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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-437 

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-23 от 

29.01.2015 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-46 от 05.09.2014 г., подадено от 

„Репауър Трейдинг Чешка република” СРО, за издаване на лицензия за дейността 

„търговия с електрическа енергия” и събраните данни от проведено открито заседание 

на 18.02.2015 г., установи следното: 

 

Административното производство е образувано по постъпило в Държавната комисия 

за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-

46/05.09.2014 г. на „Репауър Трейдинг Чешка република” СРО 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. 2, т. 1 и чл. 9, ал. 1, т. 10 от Наредба № 3 за лицензиране на 

дейностите в енергетиката (Наредба № 3). 

След направена справка в поддържания от Комисията регистър на издадените 

лицензии, се установи, че към датата на подаване на заявлението „Репауър Трейдинг Чешка 

република” СРО е титуляр на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия” № Л-

308-15/28.09.2009 г., изменена с Решение № И1-Л-308/07.02.2011 г., за срок от 5 години, 

който срок изтича на 28.09.2014 г. В тази връзка лицензиантът не е спазил изискванията на 

чл. 56, ал. 1 от ЗЕ и чл. 67, ал. 1 от Наредба № 3 най-малко една година преди изтичането на 

срока на лицензията да подаде заявление за продължаване на срока респ. не е уведомил 

Комисията, че няма да осъществява лицензионната дейност след изтичането на срока. 

Съгласно чл. 67, ал. 2 от Наредба № 3 при неспазване на едногодишния срок лицензиантът 

няма право да иска удължаване на лицензията, а в случай, че подаде заявление за удължаване 

на лицензията, същото не се разглежда. След като в горната хипотеза не е възможно 

удължаване на срока на вече издадената лицензия, за да осъществява занапред дейността 

„търговия с електрическа енергия“ „Репауър Трейдинг Чешка република” СРО трябва да 

подаде заявление за издаване на нова лицензия, и именно като такова следва да се разглежда 

постъпилото заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-46/05.09.2014 г. По отношение на издадената 

лицензия № Л-308-15/28.09.2009 г. работната група счита, че същата е прекратена 

автоматично с изтичане на срока й на 28.09.2014 г. по силата на чл. 55, ал. 3 от ЗЕ и чл. 71, 

ал. 1, т. 1 от Наредба № 3. 

Видно от представеното пълно извлечение от търговския регистър, воден от Градския 

съд в гр. Прага, Чешка република, раздел „Ц“, партида № 122268, съдържащо данни, валидни 

към датата 19.08.2014 г., правно-организационната форма на „Репауър Трейдинг Чешка 

република” СРО e дружество с ограничена отговорност, с идентификационен номер № 

27660061, със седалище и адрес на управление: Прага 1 – Нове Место, ул. „Водичкова“ 

710/31, п. к. 11000, като същото се представлява самостоятелно от всеки един от 

управителите Йозеф Зуба и Джованни Йокум. 

„Репауър Трейдинг Чешка република” СРО има следния предмет на дейност: 

Търговия с електрическа енергия, както и производство, търговия и услуги, които не са 

посочени в Приложения от 1 до 3 на Закона за предприемаческата дейност. 

Капиталът на дружеството е 3 000 000 ч.к./три милиона чешки крони/. 
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Едноличен собственик на капитала е „Репауър“ АГ, Конфедерация Швейцария. 

От посочените по-горе данни се установи, че „Репауър Трейдинг Чешка република” 

СРО отговаря на условията на чл. 40, ал. 1 във връзка с ал. 7 от ЗЕ и чл. 10, ал. 1 от Наредба 

№ 3, тъй като е лице с регистрация по законодателството на друга държава – членка на 

Европейския съюз, еквивалентна на тази по българския Търговски закон. 

Видно от представеното решение за регистрация на Специалната финансова служба, 

нотариално заверено на 26.08.2014 г., „Репауър Трейдинг Чешка република” СРО е 

регистриран данъчен субект с данъчен номер № CZ27660061. 

Според представените декларации от Йозеф Зуба и Джованни Йокум, в качеството си 

на управители на „Репауър Трейдинг Чешка република” СРО, се установява, че същите не са 

лишавани от правото да упражняват търговска дейност и не са осъждани 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 „Репауър Трейдинг Чешка република” СРО няма да е в 

противоречие с чл. 11, ал. 2, т. 2, буква „а” и „б” от Наредба № 3. 

Представени са и декларации по чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „в” и б. „г” от Наредба № 3 от 

Йозеф Зуба и Джованни Йокум, в качеството си на управители на „Репауър Трейдинг Чешка 

република” СРО, с които се установява, че дружеството не е обявено в несъстоятелност, не е 

в производство за обявяване в несъстоятелност, не е в ликвидация, не му е отнемана 

лицензия за търговия с електрическа енергия, както и не му е отказвано издаването на 

лицензия за същата дейност. 

