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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-434 

от 16.02.2015 г. 

 

ДЪРЖАВНАТА  КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание, проведено на 16.02.2015 г.,  като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-14 

от 22.01.2015 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-52 от 02.10.2014 г. за издаване на 

лицензия за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия”, подадено 

от „Шел Енерджи Юръп Лимитид”, и събраните данни от проведено открито 

заседание на 11.02.2015  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-52 от 

02.10.2014 г. за издаване на лицензия за извършване на дейността „търговия с електрическа 

енергия”, подадено от „Шел Енерджи Юръп лимитид”, на основание чл. 39, ал. 1, т. 5 от 

Закона за енергетиката (ЗЕ) във връзка с чл. 9, ал. 1, т. 10 от Наредба № 3 за лицензиране на 

дейностите в енергетиката (Наредба № 3). 

При преценката на основателността на заявлението за издаване на лицензия за 

дейността „търговия с електрическа енергия”, комисията, по силата на чл. 40, ал. 1, т. 1 от 

ЗЕ, следва да установи дали заявителят е  лице, регистрирано по Търговския закон или по 

закона на държава членка на Европейския съюз, както и налице ли са необходимите 

технически и финансови възможности, материални и човешки ресурси,  и организационна 

структура за изпълнение на нормативните изисквания за осъществяване на лицензионната 

дейност. 

Съгласно представеното извлечение от Камарата на дружествата, издадено на 

05.09.2014 г., регистраторът на дружества за Англия и Уелс удостоверява, че „Шел 

Енерджи Юръп Лимитид” (с предходно наименование „Шел Енерджи Трейдинг лимитид” и 

променено с решение на 10.12.2009 г.) е учредено съгласно Закона за дружествата от 1985 г. 

като дружество с ограничена отговорност на 19.02.2001 г., дружествен № 4162523. 

Седалището и адресът на управление на дружеството е Кралство Великобрирания и 

Северна Ирландия, Лондон SE1 7NA, Шел Сентър, 4-8 York Road.  

„Шел Енерджи Юръп Лимитид” е с предмет на дейност, подробно описан в 35 точки в 

Учредителния акт на дружеството. Съгласно т.  3.1 – 3.3. от Учредителния акт, предметът 

на дейност на дружеството е: Да извършва дейност, свързана с търговия, продажби, 

маркетинг, пренос, производство, генериране на енергия и услуги за домакински, търговски 

и индустриални потребители И за тази цел да придобива чрез закупуване, замяна, добиване, 

обработване, екстракция, минно дело, генериране или по друг начин всякакви форми на 

енергия, независимо дали електричество, газ, въглища, нефт или друга форма на енергия, 

включително енергия, произведена от възобновяеми източници; Да притежава, съхранява, 

транспортира, пренася и препраща по всякакви начини всякакви форми на енергия, да 

изследва и проучва за нови доставки и източници на енергия, и да извършва 

изследователска дейност и да насърчава енергийната ефективност и опазване на околната 

среда; Да предприема всякакви други спомагателни дейности, за които Съветът на 

директорите може да счете, че са подходящи за енергийно дружество, включително, наред с 

другото, монтажни и обслужващи дейности и дейности по поддръжка на енергийно 

оборудване, отчитане показания на измервателни уреди и предоставяне на 

телекомуникационни услуги.  
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Капиталът на дружеството е в размер на 933 000 000  (деветстотин тридесет и три 

милиона) британски лири, разпределен на 933 000 000  акции, всяка на стойност 1 

британска лира. Едноличен собственик на капитала е „Шел Трейдинг Интернешънъл 

лимитид”. 

Дружеството се управлява от директорите Арман Джан Мархрете Луменс, Славко 

Преоканин, Херман Йохан Стинис и Питър Джон Уорби. 

Представен е ДДС Сертификат с регистрационен № 235 7632 55 на „Шел Енерджи 

Юръп Лимитид”, издаден от Приходната и митническа служба на Нейно Величество. 

Представени са  декларации по чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „а”, б. „б”, б. „в” и б. „г” от 

Наредба № 3, от Славко Преоканин, Арман Джан Мархрете Луменс, Херман Йохан Стинис 

и Питър Джон Уорби, в качеството им на Директори на  „Шел Енерджи Юръп лимитид”, 

както и от Джонатан Таунзли Макклой, Уилям Франсис Макграт и Фабио Ганцер, в 

качеството им на Генерални мениджъри на дружеството, с които се установява, че същите 

не са лишени от правото да упражняват търговска дейност и не са осъждани с влязла в сила 

присъда за престъпление против собствеността или против стопанството, както и че 

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

обявено в несъстоятелност  и не е в ликвидация; на дружеството не е отнемана лицензията 

за същата дейност; дружеството не е получавало отказ да се издаде лицензия за същата 

дейност. 

