя и 
сгради от всякакъв вид,  както и проектиране и изпълнение на строителни работи и 
предоставяне на строителни услуги от всякакъв вид; (5) предоставяне на управленски 
услуги на свързани лица от групата на ЕВН (6) всякакви други дейности, които не са 
забранени от закона.

Едноличен собственик на капитала на дружеството е ЕВН АГ – Австрия. 
Прокуристи  на  дружеството  е  Велко  Куршумов  и  Стойчо  Вълчев.  Членове  на 

Управителния  съвет  са:  Калина  Трифонова,  Вернер  Казагранде,  Робърт  Дик. 
Представителството на дружеството се осъществява заедно от всеки двама от членовете 
на Управителния съвет  или заедно от всеки един от Прокуристите  и всеки един от 
членовете на Управителния съвет.

„ЕВН България  Електроснабдяване”  ЕАД,  ЕИК 123526430,  със  седалище  и 
адрес на управление: гр. Пловдив, район Централен, п.код 4000, Ул. „Христо Г. Данов“ 
37. 

Предмет  на  дейност  на  дружеството  -  обществено  снабдяване  с  електрическа 
енергия на потребителите  и предоставяне на други  услуги,  свързани с електрическа 
енергия.

Едноличен  собственик  на  капитала  е  ЕВН  България  Щромфертрииб  Холдинг 
ГмбХ, Австрия. 

Членове  на  съвета  на  директорите  на  дружеството  са  Михаела  Михайлова-
Дьорфлер, Жанет Петкова Стойчева, Робърт Дик.

Представителство  на  дружеството  се  осъществява  заедно  от  всеки  двама  от 
членовете  на  Съвета  на  директорите  или заедно от един прокурист и един член на 
Съвета на директорите. Прокурист на дружеството е Петър Янков

„ЕВН България Електроразпределение” ЕАД, ЕИК 115552190, със седалище и 
адрес на управление: гр. Пловдив, район Централен, п.код 4000, Ул. „Христо Г. Данов“ 
37.

Дружеството е с предмет на дейност: експлоатация на електроразпределителната 
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  снабдяване  на  потребителите,  присъединени  към 
електроразпределителната  мрежа  на  дружеството  /ЕРМ/  на  територията,  на  която 
извършва  своята  дейност  при  наличието  и  поддържането  на  валидна  лицензия  за 
извършване на разпределителна дейност на съответната територия, обхваната от ЕРМ, 
дружеството  осигурява;  разпределение  на  електрическа  енергия  за  целите  на 
снабдяване на потребителите, които са присъединени към ЕРМ, управление на ЕРМ, 
поддържане на обектите  и съоръженията в съответствие с техническите изисквания, 
развитие  на  ЕРМ  в  съответствие  с  перспективите  за  икономическо  развитие  и 
прогнозите за изменение на електропотреблението в региона, поддържане и развитие 
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на  спомагателни  мрежи,  непрекъснатост  на  електроснабдяването  и  качеството  на 
подаваната електроенергия, други услуги за потребителите, свързани с електрическата 
енергия.

Едноличен собственик на капитала е ЕВН България Щромнетц Холдинг ГМБХ, 
Австрия. 

Прокурист  на  дружеството  e Антон  Граматиков.  Членове  на  Съвета  на 
директорите са Роналд Брехелмахер, Гочо Чемширов, Костадин Величков.  

Представителство  на  дружеството  се  осъществява  заедно  от  всеки  двама  от 
членовете  на  Съвета  на  директорите  или заедно от един прокурист и един член на 
Съвета на директорите

„ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп” ЕАД, ЕИК 175370769, със седалище и адрес 
на управление: гр. София, бул. Цар Освободител 14, ет. 3. Дружеството е с предмет на 
дейност:  предоставяне  на  консултантски,  технически  и  инженерингови  услуги  в 
областта на осъществяване на търговски сделки с енергия,  включително набавяне на 
първична енергия и нейни деривати, оптимизиране на производство на електроенергия, 
както и осъществяване на енергийни услуги и дейности в енергийния сектор от всички 
видове, които не са забранени от закона.