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” липсва енергиен обект. 

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

Предлаганият срок е базиран на седемгодишния опит на „Репауър Трейдинг Чешка 

република” СРО, както и на фирмената група на Репауър в Европа. Същият е обоснован с 

оглед представения финансов план на дружеството за дългосрочно развитие на енергийния 

пазар и е съгласуван с цялостната инвестиционна стратегия на фирмената група Репауър, 

която е съсредоточена върху поддръжка и експлоатация на съществуващите вече системи и 

използване на останалите налични средства за капиталови и други групи инвестиции.  

С оглед изложеното, се налага изводът, че искането на „Репауър Трейдинг Чешка 

република” СРО за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия” е 

допустимо. 

 Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване на 

дейността „търговия с електрическа енергия”. 

За осъществяването на дейността „търговия с електрическа енергия” дружеството 

„Репауър Трейдинг Чешка република” СРО ще използва офис с обща площ 469,9 кв. м., 

разпределен в стил офис с открито пространство на адрес: Водичкова 710/31, CZ-11000 

Прага, Чешка република, четвърти етаж от бизнес сграда. Офисът се състои от приемна зона, 

зона за работа с клиенти, две зали за делови срещи, сървърна зала, кухня, тоалетна, 

техническо помещение и склад. Дружеството е приложило подробна карта на офиса. 

„Репауър Трейдинг Чешка република” СРО декларира, че офисът е оборудван с факс 

машини, скенер, принтери, компютърен сървър, видеоконферентна система и прожекционен 

апарат. Бюрото на всеки служител е снабдено с телефон и компютърна конфигурация. 

Софтуерни системи, използвани за обработка на информация за участие на пазара: 

- Операционна система и Windows 7 Enterprise 
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- Word MS Office 2010 

- Excel MS Office 2010 

- Outlook MS Office 2010 

- ETS 3.0.2.5 – специализиран софтуер за обработка на информацията 

- Symantec AntiVirus v10 – антивирусна защита  

- Търговска система Trayport 

- Citrix 

Данни за сървъра: 

- Операционна система MS Server 2010 

- Сървър за електронна поща – MS Exchange 

- Прехвърлящ сървър 

- Позициониране на сървърите за електронна поща в Република Чехия 

Съгласно изискванията на чл. 11 от Наредба № 3 дружеството е представило за 

доказателства фактури за закупуване на офис оборудване, междудружествено споразумение 

за предоставянето на IT услуги, договор за предоставяне на публично достъпни електронни 

комуникационни услуги. 

От дружеството са предоставили „Договор за наем на нежилищни помещения” между 

„Репауър Трейдинг Чешка република” СРО и „Галери МИШАК” СРЛ със срок на валидност 

01.07.2015 г. 

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

електрическа енергия (ПТЕЕ, Правилата) е предоставено писмо с изх. № ЦУ-ПМО-

5054/03.09.2014 г. от „Електроенергиен системен оператор” ЕАД („ЕСО” ЕАД), с което 

операторът декларира, че „Репауър Трейдинг Чешка република” СРО 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 „Репауър Трейдинг 

Чешка република” СРО 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”. 

Съгласно чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЕ са представени данни за управленската и 

организационна структура на дружеството, както и за образованието и квалификацията на 

персонала, включително дипломи за висше образование. 

За осъществяване на дейността си, „Репауър Трейдинг Чешка република” СРО 

разчита на четири структурни звена: 

- Фронт офис – отговаря за всички търговски дейности и развитието на бизнеса. 

Съставът на фронт офиса към днешна дата включва седем експерта. 

- Мидъл офис – включва управление на риска и управление на договори. 

- Бек офис – състои се от четирима експерти и поддържащ персонал и обезпечава 

обработката на текущата документация и съхраняването й. 

- Услуги – включва счетоводство, одит, отчетност и IT услуги. 

От дружеството са предоставили списък с контакти на всички техни служители. 

От дружеството са предоставили професионалните автобиографии и копия на 

дипломи за завършено образование на управителя и трима служители. Предоставена е 

справка от Пражката дирекция за социално осигуряване, че към 22.08.2014 г. се водят на 

отчет 23-ма служители, назначени при работодател „Репауър Трейдинг Чешка република” 

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

„Репауър Трейдинг Чешка република” СРО 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 в съответствие с чл. 11, ал. 6 т. 3 от Наредба № 3. 

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

електрическа енергия”. 

