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Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

№ Л-487 

от 16.03.2017 г. 

 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

 

на закрито заседание, проведено на 16.03.2017 г., като разгледа доклад с вх. № Е-

Дк-81 от 23.02.2017 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-66 от 16.12.2016 г. на 

„Балтик Енерджи Партнърс“ ОЮ за издаване на лицензия за дейността „търговия 

с електрическа енергия“ и събраните данни от проведеното на 09.03.2017 г. 

открито заседание по преписката, установи следното: 

 

Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-66 от 

16.12.2016 г. на „Балтик Енерджи Партнърс“ ОЮ 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. 1, т. 10 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за 

лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ). 

Със Заповед № З-Е-212 от 22.12.2016 г. на председателя на Комисията е 

сформирана работна група със задача да проучи обстоятелствата в заявлението и 

приложенията към него за установяване на основателността на искането. 

Резултатите от извършения анализ на заявлението и приложенията към него са 

отразени в доклад с вх. № Е-Дк-81 от 23.02.2017 г., който е приет от КЕВР с решение 

по Протокол № 36 от 28.02.2017 г., т. 5. В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, 

т. 1 от ЗЕ, на 09.03.2016 г. е проведено открито заседание, на което заявителят не е 

изпратил свои представители.  

След обсъждане и анализ на всички събрани в хода на административното 

производства данни и доказателства, Комисията приема за установено следното: 

Видно от представеното извлечение от 11.10.2016 г. от Търговския регистър на 

Република Естония, правно-организационната форма на „Балтик Енерджи Партнърс“ 

ОЮ е капиталово дружество, учредено и съществуващо по законите на Република 

Естония, с номер в търговския регистър № 11207916, със седалище и адрес на 

управление: Република Естония (Republic of Estonia), Pärnu mnt 141, Kesklinna district, 

Tallinn city, Harju county, 11314. 

„Балтик Енерджи Партнърс“ ОЮ има следния предмет на дейност: 

Производство и разпределение на газообразни горива; продажба на газообразни горива 

по газоразпределителните мрежи; оперативен лизинг на интелектуална собственост и 

сходни продукти, с изключение на обектите на авторското право; търговия с 

електрическа енергия. 
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Дружеството се управлява и представлява поотделно от Марко Аликсон и 

Пеетер-Яс Пик.  

Размерът на капитала на дружеството е 32 000 (тридесет и две хиляди) евро. 

От посочените по-горе данни се установи, че „Балтик Енерджи Партнърс“ ОЮ 

отговаря на условията на чл. 40, ал. 1 във връзка с ал. 7 от ЗЕ, 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 по-горе извлечение, „Балтик Енерджи Партнърс“ ОЮ е 

регистрирано по ДДС лице с ДДС № ЕЕ101035453. 

От представените декларации от лицата, представляващи дружеството по закон 

съгласно чл. 11, ал. 2, т. 2, букви „а“ и „б“ от НЛДЕ, се установи, 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. 

Представени са и декларации по чл. 11, ал. 2, т. 2, букви „в“ и  „г“ от НЛДЕ, с 

които се установи, че заявителят не е в производство по несъстоятелност, не е обявен в 

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

която кандидатства, не е подавал заявление за издаване на лицензия за търговия с 

електрическа енергия и съответно няма издаден отказ. 

Предвид изложените по-горе факти следва, издаването на исканата в 

заявлението лицензия не 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. 

Посоченият срок е обоснован с оглед постигане целите на дружеството, описани 

в представения бизнес план. 

С оглед изложеното, искането на „Балтик Енерджи Партнърс“ ОЮ да бъде 

издадена 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 осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“, „Балтик 

Енерджи Партнърс“ ОЮ ще използва главния си офис в гр. Талин, Република Естония. 

Законният представител на дружеството декларира, че офисът е оборудван със 

стандартни устройства като: телефон, факс, скенер, принтер и копирна машина, както и 

следните информационни, технически и софтуерни продукти за осъществяване на 

дейността: 

 Операционна система – Windows 10; 

 Word 2013, Word 2016; 

 Excel 2013, Excel 2016; 

 Сървърни системи Windows 2008 R2, Linux (Debian, CentOs, Ubuntu); 

 Антивирусна защита – Windows Defender; 

 Имейл клиент – Outlook 2013, 2016; 

 Имейл сървър – отделен (самостоятелен) частен виртуален сървър, алокиран в 

гр. Талин, Р Естония, Exchange 2010 SP2, Windows 2008 R2; за изходящи имейли не се 

използва сървър, Microsoft Exchange използва DNS за изпращането; входящите имейли 
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се обработват от Vacumer сървър (killer.vacumer.com), който филтрира имейлите, 

съдържащи спам или вируси. 