Едноличен собственик на капитала е ЕВН АГ, Австрия. 
Членове  на  Съвета  на  директорите  са  Диана  Атанасова  Чобанова-Иванова

Робърт Дик, Паул Борис Калуца.
Представителство  на  дружеството  се  осъществява  заедно  от  всеки  двама  от 

членовете  на  Съвета  на  директорите  или заедно от един прокурист и един член на 
Съвета на директорите. Прокурист на дружеството е Димитринка Чупетловска.

ЕВН АГ, с идентификация 72000 h, регистрирано в Австрия.
ЕВН  България  Щромнетц  Холдинг  ГмбХ,  с  идентификация  389904  p, 

регистрирано в Австрия.
ЕВН  България  Бетаилигунгс  -  унд   Мениджмънтхолдинг   21   ГмбХ,   с 

идентификация 389702 t, регистрирано в Австрия.
ЕВН  България  Щромфертрииб  Холдинг  ГмбХ,  с  идентификация  389905  s, 

регистрирано в Австрия.
„ЕВН България  Бетаилигунгс  -  унд   Мениджмънтхолдинг   20”  ГмбХ,   с 

идентификация 389703 v, регистрирано в Австрия.

„Енерго-Про Варна“ ЕООД, ЕИК 202104220 – заличен търговец. 
„Енерго-Про  Продажби“  АД,  ЕИК  103533691,  със  седалище  и  адрес  на 

управление: гр. Варна, район Владислав Варненчик, Варна Тауърс - Г, бул. Владислав 
Варненчик 258. 

Предмет  на  дейност  на  дружеството  е:  обществено  снабдяване  с  електрическа 
енергия  и  продажба  на  електрическа  енергия  на  потребителите,  присъединени  към 
електроразпределителна мрежа.  Сделки с електрическа  енергия по регулирани цени, 
както и на организирания пазар на електрическа енергия. Координатор на балансираща 
група при наличие на валидна лицензия за търговец на електрическа енергия и валидна 
регистрация като търговски участник, директни сделки при свободно договорени цени 
с привилегировани потребители за покупко-продажба на ел. енергия,  други услуги в 
областта на енергетиката. 

Членове на  Управителния  съвет  са  Боряна Пенева,  Пламен  Стоянов  Стефанов, 
Яна Маринова Димитрова, Георги Коршия.

Представителството  на  дружеството  се  осъществява  заедно  от  всеки  двама  от 
членовете на Управителния съвет. 
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 „Енерго-Про Мрежи“ АД, ЕИК 104518621, със седалище и адрес на управление: 
гр. Варна, район Владислав Варненчик, Варна Тауърс - Г, бул. Владислав Варненчик 
258. 

Предмет  на  дейност  на  дружеството  е:  Експлоатация  и  управление  на 
електроразпределителната мрежа на дружеството (ЕРМ), представляваща съвкупност 
от  електропроводни  линии  и  електрически  уредби  със  средно,  ниско  и  високо 
напрежение, чрез която дружеството извършва пренос и разпределение на електрическа 
енергия на обособена територия. Дружеството осигурява: разпределение и пренос на 
електрическа  енергия  чрез  ЕРМ,  като  сключва  и  изпълнява  договори  за  пренос  на 
електрическа енергия и за ползването на ЕРМ съгласно действащото законодателство; 
оперативно  управление  на  ЕРМ;  поддържане  на  ЕРМ,  обектите  и  съоръженията  в 
съответствие  с  техническите  изисквания;  развитие  на  ЕРМ  в  съответствие  с 
перспективите за икономическо развитие и прогнозите за изменение на потреблението 
на електрическа енергия в региона;  поддържане и развитие на спомагателни мрежи; 
надеждното  функциониране  на  ЕРМ  и  непрекъснатост  на  разпределението  на 
електрическа енергия; присъединяването към ЕРМ на производители и на потребители 
на електрическа енергия; предоставянето на други услуги (включително на системните 
услуги), свързани с разпределението и преноса на електрическа енергия. 

Членове  на  Управителния  съвет  са  Николай  Йорданов  Николов,  Красимир 
Тодоров  Иванов,  Румен  Георгиев  Лалев.  Представителството  на  дружеството  се 
осъществява заедно от всеки двама от членовете на Управителния съвет. 

