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ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
София – 1000, бул. “Княз Дондуков” № 8-10, тел. 935 96 13, факс 988 87 82 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ Л-424  

от 29.10.2014 г. 

 

ДЪРЖАВНАТА  КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание, проведено на 29.10.2014 г., като разгледа доклад с вх. Е-Дк-432 от 

09.10.2014 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-91/19.12.2013 г., подадено от „ВАПТЕХ 

Пауър” ЕООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия”и 

събраните данни от проведено открито заседание на 21.10.2014 г., установи следното: 

 

Административното производство е образувано по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-

91/19.12.2013 г. от „ВАПТЕХ Пауър” ЕООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с 

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

с чл. 9, ал. 11, т. 10 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в 

енергетиката (НЛДЕ). 

При преценката на основателността на заявлението за издаване на лицензия за дейността 

„търговия с електрическа енергия” Държавната комисия за енергийно и водно регулиране 

(ДКЕВР, комисията), по силата на чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЕ, следва да установи дали заявителят е 

лице, регистрирано по Търговския закон, както и дали притежава технически и финансови 

възможности, материални и човешки ресурси и организационна структура за изпълнение на 

нормативните изисквания за осъществяване на лицензионната дейност. 

Заявителят „ВАПТЕХ Пауър” ЕООД e търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от 

Търговския закон и видно от представеното Удостоверение за актуално състояние с изх. № 

201310007122145/07.10.2013 г. е еднолично дружество с ограничена отговорност с ЕИК 

202681058, вписано в Търговския регистър воден от Агенцията по вписвания, към 

Министерство на правосъдието със седалище и адрес на управление: гр.София 1504, район  

„Средец”, бул. „Цариградско шосе” № 17.  

„ВАПТЕХ Пауър” ЕООД има следния предмет на дейност: търговия с електрическа 

енергия и енергоносители в страната и чужбина, участие в проектиране, изпълнение и 

реализация на проекти, свързани с енергетиката, консултантски услуги, инвестиране в 

производството на електроенергия и експлоатация на възобновяеми енергийни източници (след 

получаване на нужните лицензи и/или разрешителни), маркетинг, разпространение, пренос, 

транзитна търговия, международно партньорство и други сделки с електрическа енергия (след 

получаване на нужните лицензи и/или разрешителни), както и всякакъв друг вид търговска 

дейност, която не е забранена от закон. 

Следователно заявителят отговаря на изискванията на чл. 40, ал. 1 от ЗЕ да бъде лице, 

регистрирано по Търговския закон. 

Капиталът на дружеството е в размер на 15 000 (петнадесет  хиляди) лева и е изцяло 

внесен. Едноличен собственик на капитала е „ВАПТЕХ” ЕООД, ЕИК 114549371. Дружеството 

се представлява от Валери Панчев Георгиев в качеството му на Управител. 

Съгласно представените декларации на основание чл. 11, ал. 2, т. 2, буква „а” и „б” от 

НЛДЕ, от Валери Панчев Георгиев в качество му на Управител на „ВАПТЕХ Пауър” ЕООД, се 

установява, че същия не е лишаван от правото да упражняват търговска дейност и не е осъждан 

с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството. 
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Представени са и декларации по чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „в” и б. „д” от Валери Панчев 

Георгиев, в качеството му на Управител на „ВАПТЕХ Пауър” ЕООД, с които се установява, че 

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

несъстоятелност, не му е отнемана лицензия за търговия с електрическа енергия, както и не му 

е отказвано издаването на лицензия за същата дейност, не е в производство по ликвидация.  

Предвид изложеното, следва че издаването на исканата в заявлението лицензия няма да е в 

противоречие с разпоредбите на чл. 40, ал. 4, т. 1, т. 2 и т. 3 от ЗЕ.  

Изискванията на чл. 40, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗЕ за наличие на вещни права на заявителя 

върху енергийния обект, както и доказателства, че същият отговаря на нормативните 

изисквания за безопасна експлоатация и за опазване на околната среда, са неприложими в 

настоящата хипотеза, тъй като при осъществяването на дейността „търговия с електрическа 

енергия” липсва енергиен обект. 