Съгласно чл. 11, ал. 6, т. 2 от НЛДЕ 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 „Електроенергиен системен 

оператор“ ЕАД (ЕСО ЕАД).  

С писмо с изх. № ЦУ-ПМО-6026/1 от 09.11.2016 г. ЕСО ЕАД декларира, че 

„Балтик Енерджи Партнърс“ ОЮ е изпълнило изискванията за комуникационно и 

компютърно оборудване за електронен обмен на данни. Декларираните от заявителя 

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 „Балтик Енерджи 

Партнърс“ ОЮ 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“. 

Предоставени са данни за управленската и организационна структура на „Балтик 

Енерджи Партнърс“ ОЮ, както и автобиографии на законните представители на 

дружеството. 

„Балтик Енерджи Партнърс“ ОЮ излага аргументи, че е едно от големите 

независими енергийни търговски дружества в Прибалтика и е пазарен лидер в 

управлението на електроенергийно портфолио и в трансграничната търговия на 

природен газ. В тази връзка, заявителят посочва, че дружеството участва в проекти за 

развитие на енергийната оптимизация, вятърни паркове, слънчеви панели и батерии. 

Дружеството разделя основните си функции в различни области – търговия, управление 

на портфолио и търговия на дребно с енергия и газ. Търговският отдел се намира в гр. 

Талин и се състои от двама енергийни търговци и четири лица с дългогодишен опит в 

търговията с енергия в компании като „Eesti Energia“ и „Gunvor International“. 

Представляващият дружеството декларира, че неговите служители са придобили опит в 

страни от Европейския съюз като Естония, Латвия, Литва, Финландия и Швеция, както 

и посочва и тяхното участие в балансиращ пазар в сътрудничество с операторите на 

преносни системи в Германия, Франция, Австрия, Холандия, Естония, Латвия, Литва, 

Швеция и Финландия; участие в търгове на спот пазар и балансиращ пазар, 

включително EPEX Spot, APX Endex и Nordpool Spot; създаване на енергийно 

портфолио за 12% от енергийния пазар на едро в Естония; разработване, строителство и 

продажба на стойност 80 млн. евро, инвестирани във възобновяеми енергийни 

източници (CHP биомаса в гр. Талин), в сътрудничество с Dalkia International и др. 

Изложените от дружеството данни и доказателства дават основание да се 

приеме, че „Балтик Енерджи Партнърс“ ОЮ отговаря на изискванията на чл. 40, ал. 1, 

т. 1 от ЗЕ във връзка с чл. 11, ал. 2, т. 8 и т. 9 и ал. 6, т. 3 от НЛДЕ относно наличие на 

човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на дейността „търговия 

с електрическа енергия“. 

Относно наличието на финансови възможности на „Балтик Енерджи Партнърс“ 

ОЮ за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“, както и 

наличието на финансови гаранции и обезпечения за сключване на сделки за търговия с 
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електрическа енергия, съгласно Правилата за условията и реда за предоставяне на 

достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи (Правилата). 

В изпълнение на изискванията на чл. 13 от НЛДЕ, дружеството е представило 

бизнес план за периода 2017 г. – 2021 г. с прогнозни счетоводни баланси и прогнозни 

отчети за приходите и разходите за периода на бизнес плана. 

„Балтик Енерджи Партнърс“ ОЮ прогнозира количествата електрическа енергия 

за покупко-продажба, на база проучване, да се увеличават от 35 GWh през 2017 г. до 

219 GWh през 2021 г., но не предвижда нарастване на покупните и продажните цени на 

електрическа енергия за периода на бизнес плана. 

Прогнозните цени, по които дружеството ще купува и продава електрическа 

енергия  през периода на бизнес плана, са: 

 

Показател Мярка 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Средна 

покупна цена 
лева/ 
MWh 

58,38 58,38 58,38 58,38 58,38 

Средна 

продажна 

цена 

лева/ 
MWh 

58,67 58,67 58,67 58,67 58,67 

Количество 

търгувана ел. 