„Енерго-Про Трейдинг“ ЕАД, (промяна на фирменото наименование с Решение 
на Едноличния собственик на капитала,  вписано в ТР на 08.07.2013г.  -  „Енерго-про 
България трейдинг“ ЕАД), ЕИК 201398872, със седалище и адрес на управление:  гр. 
София, район Триадица, п.код 1000, пл. Позитано 2, ет. 5

Дружеството  е  с  предмет  на  дейност:  търговия,  внос  и  износ  на  електрическа 
енергия, координиране на балансиращи групи, търговия с квоти за парникови газове и 
други енергийни стоки след получаване на съответния лиценз за това, както и всяка 
друга търговска дейност, незабранена от закона. 

Едноличен собственик на капитала е Енерго – про а.с. Чешка Република.
Съветът на директорите на дружеството е с членове: Боян Михайлов Кършаков, 

Яромир Тесарж, Яна Маринова Димитрова.
Представителство  на  дружеството  се  осъществява  от  членовете  на  Съвета  на 

директорите заедно и поотделно. 
„Енерго-Про Енергийни Услуги“ ЕООД, ЕИК 131512672, със седалище и адрес 

на  управление:  гр.  Варна,  район  Владислав  Варненчик,  Варна  Тауърс  -  Г,  бул. 
„Владислав Варненчик“ 258. 

Дружеството е с предмет на дейност: търговия с електрическа енергия, газ и други 
енергоносители,  проектиране,  строителство  и  експлоатация  на  обекти  в  сферата  на 
енергетиката, търговия с емисии и газове, покупка на стоки с цел продажба, търговско 
представителство на български и чуждестранни лица, посредничество, както и всякакви 
други дейности, незабранени от закона.

Едноличен собственик на капитала на дружеството е Енерго-Про Варна ЕАД. 
Управители  на  дружеството  са  Боян  Михайлов  Кършаков,  Яна  Маринова 

Димитрова, Пламен Стоянов Стефанов. Дружеството се управлява и представлява от 
всеки двама от управителите заедно.

Енерго  Про  A.С., с  идентификация  ID  63217783,  регистрирано  в  Република 
Чехия.
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Сдружение  „Асоциация  на  търговците  на  електроенергия  в  България” е 
юридическо лице с нестопанска цел, учредено съгласно разпоредбите на ЗЮЛНЦ със 
седалище и адрес на управление гр. София, пл. „Позитано“ № 2 ет.7 и с предмет на 
дейност:  защита  на  правата  и  интересите  на  търговците  на  електрическа  енергия  в 
България; проучвания и анализи, консултации и обучение в областта на търговията с 
електрическа  енергия,  както  и  в  други  области,  представляващи  интерес  с  оглед 
развитието  на  пазара  на  електрическа  енергия;  подпомага  информационния  обмен; 
представлява и защитава икономическите интереси на членовете на Асоциацията.

Сдружение  „Институт  за  енергиен  мениджмънт” е  юридическо  лице  с 
нестопанска цел, учредено съгласно разпоредбите на ЗЮЛНЦ със седалище и адрес на 
управление  гр.  София,  ул.  „Леге“  № 5  ет.  2  и  с  предмет  на  дейност:  развитие  на 
българската енергетика и подобряване на международното сътрудничество и др.  

I. 3. Предмет на производството
Предмет на проучването в настоящото производство е поведението на ответните 

страни  във  връзка  с  участието  им  в  процеса  по  първоначална  смяна  на  крайния 
снабдител  с  доставчик  по  свободно  договорени  цени  за  крайни  небитови  клиенти, 
присъединени към електроразпределителната мрежа на средно и ниско напрежение. 

