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ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
София – 1000, бул. „Княз Дондуков“ № 8 - 10; тел.: 988 24 98; 935 96 13; факс: 988 87 82 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ Л-436 

от 04.03.2015 г. 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание, проведено на 04.03.2015 г., като разгледа доклад с вх. Е-Дк-22 от 

29.01.2015 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-45 от 02.09.2014 г., подадено от „Грийн 

Уърлд Груп” ООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа 

енергия”, включваща права и задължения на „координатор на стандартна балансираща 

група“, и събраните данни от проведено открито заседание на 18.02.2015 г., установи 

следното: 

 

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

45/02.09.2014 г., подадено от „Грийн Уърлд Груп” ООД, за издаване на лицензия за дейността 

„търговия с електрическа енергия” и „координатор на стандартна балансираща група” на 

основание чл. 39, ал. 1, т. 5 и ал. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ). 

„Грийн Уърлд Груп” ООД e търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от Търговския закон, 

видно от удостоверение за актуално състояние с изх. № 20141124115947 / 24.11.2014 г. на 

Агенцията по вписванията. Правно-организационната форма на дружеството е дружество с 

ограничена отговорност, с ЕИК 148057955 и със седалище и адрес на управление: гр. Варна 

9000, област Варна, община Варна, район Одесос, ул. „Иван Вазов“ № 36, ет. 1. 

„Грийн Уърлд Груп” ООД има следния предмет на дейност: 

Изграждане, строителство, монтаж, завършване, управление и експлоатация на вятърни 

енергийни проекти, производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници 

(слънчева, вятърна, водна и термална енергия), продажба на електроенергия, изготвяне на 

становища, специализирана документация и друга дейност, която е необходима или е във 

връзка с производство на електроенергия от възобновяеми източници и строителство, 

поддръжка и ремонт на съоръжения, ИТ и консултантски услуги, посредничество, придобиване, 

управление и продажба на активи, вътрешно и външна търговско дейност, производствена 

дейност, услуги, дейности по наемане и предоставяне на работна сила. 

От представеното удостоверение е видно, че управител на дружеството е Олександър 

Ингор, ЛНЧ 1001400787, държава: Украйна.  

Основна дейност по НКИД на дружеството е: „инженерни дейности и технически 

консултации”. 

Размерът на капитала на дружеството е 142 800 лв.(сто четиридесет и две хиляди и 

осемстотин лева). 

Съдружници в „Грийн Уърлд Груп” ООД са Олександр Ингор с дял от 115300 лв., 

Наталия Ингор с дял от 26000 лв. и Албена Златева с дял от 1 500 лв.  

Според представените декларации от Олександър Ингор – управител на „Грийн Уърлд 

Груп” ООД, се установява, че същият не е лишаван от правото да упражнява търговска дейност 

и не е осъждан с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против 

стопанството. 

Предвид гореизложеното следва, че издаването на лицензия за дейността „търговия с 

електрическа енергия” на „Грийн Уърлд Груп” ООД няма да е в противоречие с чл. 11, ал. 2, т. 

2, буква „а” и „б” от Наредба № 3 за лицензиране на дейностите в енергетиката (Наредба № 3). 
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Представени са и декларации по чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „в”, б. „г” и б. „д“ от Наредба № 3 от 

Олександър Ингор в качеството му  на управител на „Грийн Уърлд Груп” ООД, с които се 

установява, че дружеството не е в производство по несъстоятелност, не е обявено в 

несъстоятелност, не е в ликвидация, не му е отнемана лицензия за същата дейност, за която 

кандидатства, както и не е подавало заявление за издаване на лицензия за търговия с 

електрическа енергия и съответно няма издаден отказ.  

Предвид изложените по-горе факти и направен анализ се стига до извода, че издаването 

на исканата в заявлението лицензия няма да е в противоречие с разпоредбите на чл. 40, ал. 4, т. 

1, 2 и 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” и „координатор на стандартна балансираща група” липсва енергиен обект. 

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

Предлаганият срок е обоснован с оглед необходимостта от постигане на поставените 

търговски и финансови цели на дружеството, както и неговото стабилно и устойчиво развитие. 