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

счита, че този срок ще бъде достатъчен, за да може да натрупа опит и усъвършенства своята 

работа като участник в либерализирания пазар на електрическа енергия. Предвид протичащите 

процеси на либерализация на пазара на електрическа енергия, този срок ще позволи на 

дружеството да отговори на променящата се среда, което ще даде възможност, анализирайки и 

оценявайки пазарната конфигурация, да има по-ефективно участие на този пазар. 

От изложените данни, може да се приеме, че искането на „ВАПТЕХ Пауър” ЕООД за 

издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия”, е допустимо. 

 Във връзка с доказването на наличие на технически и материални ресурси за 

осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия” заявителят е посочил, че  ще 

ползва два офиса на територията на Република България. Централен офис с адрес гр. София, 

п.к. 1504, бул. „Цариградско шосе” №17, и втори офис с адрес гр. Плевен, п.к. 5800, ул. 

Гривишко шосе № 6, ет.3. Дружеството декларира, че офисите са оборудвани с необходимите 

офис мебели, мрежово, компютърно оборудване, принтери скенери, факс, телефонни апарати, 

както следва: 

 Сървър с операционна система Windows 1 брой с лиценз за 2 броя клиентски станции; 

 Клиентски станции с операционни системи Windows 2 броя; 

 Версия на WORD 2007; 2010; 2013; 

 Версия на EXCEL 2007; 2010; 2013; 

 Версия на клиента за електронна поща – Microsoft Outlook 2010/2013; Thunderbird; 

 Версия на други програмни продукти, с които ще се обработва информацията за Profit; 

Omeks; 

 База данни се подържа от Server Microsoft SQL 2008; 

 Антивирусната защита е Avast; 

 За електронен обмен на данни, всички работни места в локалната мрежа имат достъп до 

Интернет, доставен от Optisprint; Vivacom; On-line direct; 

 За нуждите на търговията с електроенергия са разкрити 1 брой официален e-mail адрес 

power@vaptech.bg В 1 брой независим сървър на “Optisprint” – Плевен, който има 

операционна система съответно Linux. Системния часовник на сървър е синхронизиран с 

DST на часовия пояс, в който се намира Република България; 

 Подържа се представителен WEB – сайт www.vaptech.bg с поддиректория на „ВАПТЕХ 

Пауър” ЕООД (www.power.vaptech.bg) . 

Локалната мрежа, софтуерното обезпечение, представителният WEB сайт и сервизът на 

хардуера се ползва  по силата на договор с „ВАПТЕХ“ ООД. 

Съгласно чл. 11, ал. 6, т. 2 от Правилата за търговия с електрическа енергия, средствата за 

обмен на информация за целите на работа на пазара, осигурявани от търговските участници, се 

одобряват от Електроенергийния системен оператор. 

mailto:power@vaptech.bg
http://www.vaptech.bg/
http://www.power.vaptech.bg/
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С писмо с изх. № ЦУ-ПМО-5432/17.09.2013 г. на „Електроенергиен системен оператор” 

ЕАД декларира, че „ВАПТЕХ Пауър” ЕООД е изпълнило изискванията за комуникационно и 

компютърно оборудване за електронен обмен на данни. Декларираните от дружеството 

технически средства (информационна мрежа, програмно осигуряване и комуникационна 

инфраструктура), необходими за сключване на сделки с електрическа енергия по свободно 

договорени цени, отговарят на условията, определени в Правилата за търговия с електрическа 

енергия. 

От изложените данни и доказателства следва да се приеме, че „ВАПТЕХ Пауър” ЕООД 

отговаря на изискванията за наличие на техническа и материална осигуреност за сключване на 

сделки с електрическа енергия в съответствие с чл. 11, ал. 6, т. 2 от НЛДЕ. 

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

електрическа енергия”, в съответствие с чл. 11, ал. 2, т. 9 от НЛДЕ, дружеството е представило 

данни за управленската и организационната структура и данни за числеността и 

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

За постигане на своите цели, заявителят разчита на квалифицирани специалисти в 

съответните области. Дейността „търговия с електрическа енергия” в началото на дейността ще 

се извършва от двама експерти, като са представени трудови договори на специалистите. 

Организацията на работа в дружеството е разпределена и структурирана, както следва:  

Управител: 

 Отдел „Търговски” - в отдела ще се обслужват клиенти, ще се предоставя информация на 

клиенти, ще се следят цените и тенденциите на електроенергийните пазари в България и 

региона, ще се изготвят оферти, договори, изготвяне на справки за клиентите, първичен 

анализ на данните и др.  