 
II. ПРОУЧВАНЕ, ИНФОРМАЦИЯ И СТАНОВИЩА ПО ПРЕПИСКАТА

II.1. Проучване по преписката 
КЗК извърши проверки на място в  помещенията  на  изброените  предприятия  и 

сдружения по чл. 50 от ЗЗК, видно от:
 Протокол 1/28.03.2013 – в ЧЕЗ Електро България АД
 Протокол 2/28.03.2013 – в ЧЕЗ България ЕАД
 Протокол 3/28.03.2013 – в ЧЕЗ Трейд България ЕАД
 Протокол 4/28.03.2013 – в ЧЕЗ Разпределение България ЕАД
 Протокол 5/01.04.2013 – в ЕВН България ЕАД
 Протокол 6/01.04.2013 – в ЕВН България Електроснабдяване ЕАД
 Протокол 7/01.04.2013 – в ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп ЕООД
 Протокол 8/01.04.2013 – в Енерго-Про България Трейдинг ЕАД
 Протокол 9/28.03.2013 – в Сдружение АТЕБ
 Протокол 10/29.03.2013 – в Сдружение ЕМИ

II.2. С Протоколно определение № 690/22.05.2013 г. КЗК извърши обединяване на 
преписка КЗК 305/2013 и КЗК 554/2013г.,  поради съвпадение на ответните страни и 
сходство в предмета на двете преписки.

II.3. С  Протокол  1836/27.11.2013г.  КЗК  извърши  присъединяване  на 
доказателства,  събрани  по  преписка  КЗК-572/2010г.  –  Секторен  анализ  на 
електроенергийния пазар. 

II.4. По чл. 45, т. 1 от ЗЗК Комисията изиска и получи информация от търговци на 
електроенергия,  от  крайни  клиенти  на  ЕРД,  от  ответните  дружества, от 
„Електроенергиен Системен Оператор“ ЕАД (ЕСО) и „Асоциация свободен енергиен 
пазар“(АСЕП).

II.5. С  Определение  1680/11.12.2013г.  Комисията  конституира  като  ответна 
страна в производството „Енерго-Про Варна“ ЕООД, ЕИК 202104220 – собственик на 
ЕПЕУ, ЕПП и ЕПМ.

II.6.  С  Определение  1007  от  23.07.2014  г.  Комисията  предяви  твърдения  за 
извършено нарушение  по чл. 21 от ЗЗК и чл. 102 от ДФЕС на дружествата от Групата 
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ЕВН  -  „ЕВН  България  Електроснабдяване“  ЕАД,  „ЕВН  България 
Електроразпределение“ ЕАД, „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп” ЕАД. 

С  Определение  №   1008  от  23  юли  2014  г.,  Комисията  предяви  на  „ЧЕЗ 
Разпределение България“ АД, „ЧЕЗ Електро България” АД и “ЧЕЗ Трейд България” 
ЕАД твърдения за извършено нарушение по чл. 21 от ЗЗК и чл. 102 от ДФЕС.

С Определение 1009 от 23.07.2014 г. Комисията предяви твърдения за извършено 
нарушение  по чл. 21 от ЗЗК и чл. 102 от ДФЕС на дружествата от Групата Енерго-Про 
-  „Енерго-Про  Продажби“  АД,   „Енерго-Про  Мрежи“  АД,  „Енерго-Про  Енергийни 
Услуги“ ЕООД.

II.7.  Дружествата  от  групите ЕВН, Енерго-Про  и  ЧЕЗ  представиха  писмени 
възражения по предявените твърдения за извършено нарушение и поискаха да  бъдат 
изслушани в открито заседание на Комисията. 

Същите  бяха  изслушани по чл.  76,  ал.  1  от  ЗЗК в открито  заседание  на  КЗК, 
проведено на 22.10.2014 г.

II.  8. С  Определение  398/12.05.2015г.  Комисията върна  преписка  КЗК  –  305/ 
554/2013 г. за допълнително проучване.

II. 9. С Определение 460/27.05.2015г. Комисията конституира като ответни страни 
в производството следните дружества:

• ЕВН АГ, с идентификация 72000 h, регистрирано в Австрия;
• ЕВН България Щромнетц Холдинг ГмбХ, с идентификация 389904 p, регистрирано в 

Австрия;
• ЕВН България Бетаилигунгс - унд  Мениджмънтхолдинг  21  ГмбХ,  с идентификация 

389702 t, регистрирано в Австрия;
• ЕВН  България  Щромфертрииб  Холдинг  ГмбХ,  с  идентификация  389905  s, 

регистрирано в Австрия;
• „ЕВН България Бетаилигунгс - унд  Мениджмънтхолдинг  20”  ГмбХ,  с идентификация 

389703 v, регистрирано в Австрия;
• „ЧЕЗ” а.с. с идентификация 45274649, регистрирано в Република Чехия;
• Енерго Про A.С., с идентификация ID 63217783, регистрирано в Република Чехия.