Срокът ще позволи на компанията да участва пълноценно в динамичния процес на развитие на 

свободния пазар на електрическа енергия в България и съседните страни. Този период ще 

предостави възможност за придобиване на опит в работата, което ще позволи на дружеството 

да анализира получените реални резултати за оценка на средата и съответно възможността за 

удължаване на лицензията. Дружеството ще има възможност да установи позицията си на 

пазара на електрическа енергия в България, както и да увеличи своя дял на този пазар. 

С оглед изложеното, се налага изводът, че искането на „Грийн Уърлд Груп” ООД да бъде 

издадена лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия”, съдържаща права и 

задължения, свързани с дейността „координатор на стандартна балансираща група” е 

допустимо.  

   Относно наличието на технически и материални ресурси, за осъществяване на дейността 

„търговия с електрическа енергия”, включваща права и задължения на „координатор на 

стандартна балансираща група”. 

 Съгласно чл. 9, ал. 1, т. 10 и ал. 2 от Наредба № 3, „Грийн Уърлд Груп” ООД е подало 

заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-45/02.09.2014г. за дейността „търговия с електрическа енергия”, 

включваща права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група”. 

 За осъществяването на дейността „търговия с електрическа енергия”, включваща права и 

задължения на „координатор на стандартна балансираща група”, дружеството ще използва офис 

с обща квадратура 157 м², в сграда с адрес: ул. „Иван Вазов” № 36, гр. Варна. Офисът е нает с 

договор за наем, от който е представено копие като доказателство. 

 Дружеството декларира, че офисът е оборудван с необходимите за нормалната работа на 

екипа материални ресурси. 

 Съгласно чл. 11 от Наредба № 3, дружеството е представило доказателства за наличието 

на техническите средства за осъществяване на лицензионната дейност, както следва: 

I. Хардуер: 

- Персонални компютри: 

o Fujitsu-Simens C5900 P4 (Конфигурация на хардуера: 3.26Hz/1GB/Combo, RAM 1 

GB, DDR2 533 Mhz) с монитори 23-24” – 1 брой; 

o Лаптоп (SONY VAIO SV-E14A2M1EW) – 1 брой. 

- Средства за електронна и аудио/видео комуникация: 

o Електронна поща на Microsoft (Outlook) версия 2010; 

o Принтер 3B1 XEROX 6121MFP; 

o HP LASERJET PRO P1; 

o Мултифункционално устройство BROTHER MFC6 6M90 CL; 

o PANASONIC KX-TG1611FXW; 
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o ADSL модем. 

II. Софтуер: 

- Компютърните системи са оборудвани със следния софтуер: 

o Стандартен: 

- Windows 7, Windows 8, Windows 8.1;  

- Office Home and Business 2013 – 1 брой; 

- Office Home and Business Edition 2010 – 2 броя; 

- Panda Antivirus Pro 2014 – 5 броя; 

- Защитна стена Zyxel ZyWALL 5 10/100, 1 WAN, 4 LAN. 

Съгласно чл. 11, ал. 6, т. 2 от Наредба № 3 и Правилата за търговия с електрическа 

енергия (ПТЕЕ), средствата за обмен на информация за целите на работа на пазара, осигурявани 

от търговските участници, се одобряват от ЕСО ЕАД. 

С писмо с изх. № ЦУ-ПМО-4744/18.08.2014 г., „Електроенергиен системен оператор” 

ЕАД (ЕСО ЕАД), декларира, че „Грийн Уърлд Груп” ООД 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 (съгласно чл. 100, ал. 1 от ЗЕ), отговарят на условията, 

определени в ПТЕЕ. 

 От изложените данни и доказателства, следва да се приеме, че „Грийн Уърлд Груп” ООД 

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 Наредба № 3. 

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

с електрическа енергия”, включваща права и задължения на „координатор на стандартна 

балансираща група”. 

 Предоставени са данни за управленската и организационна структура на дружеството, 

както и за образованието и квалификацията на персонала, включително и дипломи за висше 

образование. Дружеството е с вертикална структура на управление и се ръководи от управител. 