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. 

Предвид изложените по-горе факти, следва 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.  

Срокът на лицензията, за който кандидатства заявителят е 35 (тридесет и пет) години, 

но не са посочени мотиви за искания срок. 

Koмисията счита, че срокът, за който да бъде издадена исканата лицензия следва да 

бъде 10 (десет) години, предвид обстоятелството, че развитието на пазара на електрическа 

енергия е изключително динамично както в България, така и в региона, и е невъзможно да 

бъде направена реалистична прогноза на пазарната адекватност на компания, оперираща на 

този пазар, за период по-дълъг от десет години. 

С оглед изложеното, се налага изводът, че искането на „Шел Енерджи Юръп 

Лимитид” да бъде издадена лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия” е 

допустимо. 

За осъществяването на дейността „търговия с електрическа енергия” дружеството 

„Шел Енерджи Юръп Лимитид” ще използва офис разположен в сграда, находяща  се на 

адрес гр. Лондон WC2R 0ZA, 80 Strand, Великобритания. „Шел Енерджи Юръп Лимитид” е 

дружество от групата на Royal Shell Dutch, отговарящо за европейска търговия с природен 

газ и електроененергия, както и за търговия с екологични продукти в световен мащаб и 

провежда маркетингова и търговска дейност в 19 европейски държави. 

В тази връзка, дружеството е представило декларация от директора, в която се 

потвърждава, че дружеството разполага с всички необходими материални и технически 

ресурси, в това число офис оборудване, софтуер и офис помещения. В допълнение към 

това, дружеството подчертава, че следва да се вземе предвид начина, по който Royal Dutch 

Shell организира техния портфейл от недвижими имоти, като и факта, че точно по тази 

причина не е възможно да предоставят копие на договора за наем за специално изградената 

сграда на Шел център, в която е адресът на управление на дружеството. Като 

доказателство, „Шел Енерджи Юръп Лимитид” е представило  статия от Wikipedia за 

сградата Shell Center, построена през 60-те години на ХХ век.  

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

наличието на техническите средства за осъществяване на лицензионната дейност, както 

следва: 

 Хардуерно оборудване:   
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- Компютри HP (Hewlett Packard) - стандартен модел за персонала, със 

стандартна 64-битова операционна система Windows 7; 

- 32-битови преносими компютри; 

- Система за работа с повече от един компютър и екран за едновременна 

видимост към множество приложения; 

- Централен изчислителен център за цялата инфраструктура намиращ се в 

Европа. 

 Софтуерно оборудване: 

- Операционна система Windows 7; 

- Антивирусни програми; 

- Софтуер Microsoft Office; 

- База данни Oracle; 

- Сървър на електронна поща - MS Exchange Server 2010 намиращ се в 

централизирани центрове на HP в Обединено Кралство Великобритания, 

прехвърлящ сървър; 

- Защитен фирмен софтуер за търговските бюра; 

- Достъп до платформата за електронна търговия Trayport. 

 Комуникации: 

- Високоскоростна връзка с интернет, осигурена от AT&T; 

- Телефонен пост. Телефонни линии със запис. Имейл адрес в световния 

имейл сървър на Shell с разширение @shell.com; 

- Услуга за защитен имейл - осигурява по-високо ниво на защита за боравене 

с чувствителна и най-поверителна информация; 

- Факс: 

- Услуга за входящи факсове с възможност за получаване на входящи 

факсове през системата за имейл; 

- Услуга за изходящи факсове с възможност за изпращане факс от 

стандартен компютър на Shell; 

- Достъп до инструменти за моментални съобщения като Yahoo или 

Microsoft Messenger; 

- Mobile Office Private за достъп до компютрите и данните на Shell от 

домашния компютър; 

- Мобилни телефони и Blackberry. 

 

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 електроенергийния системен 

оператор. 

С писмо с изх. № ЦУ-ПМО-4750/18.08.2014г., на „Електроенергиен системен 

оператор” ЕАД декларира, че „Шел Енерджи Юръп Лимитид” 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 Правилата за търговия с електрическа енергия. 

От изложените данни и доказателства следва, че „Шел Енерджи Юръп Лимитид” 

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. 

Съгласно чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЕ относно наличието на човешки ресурси и 

организационна структура, „Шел Енерджи Юръп Лимитид” е представило 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, „Шел Енерджи Юръп Лимитид” работи с 

квалифицирани специалисти, добре запознати с европейския пазар на електрическа енергия 

и с опит в сферата на търговията с електрическа енергия.  
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„Шел Енерджи Юръп Лимитид” се ръководи от президент и четири генерални 

мениджъри пряко подчинени на президента на дружеството. Назначените експерти в 

дружеството са общо 17 броя.  