енергия 

MWh 35 040 87 600 131 400 175 200 219 000 

Ръст спрямо 

предходната 

година (общо 

кол.) 

% 0 150 50 33,3 25 

 

Значителен ръст в приходите от лицензионната дейност е предвиден за 2018 г., 

спрямо 2017 г., основно предвид факта, че дружеството очаква да навлезе на пазара и 

да разшири дейността си. 

Сравнителна таблица на прогнозните приходи и разходи за периода 2017 г. – 2021 

г. е представена по-долу. 

 

Показатели в хил. лева 
Прогноза   

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021  г. 

Приходи от продажба на 

електроенергия 
2 056 5 139,9 7 709,8 10 279,8 12 849,8 

Разходи общо 2 045,7 5 114,2 7 671,3 10 228,4 12 785,6 

Разходи за покупка на 

електроенергия 
2 042,3 5 105,7 7 658,5 10 211,3 12 764,1 

Счетоводна печалба 10,3 25,7 38,5 51,4 64,2 

Финансов резултат 9,3 23,1 34,7 46,3 57,8 

СК 6,85 24,06 49,68 83,9 126,74 
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Дружеството предвижда увеличение на собствения капитал поради 

неразпределена печалба, като размерът нараства от 6,85 хил. лв. през 2017 г. до 126,74 

хил. лв. през 2021 г. 

 „Балтик Енерджи Партнърс“ ОЮ е представило SWOT анализ, в който 

дружеството обективно е посочило своите силни и слаби страни, възможностите за 

развитие и вероятните заплахи за дейността си. 

В съответствие с изискванията на чл. 19, ал. 2 от Правилата, дружеството е 

представило сертификат с изх. № 253-16.1.1/3501 24.11.2016 г. от AS SEB Pank в 

уверение на това, че „Балтик Енерджи Партнърс“ ОЮ е клиент на същата банка и има 

открита сметка със специално предназначение, наличността по която към 24.11.2016 г. 

е 150 000 лв. Размерът на наличната сума е в съответствие с изискуемия размер на 

обезпечението съгласно чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от Правилата, видно от прогнозната 

стойност на оборота от търговия с електрическа енергия на територията на Република 

България за първата година от лицензионната дейност съгласно представения на 

Комисията бизнес план.     

Въз основа на всичко гореизложено може да се направи извод, че в случай, че 

спази заложените в бизнес плана параметри, „Балтик Енерджи Партнърс“ ОЮ ще 

притежава финансови възможности за извършване на дейността „търговия с 

електрическа енергия“.   

Правила за работа с потребители на енергийни услуги 

На основание чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ дружеството е представило проект на „Правила 

за работа с клиенти“. Правилата уреждат реда и сроковете за получаване, разглеждане, 

проверка и отговор на подадените жалби, сигнали и предложения, формата на данните 

за потреблението и процедурата, по която доставчиците и потребителите на енергийни 

услуги получават достъп до тях, и са в съответствие с изискванията на чл. 38в, ал. 2 от 

ЗЕ.  

 

 

Предвид гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 5 във връзка с 

чл. 39, ал. 1, т. 5 и чл. 38в, ал. 3 от Закона за енергетиката и чл. 13, ал. 4 от Наредба 

№ 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, 

 

 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

 

РЕШИ: 

 

 

1. Издава на „Балтик Енерджи Партнърс“ ОЮ, с регистрационен номер № 

11207916, със седалище и адрес на управление: Република Естония (Republic of 

Estonia), Pärnu mnt 141, Kesklinna district, Tallinn city, Harju county, 11314, 

лицензия № Л-487-15 от 16.03.2017 г. за извършване на дейността „търговия с 

електрическа енергия“ за срок от 10 (десет) години, приложение и неразделна част 

от това решение; 
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2. Одобрява на „Балтик Енерджи Партнърс“ ОЮ бизнес план за периода 

2017 г. – 2021 г., приложение към това решение и приложение към лицензията по 

т. 1.; 

3. Одобрява на „Балтик Енерджи Партнърс“ ОЮ правила за работа с 

потребители на енергийни услуги, приложение към това решение и приложение 

към лицензията по т. 1.  

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – София град 

в 14 (четиринадесет) дневен срок. 

 
 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

        ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

         РОСИЦА ТОТКОВА 