Назначените експерти към момента в дружеството са общо четирима. Персоналът на заявителя 

се състои от: 

- Управител; 

- Специалист търговия; 

- Специалист инженер енергетик; 

- Асистент по общи въпроси. 

 

Работата в дружеството е разпределена и структурирана в следните отдели:  

Отдел „Търговия” 

Изпълнява дейности, свързани с презентиране и предоставяне на информация пред 

потенциални клиенти, следене и анализиране на цените и тенденциите на пазара на 

електрическа енергия, водене на кореспонденция, подготовка за участие на дружеството в 

търгове за покупка на електрическа енергия, анализ на данни, получавани от различни 

участници, чуждестранни дружества и борси. 

Отговаря за портфолиото на дружеството по международните доставки на електрическа 

енергия, като ще поема отговорности по износ и внос на електроенергия и покупка и продажба 

на електрическа енергия извън територията на Р. България. 

Към момента отделът включва един специалист. При стартиране на дейността, 

компанията предвижда да назначи още един специалист.  

Отдел „Оперативен, диспечерски център” 

Основните функции са свързани с въвеждане на данни в информационната система, 

извършване на справки и анализи на база данни, поддържане на връзки и обмяна на 

информация с електроенергийния системен оператор, операторите на разпределителните 

мрежи, производителите, потребителите и др. 
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Към момента отделът включва един инженер-енергетик. При стартиране на дейността, 

дружеството предвижда да назначи още един специалист.  

Асистент по общи въпроси 

Подпомага ръководството и оперативния персонал в общите задачи, свързани с 

дейността на дружеството, като подготвяне и изпращане на кореспонденция, архивиране на 

делова кореспонденция, организиране на бизнес срещи и др. 

Заявителят декларира, че част от дейностите, съпътстващи бизнеса, са възложени на 

външни изпълнители. Изнесените извън организационната структура на дружеството дейности 

са правни консултации, счетоводни услуги и IT услуги. 

Правните консултации се предоставят от адвокат Константин Михалов Георгиев 

съгласно сключен договор за правна помощ от 28.07.2014 г. 

Счетоводното обслужване се осъществява от специалисти, ангажирани от дружеството 

съгласно договор за счетоводно-консултантско обслужване, сключен с „Кеманов Консулт” 

ЕООД на 15.04.2014 г., съгласно който се извършва пълно счетоводно обслужване според 

Закона за счетоводство и Националните счетоводни стандарти. 

Дружеството има сключен договор за поддръжка на информационната система и 

софтуер с „Варсис“ ООД. 

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

„Грийн Уърлд Груп” ООД 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”, включваща права и задължения на „координатор на стандартна 

балансираща група”, в съответствие с чл. 11, ал. 6, т. 3 от Наредба № 3. 

 В съответствие с изискванията на ЗЕ, чл. 14 от Наредба № 3 и ПТЕЕ, дружеството е 

представило проект на „Правила за работа с клиенти”, които съдържат реда и сроковете за 

получаване, разглеждане, проверка и отговор на подадените жалби, сигнали и предложения към 

„Грийн Уърлд Груп” ООД в качеството му на търговец на електрическа енергия и координатор 

на балансираща група.  

Относно оценката на финансовите възможности на дружеството за извършване на 

дейността „търговия с електрическа енергия”, включваща права и задължения на „координатор 

на стандартна балансираща група”, както и наличието на финансови гаранции и обезпечения за 

сключване на сделки за търговия с електрическа енергия, съгласно Правилата за условията и 

реда за предоставяне на достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи 

(Правилата за достъп). 

„Грийн Уърлд Груп” ООД е дружество с ограничена отговорност, основано през  2006 г. в 

гр. Варна. Дружеството има опит на пазара на алтернативните методи и източници за 

производство на енергия.  