„Репауър Трейдинг Чешка република” СРО е регистрирано в Чешка Република и е 

започнало своите бизнес операции през втората половина на 2007 г. Дружеството декларира, 

че работи на следните пазари на електроенергия – Чешка Република (2007 г.), Косово (2008 

г.), Унгария (2009 г.), Румъния (2010 г.), Гърция (2011 г.), Словакия (2013 г.) и Полша (2013 

г.). 

Дружеството участва активно на пазара на електрическа енергия във всички посочени 

страни, както и в търговията с трансгранични капацитети. Компанията също така оперира на 

пазарите на електрическа енергия в Хърватия, Сърбия и Босна и Херцеговина чрез своите 

дъщерни дружества. 

В таблицата по долу са показани петте страни с най-голям брой на приключените 

сделки (доставена или получена електроенергия) през последните три години и през първата 

половина на 2014 г. 

GWh 1 half 2014 г. 2013 2012 2011 

Германия  589 819 1 006 1 109 

Австрия  85 243 766 866 

Чешка Република 1 667 2 567 3 569 3 979 

Унгария  1 765 3 489 3 305 3 184 

Словакия  729 1 322 1 759 2 068 

 

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

„Репауър Трейдинг Чешка република” СРО 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” в съответствие с чл. 11, ал. 6 т. 3 от Наредба № 

3. 

Относно оценката на финансовите възможности на дружеството за извършване на 

дейността „търговия с електрическа енергия”, 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). 

„Репауър Трейдинг Чешка Република” СРО e учредено и регистрирано през 2007 г. 

Дружеството не притежава други лицензии, както и няма подадени заявления за издаване на 

такива по ЗЕ. 

В изпълнение на изискванията на чл. 11, ал. 2, т. 3, 4, 5, 6 от Наредба № 3, към 

заявлението за издаване на лицензия са представени бизнес план за управление и развитие на 

дейността „търговия с електрическа енергия” за периода 2014 г. - 2019 г. с прогнозни 

годишни финансови отчети, както и писмена референция от „УниКредит Булбанк” АД с 

изходящ № 0737-42-002573 от 25.11.2014 г. за наличието на специална сметка съгласно чл. 

19 от Правилата за достъп, със салдо към 24.11.2014 г. в размер на 163 584,66 лева. 

„Репауър Трейдинг Чешка Република“ СРО е представило прогнозен бизнес план за 

периода 2014 г. – 2019 г., количествата електрическа енергия, които дружеството ще 

купува/продава, и прогнозните цени за покупка/продажба на електрическа енергия. 

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

през периода на бизнес плана, не са включени разходите за пропускателна способност и 

експортната такса. Покупните цени представляват цена на електроенергията, която 

дружеството прогнозира да закупи от България. Продажните цени представляват цена на 

електроенергията, която е прогнозирана да бъде продадена в съседните на България страни. 
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Прогнозните покупни и продажни цени на електрическа енергия, както и прогнозираното 

количество на търгувана електроенергия в България, са следните: 

 

  2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Продажна 

цена (лева) 
85,45 85,37 84,78 84,59 85,57 86,15 

Покупна 

цена (лева) 
71,58 71,39 72,27 72,66 74,42 75,79 

Количество 

(MWh) 
43 800 78 840 105 120 131 400 157 680 166 440 

 

В прогнозния финансов отчет на „Репауър Трейдинг Чешка Република“ СРО се 

наблюдава ръст в приходите на дружеството, като за втората година, спрямо предходната, се 

очаква покачване на приходите с 79%, за 2016 г спрямо 2015 г. - 32%, като се стига до ръст 

от 6% за 2019 г. спрямо 2018 г. От тези данни се вижда, че темпът на растеж на приходите за 

разглеждания период в процентно отношение е намаляваща величина. 

Сравнителна таблица на прогнозните приходи и разходи за дейността на дружеството 

в България за периода 2014 г.-2018 г. е представена по-долу. 

 

  2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Приходи хил. лв. 3 743,5 6 732,1 8 914,4 11 117,4 13 495,1 14 342,6 

в т.ч. от 

продажба на 

електрическа 

енергия 

хил. лв. 3 742,7 6 730,7 8 912,5 11 115,0 13 492,2 14 339,4 

Разходи  хил. лв. 3 657 6 567,2 8 690,4 10 809,2 13 205,7 14 086,2 

в т.ч. стойност 

на продадената 

електрическа 

енергия 

хил. лв. 3 135,3 5 628,2 7 596,7 9 547,3 11 734,3 12 614,1 

Счетоводна 

печалба 
хил. лв. 86,5 164,9 223,9 308,1 289,4 256,4 

Текущ финансов 

резултат 
хил. лв. 77,85 148,41 201,51 277,29 260,46 230,76 

СК/ДА   -  -  -  -  -  - 

КА/КП  1,11 1,11 1,12 1,13 1,10 1,08 

СК/(ДП+КП)  0,11 0,11 0,12 0,13 0,10 0,08 

 

В периода 2015 г. – 2019 г. „Репауър Трейдинг Чешка Република“ СРО прогнозира 

ръст на продажбите, задвижван главно от нарастването на търгуваните обеми. 

