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ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
София – 1000, бул. “Княз Дондуков” № 8-10, тел. 02 988 24 98; 02 9359 613, факс 02 988 87 82 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ Л-421 
от 27.03.2014 г. 

 
ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 
на закрито заседание, проведено на 27.03.2014 г., като разгледа преписка, образувана по 
заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-85/04.12.2013 г., подадено от Витол Газ енд Пауър Б.В., за 
издаване на лицензия за дейността “търговия с електрическа енергия” с права и 
задължения за координатор на стандартна балансираща група, доклада на работната 
група и събраните данни от проведеното на 18.03.2014 г. открито заседание, установи 
следното: 

 
Административното производство е образувано на основание чл. 39, ал. 1, т. 5 и ал. 5 от 

Закона за енергетиката (ЗЕ) по заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-85/04.12.2013 г. от Витол Газ енд 
Пауър Б.В. за издаване на лицензия за дейността “търговия с електрическа енергия” с права и 
задължения за координатор на стандартна балансираща група.  

Витол Газ енд Пауър Б.В., видно от извлечение от Търговския регистър към 
Търговската Камара в Ротердам, е частно дружество с ограничена отговорност, вписано в 
Търговската камара в Ротердам, Кралство Нидерландия, със седалище и адрес на управление: 
ул. „К.П. ван дер Манделелан“ № 130, гр. Ротердам, Нидерландия. Видно от представените 
удостоверение на Търговската камера на Кралство Нидерландия и Търговския регистър, 
администриран от Търговската камара на Ротердам, дружеството е с търговски 
регистрационен номер – 55951716, вписано е като дружество с ограничена отговорност, като 
датата на регистрация на дружеството и дата на започване на дейност е 30.08.2012 г. 

 Витол Газ енд Пауър Б.В. има следния предмет на дейност: Други специализирани 
бизнес услуги; Търговия и логистична дейност с природен газ и електроенергия; Търговия с 
въглеродни  емисии и деривати; Търговия на виртуални пазари и всички свързани с това или 
благоприятни дейности. 

Капитала на дружеството е 18 000 (осемнадесет хиляди) евро. 
Дружеството се управлява заедно и поотделно  от Клаус де Клерк Зубли и Андриес П. 

Елтинк, гражданини на Нидерландия. 
От представените декларации от Клаус де Клерк Зубли и Андриес П. Елтинк, в 

качеството им на Управители на  Витол Газ енд Пауър Б.В., 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. 

Представени са и декларации от Клаус де Клерк Зубли и Андриес П. Елтинк, в 
качеството им на Управители на Витол Газ енд Пауър Б.В., 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. 

С оглед гореизложеното комисията счита, че издаването на лицензия за дейността 
“търговия с електрическа енергия” на Витол Газ енд Пауър Б.В. няма да е в противоречие с 
разпоредбите на чл. 40, ал. 4, т. 1,2 и 3 от ЗЕ. 
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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. 

 В чл. 56, ал. 11 от Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ), изрично е 
предвидена възможността за създаване на комбинирани балансиращи групи, в които могат да 
участват производители на енергия от възобновяеми източници и високоефективно 
комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия и потребители. От друга 
страна съгласно чл. 58, ал. 1 от ПТЕЕ, търговските участници имат право да се регистрират 
като „координатори на комбинирани балансиращи групи“. Съгласно разпоредбата на чл. 1 , ал. 
2 от ПТЕЕ търговски участник е и търговеца на електрическа енергия. 

Срокът на лицензията, за който кандидатства заявителят, е 10 (десет) години. 
Предлаганият срок е обоснован с оглед реализацията на бизнес концепцията и  плана на 
дружеството за дългосрочно развитие на енергийния пазар, ще позволи на фирмата 
пълноценно да участва в продължаващия динамичен процес на развитие на либерализирания 
пазар в  България. С оглед аргументите на дружеството, комисията счита, че този срок е 
обоснован. 
 