В изпълнение на изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 3, 4, 5 и т. 6 от Наредба № 3 дружеството 

е представило бизнес план за периода 2015 г.- 2019 г. с прогнозни годишни финансови отчети, 

банково удостоверение от „Юробанк България” АД за открита специална разплащателна сметка, 

съгласно чл. 19 от Правилата за достъп и годишните финансови отчети за периода 2011 г. - 2013 

г.  

От представеното удостоверение от „Юробанк България” АД е видно, че дружеството е 

клиент на банката и има открита банкова сметка, която клиентът декларира, че ще използва във 

връзка с чл. 19 от Правилата за достъп. Към 14.10.2014 г. салдото по сметката е 78 342,61 евро 

(153 224,83 лв.). Банката потвърждава съгласието си да предоставя при писмено искане на 

ДКЕВР информация относно оборотите и салдото по сметката. 

От представените годишни финансови отчети е видно, че за периода 2011 г. - 2013 г. 

дружеството реализира положителен финансов резултат както следва: 4 хил. лв. за 2011 г., 8 

хил. лв. за 2012 г. и 3 хил. лв. за 2013 г. 

Общите активи на дружеството нарастват от 143 хил. лв. към 31.12.2011 г. на 172 хил. 

лв. към 31.12.2013 г. в резултат на увеличението на дълготрайните активи, които от 10 хил. лв. 

към 31.12.2011 г. нарастват на 32 хил. лв. към 31.12.2013 г. и увеличението на разходи за 
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бъдещи периоди от 19 хил. лв. към 31.12.2011 г. на 100 хил. лв. към 31.12.2013 г., докато 

краткотрайните активи намаляват от 114 хил. лв. на 40 хил. лв. 

Собственият капитал на дружеството се увеличава от 111 хил. лв. към 31.12.2011 г. на 

157 хил. лв. към 31.12.2013 г.  

Дружеството не отчита дългосрочни задължения, а краткосрочните задължения 

намаляват от 32 хил. лв. към 31.12.2011 г. на 15 хил. лв. към 31.12.2013 г., което се дължи 

основно на намалените задължения към доставчици.   

От направеният анализ на база обща балансова структура,  може да се направи извод, че 

финансовото състояние на дружеството за периода 2011 г. - 2013 г. е много добро. Дружеството 

разполага със свободен оборотен капитал да покрива текущите си задължения, както и 

достатъчен по размер собствен капитал да покрива задълженията си и да инвестира в нови 

дълготрайни активи. 

„Грийн Уърлд Груп“ ООД е представило бизнес план за периода 2015 г. - 2019 г. 

Количествата електрическа енергия, които дружеството ще купува/продава, и 

прогнозните цени за покупка/продажба на електрическа енергия са както следва: 

 

  2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Продажна 

цена (лева) 
87,00 89,20 90,55 91,60 93,00 

Покупна цена 

(лева) 
82,60 84,80 85,90 86,90 88,00 

Количество 

(MWh) 
28 000 40 000 52 000 65 000 80 000 

 

В резултат на упражняване на дейността „координатор на стандартна балансираща 

група“ дружеството предвижда количества електрическа енергия за балансиране при недостиг в 

групата, както следва: за 2015 г. - 92 MWh, за 2016 г. - 86 MWh, за 2017 г. - 80 MWh, за 2018 г. - 

87 MWh и за 2019 г. - 110 MWh.  

Очакваните количества електрическа енергия за балансиране при излишък в групата са: 

за 2015 г. - 132 MWh, за 2016 г. - 125 MWh, за 2017 г. - 120 MWh, за 2018 г. - 80 MWh и за 2019 

г. - 55 MWh. 

Средната прогнозна цена при излишък за периода е 24 лв./MWh, а средната прогнозна 

цена за недостиг е 157 лв./MWh. 

В прогнозния финансов отчет на „Грийн Уърлд Груп“ ООД се наблюдава ръст в 

приходите, респективно в разходите, както следва: за 2016 г. спрямо 2015 г. приходите 

нарастват с 41 %, за 2017 г. спрямо 2016 г. - 32 %, за 2018 г. спрямо 2017 г. - 26% и за 2019 г. 