II.10. С Определение № 724/29.06.2017 г., № 725/29.06.2017 г.,  № 726/29.06.2017 
г. Комисията предяви съответно твърдения за извършени нарушения на предприятия от 
групите ЕВН, Енерго-Про и ЧЕЗ. 

II.10.1. Дружествата, срещу които са предявени обвинения, са изслушани по реда 
на чл. 76, ал. 1 от ЗЗК в открито заседание на КЗК, проведено на 14.11.2017 г.

II.11.  С Решение № 1475/14.12.2017 г. Комисията се произнесе по отношение на 
ответните предприятия от групата ЧЕЗ; С Решение № 1476/14.12.2017 г. Комисията се 
произнесе по отношение на ответните предприятията от групата ЕВН; С Решение № 
1509/21.12.2017 г. Комисията се произнесе по отношение на „Енерго-Про Мрежи“ АД, 
„Енерго-Про Продажби“ АД,  Енерго Про A.С.

III. ФАКТИЧЕСКА ОБСТАНОВКА 

III.1. Асоциация на търговците на електроенергия в България (АТЕБ)
III.1.1. Съгласно  Устава  на  АТЕБ   Сдружението  „Асоциация  на  търговците  на 

електроенергия в България” е юридическо лице,  учредено съгласно разпоредбите на 
Закона за юридическите лица с нестопанска цел. 

III.1.2.  Съгласно  чл.5  от  Устава  Асоциацията  извършва  следните  дейности: 
осъществява защита на правата и интересите на търговците на електрическа енергия в 
България;  извършва  проучвания  и  анализи,  консултации  и  обучение  в  областта  на 
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търговията с електрическа енергия, както и в други области, представляващи интерес с 
оглед  развитието  на  пазара  на  електрическа  енергия;  подпомага  информационния 
обмен;  представлява  и  защитава  икономическите  интереси  на  членовете  на 
Асоциацията. 

III.1.3.  Асоциацията  не  разпределя  печалба2.  Видно  от  ГФО  за  2016  г.3 

Асоциацията  е  реализирала  приходи  само  от  членски  внос  и  не  е  осъществявала 
стопанска дейност. 

III.2. Сдружение „Институт за енергиен мениджмънт“ (ЕМИ)
III.2.1. Сдружение  „Институт  за  Енергиен  Мениджмънт“  (ЕMИ)  е  юридическо 

лице с нестопанска цел. Основната дейност на Сдружението е съдействие за развитието 
на енергийния сектор чрез проучване и въвеждане на съвременни методи и технологии 
за работа, участие в национални и международни проекти и програми в областта на 
енергетиката, взаимодействие с български и международни организации с предмет на 
дейност и цели в енергийната област, подпомагане на научно изследователска дейност в 
сферата на енергийния отрасъл, организиране и провеждане на семинари, конференции 
и изложения4.

III.2.2.  Сдружението е регистрирано със следните цели: да предлага решения за 
дългосрочно  сигурно  и  надеждно  снабдяване  с  електрическа  енергия,  да  поощрява 
провеждането на политика, ориентирана към потребителя на електрическа енергия, да 
насърчава устойчивото развитие и използване на ограничени ресурси, да идентифицира 
национални и международни тенденции в енергийния отрасъл, да развива стратегии и 
решения  за  енергийния  бизнес5.  Членове  на  Сдружението  са  ЕВН  България,  ЧЕЗ 
България, Енерго-Про Варна, Ей и Ес 3С Марица Изток I6.

III.2.3.  През 2016 г. Сдружението е регистрирало приходи от стопанска дейност7, 
включващи приходи от подготовка и реализиране на Регулаторно училище и приходи от 
разработване на енергиен профил на страната.