 За осъществяването на дейността „търговия с електрическа енергия”  с права и 
задължения на  „координатор на стандартна балансираща група” е обособен офис в сграда с 
адрес ул. „К.П. ван дер Манделелан” №130, гр. Ротердам, Нидерландия. Дружеството 
декларира, че офисът е оборудван с необходимите за нормалната работа на екипа материални 
ресурси. С писмо с изх. № ЦУ-ПМО-4965/15.08.2013 г. “Електроенергиен системен оператор” 
ЕАД декларира, че Витол Газ енд Пауър Б.В. 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 може да се приеме, че Витол Газ енд Пауър Б.В. 
отговаря на изискванията за наличие на техническа и материална осигуреност за сключване на 
сделки с електрическа енергия в съответствие с чл. 13, ал. 6, т. 1 и т. 2 от Наредба № 3 от 
18.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (Наредбата). 

 
Предоставени са данни за управленската и организационна структура на дружеството, 

както и за образованието и квалификацията на персонала. За осъществяване на дейността си 
Витол Газ енд Пауър Б.В. разчита на квалифицирани специалисти в съответните области. 
Персонала на дружеството се състои от двама директори, които представляват и управляват 
дружеството. Ръководният екип на Витол Газ енд Пауър Б.В. притежава опит на глобалния 
енергиен пазар повече от три десетилетия. Организират и ръководят дейността му съобразно 
закона и решенията на собствениците на капитала. Витол Газ енд Пауър Б.В. разполага с 
четирима експерти за търговия с електрическа енергия с дългогодишен и богат опит в Западна, 
така и в Източна Европа, които разполагат със задълбочени познания относно структурите на 
енергийните пазари. Търговците на електроенергия на Витол Газ енд Пауър Б.В., имат 
сертификати от европейската спотова борса за търговия с електроенергия. Те ще извършват 
редовно обмена на информация с електроенергийния системния оператор и обработват, 
изпращат заявените товарови графици и количества електроенергия до „ЕСО” ЕАД и ще 
изготвят данните за издаване на фактурите.  

Дружество Витол БВ е основано през 1966 г. с основна цел търговия с петрол и 
петролни продукти. Стартира и дейност с търговия на електрическа енергия на територията на 
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Европа. Витол БВ е основен участник в световната енергийна търговия. Витол Газ енд Пауър 
Б.В. е учредено през август 2012г., за извършване на търговска дейност с енергия и газ в 
Източна и Югоизточна Европа. Има издадени лицензии за търговия с електрическа енергия в 
Словения, Австрия, Германия и Унгария. Успоредно с процедурата по издаване на лицензия в 
България, Витол Газ енд Пауър Б.В. кандидатства за енергийни лицензии в Румъния, Гърция и 
Турция. Всички служители са назначени на трудови договори, които са приложени към 
преписката. 

Изложените от дружеството данни и доказателства дават основание да се приеме, че 
Витол Газ енд Пауър Б.В. 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” с права и задължения на  „координатор на стандартна балансираща 
група” в съответствие с ПТЕЕ. 

Дружеството е представило проект на „Правила за работа с клиенти”, които е в 
съответствие с изискванията на чл. 14 от Наредбата. 

 
Витол Газ енд Пауър Б.В. е представило проект на Договор за участие в балансираща 

група, който съдържа следните елементи:  
Предмет на Договора – предмет на този договор са условията за участие в 

балансиращата група, прехвърляне на отговорността за балансиране и методика за 
разпределение на общия небаланс в балансиращата група между отделните членове в групата. 
Координаторът извършва разпределяне на небалансите между членовете на стандартната 
балансираща група за всеки период на сетълмент, равен на един час. Договорът влиза в сила, 
след като двете страни подпишат и изпълнят следните условия: 

Членът на балансираща група е изпълнил гаранционно обезпечение определено от 
координатора. Членът на балансираща група е вписан в регистъра на търговските участници 
със статус „активен”, поддържан на сайта на „ЕСО” ЕАД. Членът на балансираща група няма 
просрочени задължения към Координатора, „ЕСО” ЕАД или оператор на 
електроразпределителната мрежа. Членът на балансираща група отговаря на изискванията в 
ПТЕЕ, приети от ДКЕВР. 