- Отдел „Правен”; 

- Отдел „Счетоводен”; 

- Отдел „Технически.  

В подаденото заявление дружеството е предоставило документи (дипломи за завършено 

висше образувание и опит) на двамата експерти, които ще отговарят за извършване на 

основната дейност на фирмата „търговия с електрическа енергия”. В заявлението са 

предоставени още договори за извършване на услугите „Правно обслужване”, „Счетоводно 

обслужване” и „Техническа поддръжка”. 

С разширяването на дейността се предвижда да бъдат назначени допълнително служители. 

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

„ВАПТЕХ Пауър” ЕООД отговаря на изискванията по чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЕ относно наличие 

на човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на дейността „търговия с 

електрическа енергия” и е изпълнено изискването на чл. 11, ал. 6, т. 3 от НЛДЕ. 

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

електрическа енергия” същият е посочил, че „ВАПТЕХ Пауър” ЕООД е новоучредено 

дружество и към момента няма опит в извършване на дейността „търговия с електрическа 

енергия”. Дружеството декларира, че ще извършва дейността „търговия с електрическа 

енергия” съгласно Закона за енергетиката и приетите въз основа на него подзаконови 

нормативни актове.  

Основен елемент от стратегията на дружеството е непрекъснато наблюдение на процесите 

на пазара на електрическа енергия, както и подготовка на дружеството за работа при новите 

условия и анализ на пазара на електрическа енергия, както и изучаване на изискванията на 

търговските партньори, непрекъснато обучение и повишаване на квалификацията на персонала 

и др. 

Дружеството „ВАПТЕХ” ЕООД, в качеството си на едноличен собственик на капитала на 

„ВАПТЕХ Пауър” ЕООД, има дългогодишен опит в сферата на производство на 

големогабаритни водни помпи и турбини тип „Пелтон” и „Францис”. „ВАПТЕХ” ЕООД е 
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правоприемник на завод „Вапцаров” приватизиран през 1997-1998 г. и оттогава е публично 

дружество, регистрирано на „Българската фондова борса”. 

Към настоящия момент „ВАПТЕХ” ЕООД е глобален доставчик на продукти за 

водноелектрическите централи, металообработващата промишленост (производител на преси) 

и промишлена автоматизация. Дружеството е регистрирано по ISO 9001:2008  и над 80% от 

продуктите му се изнасят. 

В съответствие с изискванията на чл. 14 от НЛДЕ и Правилата за търговия с електрическа 

енергия, дружеството е представило проект на „Правила за работа с клиенти”, които съдържат 

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

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

жалби, сигнали и предложения към „ВАПТЕХ Пауър” ЕООД в качеството му на търговец на 

електрическа енергия. 

В изпълнение на изискванията на чл. 11, ал. 2, т. 3 от НЛДЕ, „ВАПТЕХ Пауър” ЕООД е 

представило бизнес план за периода 2014 г. – 2018 г. с прогнозни годишни финансови отчети.  

Финансови резултати от дейността на „ВАПТЕХ Пауър” ЕООД  

„ВАПТЕХ Пауър” ЕООД е новоучредено дружество на 31.07.2013г. и предвид датата на 

подаване на заявлението за издаване на лицензия - 19.12.2013 г., липсва годишен финансов 

отчет за дейността му. 

Финансовото състояние на дружеството към 10.02.2014 г., когато е представена банкова 

гаранция от „Уникредит Булбанк“ АД, клон София, с № 961DGI1140410001 е добро, т.е. 

дружеството притежава свободен капитал за покриване на финансовите си задължения и е 

осигурена наличност от бързоликвидни средства за обезпечаване на оперативните търговски 

задължения и средства за инвестиции в нови дълготрайни активи. 

Финансов анализ на база прогнозните годишни финансови отчети на „ВАПТЕХ Пауър” 

ЕООД за периода 2014 – 2018 г. 