IV. ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ 

IV.1. Съответен пазар8 
За целите на настоящото производство КЗК в свои Решения № 1475/14.12.2017 г., 

№ 1476/14.12.2017 г. и  № 1509/21.12.2017 г., постановени по преписката, е дефинирала 
и анализирала следните съответни пазари: 1) Пазар на услугите по разпределение на 
електрическа енергия на стопански потребители на СрН и НН през разпределителната 
мрежа на съответното разпределително дружество за лицензионната му територия и 2) 
Пазар,  обхващащ  дейността  по  снабдяване  (доставка)  на  електрическа  енергия  на 
стопански потребители на СрН и НН, осъществявана от съответния краен снабдител на 
лицензионната  му  територия.  Комисията  също  така  е  дефинирала  и  разгледала  и 

2 Чл.18, ал.12 от Устава на Асоциацията. 
3 http://ateb.bg/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2-%d0%be
%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82-%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b1-2016/

4 Финансов отчет за 2016 г.
5 Ibid
6 https://www.emi-bg.com/bg/partners 
7 Финансов отчет за 2016 г.
8 Дефинирането на съответния пазар има за цел да определи конкурентната среда, в която предприятията 
осъществяват  своята  дейност,  и  на  тази  основа  да  бъдат  идентифицирани ефектите  от  изследваното 
поведение върху нея.
Съгласно § 1, т. 15 от Допълнителните разпоредби на ЗЗК, съответният пазар се състои от продуктов и 
географски. 
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засегнат пазар – пазарът  на   търговия с ел. енергия по свободно договорени цени за 
стопански  потребители,  присъединени  към  СрН  и  НН,  на  който  поведението  на 
предприятията с господстващо положение – разпределителни и снабдителни дружества 
от групите ЕВН, ЧЕЗ и Енерго-Про, би могло да окаже влияние. 

ЕМИ и АТЕБ не участват на така дефинираните съответни и засегнат пазари. 

V. ПРАВЕН АНАЛИЗ 
V. 1.1. Процесен период и приложимост на ЗЗК
Приложимото материално право към конкретния случай се определя съобразно 

периода от време,  в който са възникнали юридическите факти,  въз основа на които 
могат да бъдат изведени правни изводи (процесен период).

Практиките,  предмет на проучване в настоящото производство,  възникват след 
влизане в сила на ПТЕЕ 2010 (отм.). Това е моментът, от който възникват задължения 
във  връзка  с  процеса  на  първоначална  смяна  на  крайния  снабдител  с  доставчик  по 
свободно  договорени  цени.  Ето  защо  поведението  на  ЕМИ  и  АТЕБ  следва  да  се 
разглежда от 20.08.2010 г. – влизането в сила на ПТЕЕ 2010 г.9 (отм.) до м. август 2015 
г. – периодът за който се отнасят релевантните факти по производството.

С оглед на процесния период следва, че материалноправните разпоредби на ЗЗК 
са приложими в настоящата им редакция, в сила от 02.12.2008 г. 

V. 1.3. Приложимост на чл. 102 от ДФЕС и чл.101 от ДФЕС
В свои Решения № 1475/14.12.2017 г., № 1476/14.12.2017 г. и  № 1509/21.12.2017 

г., постановени по преписката, Комисията е установила, че проучваното поведение на 
ответните предприятия  не e в състояние да окаже влияние върху търговията между 
държавите  членки,  от  което  следва,  че  чл.  101  от  ДФЕС  и  чл.  102  от  ДФЕС  са 
неприложими по отношение на проучваното поведение на ответните страни. 

V.2. Правен анализ на поведението по чл. 21 от ЗЗК 
Съставът на злоупотреба с господстващо положение по чл. 21 от ЗЗК  включва 

следните кумулативни елементи: 
• качеството „предприятие” на ответната страна;
• господстващо положение на това предприятие на определения съответен пазар; 
• едностранно поведение на господстващото предприятие; 
• реален или потенциален антиконкурентен ефект от поведението и засягане на 

потребителските интереси. 

V.2.1. Качеството „предприятие” 
По  смисъла  на  §  1,  т.7  от  ДР  на  ЗЗК  “предприятие”  е  всяко  физическо, 

юридическо  лице  или  неперсонифицирано  образувание,  което  извършва  стопанска 
дейност, независимо от правната и организационната си форма. 

 
По отношение на АТЕБ: Асоциацията  е  сдружение на предприятия,  което не 

осъществява стопанска дейност. Поради това, в настоящото производство Асоциацията 
не следва да се квалифицира като предприятие по смисъла на ЗЗК.  