Основни понятия използвани в проекта на договор. Непряк член е член на 
балансиращата група, който освен че е прехвърлил задължението си за балансиране към 
Координатора, закупува от този Координатор и цялото количество електроенергия от 
свободния пазар за нуждите на своите обекти. Пряк член е член на балансиращата група, който 
е прехвърлил задължението си за балансиране към Координатора, но закупва електрическа 
енергия от други доставчици на свободния пазар. Групов ефект е ефектът на намаление на 
индивидуалните небаланси на членовете на групата в следствие на участие в нея. 

Заявление за участие в стандартна балансираща група - за участие в стандартната 
балансираща група на Координатора, членът на балансираща група подава заявление до 
Координатора. В приложение към заявлението, членът на балансираща група посочва 
регистрираните при „ЕСО” ЕАД обекти, с които ще бъде член на балансиращата група. 
Данните за измервателната група на всеки обект на члена на балансиращата група трябва да 
бъдат изрично потвърдени от съответния собственик на измервателната група. Координаторът 
в срок до 7 работни дни от получаване на заявлението, изпраща отговор на члена за 
включването му, като член на балансиращата група. Координаторът може да поиска от члена 
допълнителна информация, необходима за нуждите на групата. При изпълнение на 
съответните изисквания, Координаторът изпраща потвърждение до члена за включването му в 
балансиращата група на Витол Газ енд Пауър Б.В. 

Права и задължения на страните по договора - координаторът осигурява участие на 
члена в балансиращата група, при условие на равнопоставеност между всички членове и 
прозрачност на начина на разпределение на небалансите между членовете в групата съгласно 
установените в Приложение 1 от Общи принципи. Членът на балансираща група изпраща 
прогнозен график за доставка на координатора в указания срок и формат, като изготвя 



 4

максимално точен прогнозен график за доставка въз основа на очаквана реална консумация на 
своите обекти, без да се води от спекулативни мотиви. Координаторът предоставя на всеки 
член на групата информация за индивидуалния му небаланс, неговото отношение спрямо 
общия небаланс на групата за всеки период на сетълмент. Координаторът информира 
членовете на балансиращата група за предстоящи промени в нормативната база, свързани с 
пазара на електрическа енергия и за тяхното влияние върху групата и отделните членове. 
Координаторът разпределя груповия ефект от балансиране между членовете в групата на 
базата на равнопоставеност и отчитайки индивидуалната точност на прогнозата на всеки 
отделен член. Координаторът възстановява разходите си, свързани с изпълнение на дейността 
на координатор на балансираща група. Координаторът изготвя дневни, седмични и обобщени 
месечни извлечения за сетълмент, включващи съответните приложения за сделки с 
балансираща енергия. Членът на балансираща група информира своевременно  координатора 
за възникнали съществени промени в потреблението преди и по време реалното изпълнение на 
текущия график за доставка. Членът на балансираща група заплаща редовно и в срок 
разходите за балансираща енергия на координатора, както и всички други дължими суми за 
мрежови услуги, такси и добавки. Членът на балансираща група участва в нея въз основата на 
принципите на равнопоставеност и прозрачност на начина на разпределение на небалансите 
между членовете. 

Принципи за разпределяна на небалансите - когато броят на участниците е  
по - голям от един, се създават условия за групов ефект на балансиране. Когато всички 
участници в групата в даден период на сетълмент са с еднаква посока на отклонение не 
възникват предпоставки за групов ефект. 

Когато един или повече от участниците са в различна посока на отклонение, възниква 
групов ефект, т.е. намаление на общия измерен небаланс на групата спрямо случаите, в които 
всеки член е сам. 

Ефектът на групата се разпределя въз основа на Общите принципи – Приложение 1 и 
при спазване на следните условия 

- равнопоставеност между участниците в групата; 
- прозрачност на начина на разпределение на небалансите между участниците в 

групата; 
- отчитане на индивидуалната точност на прогнозата на всеки участник; 
- разпределяне на груповия ефект от балансиране между всички участници в групата. 