В прогнозните цени, по които дружеството ще купува и продава електрическа енергия 

през периода на бизнес плана е заложен среден марж от 4 % и 7 % повишение на покупните 

цени за всяка следваща година и 15 % повишение на продажната цена за 2-рата спрямо първата 

година, 9 % за третата спрямо предходната и по 5 % за следващите години. Цената е 

сформирана от средно-претеглена между базова и върхова енергия. „ВАПТЕХ Пауър” ЕООД 

посочва и следните елементи, които дружеството предвижда да се включват в цената на 

електрическа енергия: 

- цени за закупуване на електрическа енергия от производителите; 

- цена за достъп до електропреносната система; 

- цена за пренос на електрическа енергия; 

- цени за разпределение; 

- акциз; 

- цени за продажби на клиентите; 

- цени за балансиращия пазар.  

 

Показател 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Средна покупна цена 

(лева/ MWh) 
79,00 82,00 87,74 91,25 94,90 

Средна продажна 

цена (лева/ MWh) 
82,23 94,56 103,08 108,23 113,64 

Количества 

търгувана 

електроенергия 

(GWh) 

30 45 65 85 90 
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„ВАПТЕХ Пауър” ЕООД възнамерява да увеличава количествата търгувана 

електроенергия, като в процентно съотношение започва с 50 % за втората спрямо първата 

година, следвайки 44% за третата спрямо предходната и стигайки до 6 % увеличение за 

последната година. 

Дружеството заявява, като евентуални свои бизнес партньори, производителите и 

търговците на електрическа енергия в България на ниво ВН и СрН. Също така, предвиждат да 

сключат договор с ЕСО ЕАД за достъп до електропреносната мрежа и на системни услуги, 

когато сключват сделки за внос и за износ и когато сключват договор от името и за сметка на 

ползвател на електропреносната мрежа. „ВАПТЕХ Пауър” ЕООД предвижда да сключи 

договор с ЕСО ЕАД за услугата пренос на електрическа енергия през електропреносната мрежа, 

в случаите когато се сключват комбинирани договори от името и за сметка на ползвател на 

електропреносната мрежа и със съответните електроразпределителни предприятия за услугите 

достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа в случаите, 

когато сключват договор от името и за сметка на ползвател на електроразпределителната 

мрежа. 

Дружеството, също така, очаква ръст в приходите си за всичките пет години от бизнес 

плана, като процентното изменение е 67% за втората, спрямо базовата 2014 г., 54% за третата 

спрямо предходната, за да се стигне до 10% повишение за последната година. С почти същите 

темпове е прогнозирано да нарастват и разходите.  

В представения бизнес план, „ВАПТЕХ Пауър” ЕООД залага приходи от услуги в размер 

на 3 332 хил. лв. през 2014 г., 5 553 хил. лв. през 2015 г., 8 574 хил. лв. през 2016 г., 11 651 хил. лв. 

през 2017 г. и 12 823 през 2018 г. В резултат на гореизложеното, дружеството прогнозира да 

реализира нарастваща печалба. 

Сравнителна таблица на настоящите и прогнозните приходи и разходи е представена по-

долу. 

 
Показатели (хил. 

лв.) 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Приходи 3 332 5 553 8 574 11 651 12 823 

в т.ч. от търг. с ел. 

енергия 
2 467 4 255 6 700 9 199 10 228 

Разходи 3 235 4 988 7 578 10 208 11 137 

в т.ч. от търг. с ел. 

енергия 
2 370 3 690 5 703 7756 8 541 

Счетоводна печалба 97 565 997 1 443 1 687 

Финансов резултат 12 342 666 1 043 1 251 

ДА 52 39 26 35 21 

СК/ДА 0,33 9,2 39 59 158 

КА/КП 54 43 50 64 68 

СК/(ДП+КП) 0,03 0,52 0,98 1,43 2,06 

 

Прогнозните дълготрайните активи са намаляващи през разглеждания период, с 

изключение на четвъртата година, поради амортизационния план. 

Текущите активи следват тенденция на увеличение, в резултат на прогнозираното 

увеличение на търговските вземания и паричните средства и еквиваленти. 

По отношение на капиталовата структура, дружеството прогнозира поетапно увеличение 

на сумата на собствения капитал, вследствие на увеличение на стойността на неразпределената 

печалба. 
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За периода на бизнес плана, дългосрочните задължения нарастват и са формирани от 

пасиви по отсрочено финансиране. Краткосрочните задължения нарастват за разглеждания 

период, вследствие на увеличение на търговски и други задължения. 

В тази връзка, общата ликвидност за периода 2014 - 2018 г. е висока, което е индикатор, че 

дружеството ще разполага със свободни оборотни средства за обслужване на текущите си 

задължения.  