По  отношение  на  ЕМИ: ЕМИ  e  сдружение  на  предприятия,  което  не 
осъществява  стопанска  дейност на съответните  и засегнат  пазари.  Реализираните  от 
сдружението приходи от стопанска дейност – т. III.2.3. не са от дейност на съответните 
и засегнат пазари, което налага изводът, че Сдружението не е предприятие по смисъла 
9 Правила за търговия с електрическа енергия, приети с протоколно решение на ДКЕВР № 94 от 
25.06.2010 г. и публикувани в Държавен вестник бр. 64/17.08.2010 г. 
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на ЗЗК за целите на настоящото производство.  

Доколкото  не  е  осъществен  един  от  кумулативните  елементи  на  фактическия 
състав по чл.21 от ЗЗК, не е налице злоупотреба с господстващо положение от страна 
на АТЕБ и ЕМИ.

V.3. Правен анализ на поведението mо чл.15 от ЗЗК.
Съгласно  чл.15  от  ЗЗК  са  забранени  всякакъв  вид  споразумения  между 

предприятия, решения на сдружения на предприятия, както и съгласувани практики на 
две  или  повече  предприятия,  които  имат  за  цел  или  резултат  предотвратяване, 
ограничаване  или  нарушаване  на  конкуренцията  на  съответния  пазар.  В  същата 
разпоредба  се  съдържат  и  примерно  изброени  проявни  форми  на  забраненото 
поведение.  За  да  бъде  приложена  забраната  по  чл.  15,  ал.1  ЗЗК  е  необходимо 
кумулативното наличие на елементите на фактическия състав:

-  Участник  на  съответния  пазар,  който  притежава  характеристиките  на 
“предприятие” или “сдружение на предприятия”;

- Споразумение или съгласувана практика между предприятията, или решение на 
сдружения на предприятия;

-  Споразумението,  решението  или  практиката  да  е  от  естество  да  предизвика 
определен антиконкурентен ефект, изразяващ се в цел или резултат предотвратяване, 
ограничаване или нарушаване на конкуренцията. 

-  Антиконкурентният  ефект  на  споразумението,  съгласуваната  практика  или 
решението да  не е  незначителен  по смисъла т.нар.  “правило de minimis”,  освен ако 
техният предмет е пряко или косвено налагане на цени или други търговски условия, 
или разпределяне на пазари и източници на снабдяване (т.нар. “твърдо ограничение”).

V.3.1. Качеството „предприятие” или сдружение на предприятия
В контекста на легалните дефиниции на понятията “предприятие”10 и “сдружение 

на предприятия”11, както и практиката на ЕК и СЕО в тази връзка12, следва да се посочи, 
че  двете  ответни  страни  са  регистрирани  като  сдружения  с  нестопанска  цел.  ЕМИ 
осъщствява дейност свързана с развитието на българската енергетика и подобряване на 
международното  сътрудничество.  АТЕБ  представлява  и  защитава  икономическите 
интереси на членовете на Асоциацията. В този смисъл следва да се приеме, че двете 
сдружения  притежават характеристиките  на  “сдружения  на  предприятия”,  спрямо 
които общата забрана по чл. 15 ЗЗК и чл. 101 от ДФЕС е принципно приложима. 

V.3.2.  Споразумение,  съгласувана практика или решение  на  сдружение  на 
предприятия

За осъществяване на фактическия състав на чл. 15 от ЗЗK е необходимо наличието 
на  споразумение,  съгласувана  практика  или решение  на  сдружение  на  предприятия. 
Тези три форми на забранено поведение са алтернативно посочени в закона, доколкото 
някои  от  съществените  им  характеристики  съвпадат  и  е  възможно  едно  и  също 
поведение на пазара да попадне едновременно в повече от една от тези проявни форми 
на нарушение. 