Дейностите на дружеството са структурирани и разделени в четири функционални 

звена: 

 Търговия, бизнес развитие и продажби/доставки в Южна и Източна Европа; 

Отдела изцяло ще отговаря за сключването на сделки на българския пазар на 

електроенергия. 

- Електрона търговия и сделки за структуриран капацитет и съхранение в 

региона; 

- Структуриране на сделки, съвети за обемите и структуриране на сделките за 

търговците и инициаторите; 

- Продажби за промишлеността в Южна Европа; 

- Продажби на регионалните разпределителни дружества; 

- Бизнес развитие, структуриране на сложни сделки и развитие на нови дейности 

в Южна и Източна Европа. 

 Търговия, бизнес развитие и продажби/доставки в Северна и Западна Европа; 

- Електрона търговия и сделки за структуриран капацитет и съхранение в 

региона; 

- Структуриране на сделки, съвети за обемите и структуриране на сделките за 

търговците и инициаторите; 

- Продажби за промишлеността в Южна Европа; 

- Продажби на регионалните разпределителни дружества. 

 Търговията с продукти, свързани с опазването на околната среда 

- Квотите за емисии на ЕС и електронна търговия с квоти за емисии. 

- Продажба на продукти, свързани с опазването на околната среда и 

предоставяне на услуги по ограничаване на емисиите от големи промишлени 

предприятия. 

- Снабдяване с продукти, свързани с опазването на околната среда, сложно 

структурирани сделки с продукти, свързани с опазването на околната среда; 

 Маркетинг, стратегии и анализ; 

- Пазарни анализи, анализ на търсенето и предлагането, преглед и изпълнение на 

стратегически приоритети;  

- Съдействие на екипите по продажби в северозападния и югоизточния регион; 

- Отговаря за регулаторните въпроси, следи развитието на нещата при 

регулацията на европейските пазари на газ и електрическа енергия. 

 

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

„Шел Енерджи Юръп Лимитид” 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. 

 „Шел Енерджи Юръп Лимитид” е една от най-големите компании в Европа за 

енергийни доставки и водещ участник на пазара и търговец на газ, електроенергия и 

продукти, свързани с опазването на околната среда. Като интегриран енергиен доставчик, 

дружеството има диверсифицирана паневропейска мрежа за доставки и търговия, с 

доставки на газ както от собствен добив, така и от доставчици трети страни, плюс достъп до 

втечнен природен газ чрез сестринската компания за търговия с втечнен природен газ. 

„Шел Енерджи Юръп Лимитид”  е активен член на големи европейски центрове за търговия 

с енергия. 

Според представената информация от дружеството, „Шел Енерджи Юръп Лимитид” е 

активно в 19 страни в цяла Европа и e със седалище в Лондон. Дружеството обединява 

висококвалифицирана мрежа от над 400 служители и е една от главните движещи сили на 

маркетинговия и търговски портфейл на все по-конкурентния европейски енергиен пазар. 



5 

 

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

„Шел Енерджи Юръп Лимитид” 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. 

Във връзка с оценка на финансовитe възможности на „Шел Енерджи Юръп Лимитид“ 

за изпълнение на лицензионната дейност „търговия с електрическа енергия”, както и за 

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) е 

извършен настоящия икономически анализ. Дружеството е представило бизнес план за 

управление и развитие на дейността търговия с електрическа енергия за периода 2015 г. - 

2019 г. с прогнозни годишни финансови отчети и удостоверение от „The Royal Bank of 

Scotland Group” за открита разплащателна сметка. 

От представеното банково удостоверение от „The Royal Bank of Scotland Group”, 

издадено на 18.11.2014 г., се установява, че дружеството „Шел Енерджи Юръп Лимитид“ е 

клиент на банката и притежава разплащателна сметка в евро с баланс към 19.09.2014 г. в 

размер на 100 000 евро. Банковата сметка е открита на основание чл. 19 от Правилата за 

достъп, за поддържане на 1/24 част от годишния оборот от търговия с електрическа енергия 

на територията на Република България, като гаранция за сключваните сделки за търговия с 

електрическа енергия.  

Банката се задължава, при поискване от ДКЕВР, за сметка на титуляра на сметката да 

предоставя информация за салдото и оборотите по сметката. 

Следва да се отбележи, че дружеството „Шел Енерджи  Юръп Лимитид“ не е 

новоучредено и представя доклади на директорите и финансови отчети за 2011г. , 2012 г. и 

2013 г. съгласно Закона за дружествата от 2006 г., действащ в Обединеното кралство 

/Великобритания/. Докладите  и отчетите на директорите са одитирани и заверени от 

независими одитори  пред членовете на „ Шел Енерджи  Юръп Лимитид“ 

От представените отчети за приходите и разходите са отразени данните, необходими 

за изготвяне на финансово-икономически анализи за всяка от предходните три календарни 

години. Не са отразени приходите от дейността, като в т.2 от бележките към финансовите 

отчети е отразено че „ …… оборотът не е съдържателен измерител на резултатите на 

дружеството и те са представлявани най- добре от нетната търговска печалба“.  