спрямо 2018 г. - 25 % ръст. Последното води до извода, че дружеството очаква един 

приблизително равномерен темп на растеж на приходите, като все пак се наблюдава спад в 

процентно отношение за всяка година спрямо предходната.  

Прогнозните приходи, разходи и финансови показатели на дружеството за периода на 

бизнес плана (2015 г. - 2019 г.) са систематизирани в следната таблица: 
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 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Приходи хил. лв. 2 535 3 568 4 709 5 954 7 440 

в т.ч. от продажба на 

електрическа енергия 
хил. лв. 2 436 3 568 4 709 5 954 7 440 

Разходи  хил. лв. 2 452 3 427 4 612 5 793 7 185 

в т.ч. стойност на 

продадената 

електрическа енергия 

хил. лв. 2 313 3 392 4 467 5 649 7 040 

Счетоводна печалба хил. лв. 83 141 97 161 255 

Текущ финансов 

резултат 
хил. лв. 75 127 87 145 229 

СК/ДА   1,84 2,85 3,54 4,68 6,48 

КА/КП   26,88 17,79 33,2 30,19 27,77 

СК/(ДП+КП)   2,18 25,86 44,9 37,13 31,65 

 

За периода на бизнес плана дружеството прогнозира увеличение на сумата на собствения 

капитал, вследствие на увеличението на финансовия резултат. 

За периода на бизнес плана дружеството не прогнозира дългосрочни задължения, а 

краткосрочните задължения се увеличават. 

„Грийн Уърлд Груп“ ООД е представило анализ на външния и вътрешния пазар на 

електрическа енергия, като основната дейност на дружеството ще бъде закупуване на 

електрическа енергия от източници, ситуирани в рамките на Европейския Съюз и Европа, и 

транзитно пренасяне през системни електропроводи на България към Сърбия, Македония, 

Гърция и Турция. 

Дружеството е представило SWOT анализ, представяйки и оценявайки силните и слабите 

си страни, както и възможните външни фактори, които биха подпомогнали или биха били 

заплаха за дейността му. 

Въз основа на всичко гореизложено може да се направи извода, че  „Грийн Уърлд Груп“ 

ООД притежава финансови възможности за извършване на дейността „търговия с електрическа 

енергия” с права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група”. 

На основание чл. 12, ал. 1 от Наредба № 3 и чл. 19, ал. 4  във връзка с чл. 11, ал. 1, т. 9 от 

ПТЕЕ, „Грийн Уърлд Груп” ООД е представило проект на „Договор за покупко-продажба на 

електрическа енергия в стандартна балансираща група”. От направения преглед на 

предложения проект на договор, може да се направи извод, че същият отговаря на изискванията 

на чл. 12, ал. 2 от Наредба № 3 и е в съответствие с ПТЕЕ. Част от договора са принципи за 

разпределяне на небалансите в рамките на балансиращата група. От направения преглед и 

анализ на принципите се установи, че небалансите се разпределят справедливо и 

равнопоставено на всеки член от групата.  

 На проведеното открито заседание на 18.02.2015 г. представителите на дружеството са 

заявили, че приемат без възражения фактите и обстоятелствата, отразени в доклад с вх. Е-Дк-22 

от 29.01.2015 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-45/02.09.2014 г. 

 

Предвид гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 

5 и ал. 5 от ЗЕ и чл. 13, ал. 4 от Наредба № 3  
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ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

Р Е Ш И: 
 

1. Издава на „Грийн Уърлд Груп” ООД, с ЕИК 148057955, със седалище и адрес на 

управление: гр. Варна 9000, област Варна, община Варна, район Одесос, ул. „Иван Вазов“ 

№ 36, ет. 1., лицензия № Л-436 от 04.03.2015 г. за извършване на дейността „търговия с 

електрическа енергия”, включваща права и задължения на „координатор на стандартна 

балансираща група” за срок от 10 (десет) години, приложение и неразделна част от това 

решение; 

2. Одобрява на „Грийн Уърлд Груп” ООД бизнес план за периода 2015 г. – 2019 г., 

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

3. Одобрява на „Грийн Уърлд Груп” ООД „Правила за работа с клиенти”, 

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 