Дружеството не предвижда дългосрочно финансиране. Единственият дългосрочен 

капитал е собственият капитал, който се планира да бъде генериран чрез натрупване на 

печалба. 

От представения прогнозен финансов отчет може да се направи извод, че общото 

финансово състояние на дружеството в България е относително лошо. 

„Репауър Трейдинг Чешка Република“ СРО е представило и прогнозен финансов 

отчет за приходите и разходите за дейността си в Централна и Източна Европа.  

Общото финансово състояние на дружеството, видно от представения по- долу 

прогнозен финансов отчет, е добро: 
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  2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Приходи хил. лв. 832 405,3 874 027,5 917 731,2 963 620,4 1 011 804,8 1 062 367,5 

в т.ч. от 

продажба на 

електрическа 

енергия 

хил. лв. 832 392,7 874 012,4 917 713,0 963 598,6 1 011 778,6 1 062 367,5 

Разходи  хил. лв. 829 834,5 870 361,5 911 651,7 955 772,5 1 000 971,6 1 049 444,1 

в т.ч.стойност 

на продадената 

електрическа 

енергия 

хил. лв. 815 744,9 854 784,1 894 770,2 937 581,5 981 425,2 1 028 371,7 

Счетоводна 

печалба 
хил. лв. 2 570,8 3 666,0 6 079,5 7 847,9 10 833,0 12 954,7 

СК/ДА  3,08 2,9 2,82 2,85 3,05 3,28 

КА/КП  1,17 1,15 1,13 1,13 1,18 1,21 

СК/(ДП+КП)  0,21 0,21 0,21 0,22 0,26 0,3 

„Репауър Трейдинг Чешка Република“ СРО е учредено от едноличния собственик 

„Репауър“ АГ. Седалището на дружеството – основател е в Швейцария и има следната 

структура на собственост: Кантон Граубунден холдинг – 58,3 %, Акспо АГ - 33,7 %, 

Швейцарска фондова борса – 8 %. 

Като дъщерно дружество, „Репауър Трейдинг Чешка Република“ СРО има за цел да 

участва в развитието на националните електрически пазари в Централна и Източна Европа, 

като се фокусира върху търговията на едро с други търговци на едро на електроенергия и да 

свързва енергийните потоци помежду им, включително България и съседните й държави. 

Дружеството е представило анализ на вътрешния и външен пазар на електрическа 

енергия, като подчертава, че няма намерение да участва в никаква дейност на вътрешния 

пазар на дребно в България. Покупките на едро ще се планират с цел експорт, а 

потенциалните продажби на българския HVG пазар се предвиждат само за целите на 

балансирането на електроенергия на едро, която не бъде изнесена. 

От направения анализ на външния пазар става ясно, че дружеството възнамерява да 

търгува с електрическа енергия с Румъния, Турция и Сърбия. Представени са и графично 

очакваните ценови равнища на електроенергия в тези държави. Политиката за управление 

при рискове на „Репауър Трейдинг Чешка Република“ СРО не позволява никакви доставки 

до Гърция. Затова дружеството ще се стреми да използва потенциалния транзит от Сърбия за 

Турция или от Румъния за Турция. 

Дружеството е представило и подробен SWOT анализ, в който са оценени силните и 

слабите му страни и евентуалните възможности и заплахи пред него. 

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

„Репауър Трейдинг Чешка Република“ СРО е изпълнило изискванията на чл. 19 ал. 2 от 

Правилата за достъп. С оглед заложените в бизнес плана параметри, „Репауър Трейдинг 

Чешка Република“ СРО притежава финансови възможности за извършване на дейността 

„търговия с електрическа енергия”. 

На проведеното открито заседание на 18.02.2015 г. за разглеждане на доклад с вх. Е-

Дк-23/29.01.2015 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-46 от 05.09.2014 г., представители на 

дружеството не са се явили, както и не е постъпило писмено становище от заявителя във 

връзка с отразените факти и обстоятелства в доклада.  

 

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

т. 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 „Репауър Трейдинг Чешка Република“ СРО, ч. ю. л. държава: Чехия, 

с идентификационен номер № 27660061, със седалище и адрес на управление: Прага 1 – 

Нове Место, ул. „Водичкова“ 710/31, п. к. 11000, лицензия № Л-437 от 04.03.2015 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 „Репауър Трейдинг Чешка Република“ СРО бизнес план за периода 

2014 г. – 2019 г., 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 

 