Печалбата, която дружеството реализира през 2011г., 2012г. и 2013г. е съответно: 

- За 2011г.- 105 333 хил. евро. 

- За 2012г.- 128 518 хил. евро. 

- За 2013г.- 61 083 хил. евро. 

Дружеството е представило прогнозни количества електрическа енергия, с които ще 

търгуват, както и прогнозни цени, на които ще изкупуват и продават електрическата 

енергия. Прогнозните количества и цени са представени в следната таблица: 

 

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

Количество (MWh) 
43 

800 

219 

000 

2 628 

000 

5 256 

000 

7 884 

000 

Средна продажна 

цена (евро/ MWh) 
50 51.50 53 50 51.50 

Средна покупна 

цена (евро/ MWh) 
49.50 51.10 52.67 49.63 51.13 

 

 

„Шел Енерджи  Юръп Лимитид“ е представил прогнозен финансов отчет за периода 

2015- 2019г., който е представен в следната таблица: 
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  2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Приходи 
хил. 

евро 
2 190 11 278,500 139 402, 260 262 800 406 026 

в т.ч. от 

продажба на 

електрическ

а енергия 

хил. 

евро 
2 190 11 278,500 139 402, 260 262 800 406 026 

Разходи 
хил. 

евро 
2 275 ,425 11 380, 995 139 274, 537 262 530, 532 405 575, 096 

в т.ч. 

стойност на 

закупена 

електрическ

а енергия 

хил. 

евро 
2 168 ,100 11 190, 900 138 416, 760 260 829 403 069, 500 

Счетоводна 

печалба 

хил. 

евро 
- 85 ,425 - 102, 495 127, 723 269, 468 450, 904 

Текущ 

финансов 

резултат 

хил. 

евро 
- - 114, 951 242, 521 405, 814 

 

От прогнозния отчет се установява, че дружеството не предвижда печалба през 

първите две години от дейността, като за следващите три години е прогнозирана 

прогресивно нарастваща печалба, достигаща до 405 814 хил. евро през последната 

прогнозна година. 

„Шел Енерджи Юръп Лимитид“ е 100% собственост на „Роял Дъч Шел Груп“, като 

собственият капитал на дружеството е 933 000 хил. евро. Дружеството не предвижда да има 

дълготрайни активи в България, както и не предвижда капиталови инвестиции в страната. 

Поради тази причина, „Шел Енерджи Юръп Лимитид“ не може да направи отделна 

прогноза за активите и пасивите в България, тъй като капиталът и активите на дружеството 

са общи за цялата компания и не могат да се разделят само за страната. 

Необходимият капитал за изкупуване на електрическа енергия ще бъде със собствени 

средства на „Шел Енерди Юръп Лимитид“, поради което дружеството не предвижда да има 

финансови задължения. Дружеството е представило и SWOT анализ, в който обективно 

оценява силните и слабите си страни, както и е очертало възможностите за развитие на 

компанията и вероятните заплахи, с които би се сблъскало. 

„Шел Енерджи Юръп Лимитид“ е представило анализ на пазара на електрическа 

енергия в България, като предвижда да внася и изнася електрическа енергия от съседни 

страни, да осъществява сделки с компании, регистрирани в България, както и да участва на 

борсата за сделки с електрическа енергия „ден напред“.  

На проведеното открито заседание на 11.02.2015 г. за разглеждане на доклад с вх. № 

Е-Дк-14 от 22.01.2015 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-52  от 02.10.2014 г. за издаване 

на лицензия за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия”, представител 

на „Шел Енерджи Юръп Лимитид“ е заявил, че приема изложените в доклада факти и 

обстоятелства без възражения. 

Въз основа на всичко гореизложено, може да се направи извод, че ако спази 

заложените в бизнес плана параметри, „Шел Енерджи Юръп Лимитид“ ще притежава 

финансови възможности за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия‘. 

 

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 
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ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ  

 

Р Е Ш И: 

 

1. Издава на „Шел Енерджи Юръп Лимитид“, дружествен № 4162523, със 

седалище и адрес на управление Кралство Великобрирания и Северна Ирландия, 

Лондон SE1 7NA, Шел Сентър, 4-8 York Road,  лицензия № Л-434-15 от 16.02.2015 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 „Шел Енерджи Юръп Лимитид“ бизнес план за периода 2015 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 