В хода на настоящото производство не са установени решения на Асоциацията, 
както и решения на ЕМИ, които да засегнат конкуренцията на съответните пазари, не е 
установено поведение по смисъла на чл.15 от ЗЗК от страна на АТЕБ, както и от страна 

10 Съгласно §.1, т.1 от ДР на ЗЗК.
11 Съгласно §.1, т.2 от ДР на ЗЗК.
12 Вж. Case C-41/90 Hofner and Elser v/s Macroton GmbH [1991] ECR І-1979, para.21
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на ЕМИ, което да е от естество да предотврати, ограничи или наруши конкуренцията на 
съответните пазари. 

В   свое  Решение  №  1509/21.12.2017  г.  Комисията  анализира  поведението  на 
предприятията  от  групата  Енерго-Про.  Комисията  дефинира  два  съответни  пазара  - 
пазар на услугите по разпределение на електрическа енергия на стопански потребители 
на СрН и НН през разпределителната мрежа на „Енерго-Про Мрежи“ АД, в качеството 
му на  оператор  на  електроразпределителна  мрежа  и  пазар,  обхващащ дейността  по 
снабдяване (доставка) на електрическа енергия на стопански потребители на СрН и НН, 
осъществявана  от  „Енерго-Про  Продажби“  АД.  На  така  дефинираните  съответни 
пазари  бе  установено,  че   „Енерго-Про  Мрежи“  АД и  „Енерго-Про Продажби“  АД 
притежават господстващо положение. Разгледан е и засегнатият пазар на търговия с ел. 
енергия по свободно договорени цени за стопански потребители,  присъединени към 
ЕРМ  на  „Енерго-Про  Мрежи“  АД на  СрН  и  НН.  На  този  пазар  бе  анализирано 
положението  на  „Енерго-Про  Енергийни  Услуги“  ЕООД,  както  и  възможността  от 
засягане  на  конкуренцията  на  посочения  пазар  от  поведението  на  дружествата  с 
господстващо  положение  на  съответните  пазари.  С  Решение  1509/21.12.2017  г. 
Комисията установи, че не е извършено нарушение  по чл.21 от ЗЗК от „Енерго-Про 
Мрежи“ АД и „Енерго-Про Продажби“ АД   и няма основание за предприемане на 
действия по чл. 102 ДФЕС, както и изложи мотиви, че не е извършено нарушение по 
чл.21  от  ЗЗК  от  страна  на  „Енерго-Про  Енергийни  Услуги“  ЕООД  и  „Енерго-Про 
Трейдинг“ ЕАД.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл.60, ал. 1, т. 5 от ЗЗК във връзка с 
чл. 74, ал.1, т. 1 от ЗЗК и чл.77, ал.1, т.3 от ЗЗК, Комисията за защита на конкуренцията

 

РЕШИ: 

1.  Установява,  че  не  е  извършено нарушение  по чл.21 и чл.15 от ЗЗК от 
Сдружение  „Институт  за  енергиен  мениджмънт”  с  ЕИК  175886981  и  няма 
основание за предприемане на действия по чл. 102 и 101 ДФЕС.

2.  Установява,  че  не  е  извършено  нарушение  по  чл.21  и  чл.15  от  ЗЗК от 
Сдружение  „Асоциация  на  търговците  на  електроенергия  в  България“  с  ЕИК 
175161260 и няма основание за предприемане на действия по чл. 102 и 101 ДФЕС.

3. Установява, че не е извършено нарушение по чл.21 от ЗЗК от „Енерго-Про 
Трейдинг“ ЕАД с ЕИК 201398872 и няма основание за предприемане на действия по 
чл.102 ДФЕС.

4. Установява, че не е извършено нарушение по чл.21 от ЗЗК от „Енерго-Про 
Енергийни Услуги“ ЕООД  с  ЕИК 131512672 и няма основание за предприемане на 
действия по чл.102 ДФЕС.

Решението  може да  бъде  обжалвано  относно  неговата  законосъобразност  пред 
Върховния административен съд от страните и от всяко трето лице, което има правен 
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интерес, в 14-дневен срок, който започва да тече от съобщаването му по реда на АПК, а 
за третите лица – от публикуването му в електронния регистър на Комисията.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

.........................................
Юлия Ненкова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

.........................................
Димитър Кюмюрджиев

ЧЛЕНОВЕ:

....................................
Анна Янева

.........................................
Георгица Стоянова

....................................
Красимир Зафиров

....................................
Пламен Киров
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