„ВАПТЕХ Пауър” ЕООД е представило и маркетингов анализ изготвен на т.нар. SWOT 

техника, в който са изследвани следните групи фактори: 

1. Външна, политическа, търговска, бизнес, законова и физическа среда, в която се 

намира дружеството, за да се очертаят областите на потенциалните заплахи и 

благоприятните бизнес възможности; 

2. Вътрешна организация на „ВАПТЕХ Пауър” ЕООД, включваща управленска и 

оперативна ефективност, дефинирана като силни и слаби страни. 

Дружеството залага на дейности, извършвани, както на вътрешния пазар, а също така и 

трансгранична търговия и предвижда увеличение на пазарния дял вследствие на обединяване 

на българския енергиен сектор с този на ЕС, а също така и на разрастване на търговията със 

зелени сертификати. 

С уведомително писмо от „ВАПТЕХ Пауър” ЕООД, приложено към подаденото заявление 

за издаване на лицензия за „търговия с електрическа енергия”, дружеството желае да замени 

поддържането на специална сметка, съгласно чл. 19, ал. 2 от Правила за условията и реда за 

предоставяне на достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи (Правилата 

за достъп), с възможността дадена по чл. 19, ал. 7 от същите правила. В чл. 19, ал. 7 от 

Правилата за достъп е посочена възможността Комисията да приеме по искане на търговеца за 

финансово обезпечение, неотменима банкова гаранция или друго обезпечение на същата 

стойност, при същите условия и с идентична ликвидност. Към момента на подаване на 

заявлението, такава банкова гаранция не е представена. 

С писмо изх. № Е-ЗЛР-Л-91/04.02.2014 г. на ДКЕВР от заявителя е изискано да представи:  

- неотменима банкова гаранция съгласно чл. 19, ал. 7 от Правилата за условията и реда за 

достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи; 

- писмено потвърждение от банката издала гаранцията, в което банката се задължава при 

поискване да предоставя информация на Комисията, относно транзакциите и размера на 

ангажимента по гаранцията, като разходите за тези информационни услуги са за сметка на 

лицензианта.  

С писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-91/10.02.2014 г. дружеството е представило банкова гаранция с 

№ 961DGI1140410001 за добро изпълнение от „Уникредит Булбанк“ АД, клон София с изходящ 

№ 0911-58-013338 от 10.02.2014 г., в уверение на това, че „ВАПТЕХ Пауър” ЕООД е клиент на 

същата банка и има открита разплащателна сметка в лева, чиито средства са предназначени 

единствено за изпълнение на задълженията на дружеството при осъществяване на лицензионна 

дейност „търговия с електрическа енергия”.  

Към 10.02.2014 г. наличността по разплащателната сметка (банкова гаранция) е 150 хил. 

лева. 

На основание икономическия анализ на дружеството, може да се направи извода, че ако 

спази заложените в бизнес плана параметри, „ВАПТЕХ Пауър” ЕООД притежава финансови 

възможности за извършване на дейността ”търговия с електрическа енергия”. 

На проведеното открито заседание на 21.10.2014 г. представителят на дружеството е 

заявил, че приема без възражения фактите и обстоятелствата, отразени в доклад с вх. Е-Дк-432 

от  09.10.2014 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-91 от 19.12.2013 г. 
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Предвид гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т.1 във връзка с 39, ал. 1, т. 5 от 

Закона за енергетиката и чл. 13, ал. 4 от  Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на 

дейностите в енергетиката 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Издава на „ВАПТЕХ Пауър” ЕООД, ЕИК 202681058, със седалище и адрес на 

управление гр.София 1504, район  „Средец”, бул. „Цариградско шосе” № 17 лицензия № 

Л- 424-15 от 29.10.2014 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия” 

за срок от 10 (десет) години, приложение и неразделна част от това решение. 

2. Одобрява на „ВАПТЕХ Пауър” ЕООД бизнес план за периода 2014 г. – 2018 г., 

приложение към това решение и приложение към лицензията по т. 1. 

3. Одобрява на „ВАПТЕХ Пауър” ЕООД „Правила за работа с потребители”, 

приложение към това решение и приложение към лицензията по т.1 

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 

(четиринадесет) дневен срок. 

 

 

 

 

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

СВЕТЛА ТОДОРОВА 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

                                                                                                                    /НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ / 