            Методи на изчисление на разпределяне на небалансите - небалансите на групата се 
определят на база агрегирани измерени стойности за производство, потребление и физически 
обмени, отнесени към утвърден график на координатора за всеки период на сетълмент. 
Небалансът на координатора е положителен, когато количеството електрическа енергия по 
договорената позиция е по-високо от количеството електрическа енергия по нетна измерена 
позиция. Небалансът на координатора е отрицателен, когато количеството електрическа 
енергия по договорената позиция е по-малко от количеството електрическа енергия по нетна 
измерена позиция. Небалансът на всеки член е положителен, когато количеството 
електрическа енергия по прогнозния график за доставка изпратен към координатора е по-
високо от количеството електрическа енергия по измерения график за доставка на този член. 
Небалансът на всеки член е отрицателен, когато количеството електрическа енергия по 
прогнозния график за доставка изпратен към координатора е по-малко от количеството 
електрическа енергия по измерения график за доставка на този член. За всеки период на 
сетълмент, координаторът изчислява и разпределя небалансите между членовете на групата 
съгласно Общите принципи- Приложение 1. 

Фактуриране и заплащане на небалансите - фактурирането се извършва съгласно 
дневните и месечните извлечения за сетълмент. След изтичане на календарния месец и до три 
работни дни от получаване на всички необходими данни, координаторът извършва изчисление 
на небалансите. До пет работни дни след изтичане на календарния месец, но не по-рано от 
четири работни дни от получаване на всички необходими данни, координаторът издава на 
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члена на балансиращата група фактура на база на количеството енергия по индивидуален 
небаланс за изчисление. Към фактурата се прилага и справка, съдържаща данните за 
изчислени небаланси. Издадената фактура  се изпраща от координатора на член на 
балансиращата група по факс, или по електронна поща, и допълнително с препоръчано писмо. 
Членът на балансираща група заплаща дължимите суми по фактурата в десет дневен срок, 
считано от датата на издаване. Координаторът плаща задълженията си към членовете на 
групата за закупена балансираща енергия, в срок от 15 работни дни от датата на издаване на 
фактурата. Всеки член изпада в забава, ако не извърши плащане в срок от пет дни от крайната 
дата на плащане. В случай, че член на балансиращата група просрочи свое задължение с 
повече от десет дни, координаторът изпраща искане до банката за усвояване на съответната 
сума по гаранционното обезпечение. Членът на балансиращата група има право в рамките на 
два работни дни да оспори извлечение за сетълмент/фактура, изпратена от координатора. 
Същият се произнася по дадено оспорване в 3 дневен срок. В случай че спорът не е разрешен в 
срока за плащане по издадените фактури, страните заплащат дължимите суми, съгласно 
издадените фактури. При разрешаване на спора, разликите се уреждат чрез данъчно 
дебитно/кредитно известие. 

Прекратяване на участието в стандартна балансираща група - прекратяването на 
участието на член на балансираща група в стандартната балансираща група на координатора е 
възможно в следните случаи: 

- искане на члена на балансиращата група; 
- по искане от страна на координатора; 
- по искане на „ЕСО” ЕАД, преносното предприятие, разпределително предприятие 

или друго лице за неизпълнени задължения на члена на балансиращата група; 
- в случай на прекратяване на регистрацията на члена на пазара на балансираща 

енергия. 
Когато прекратяването е по искане на члена на балансиращата група, той подава 

уведомление към координатора за прекратяване на участието му в групата. Членът на 
балансиращата група има право да изпрати известие за смяна на координатор  на балансираща 
група. Известието се изпраща до координатора и „ЕСО” ЕАД. 

Координаторът освобождава гаранционното обезпечение след уреждане на всички 
финансови задължения, свързани с участието на члена в стандартната балансираща група. 

Разглеждане на молби, жалби, сигнали или предложения - член на балансираща 
група има право да подаде молба, жалба, сигнал или предложение и да получи отговор в 
едномесечен срок. Всички молби, жалби и предложения се изпращат в писмена форма на 
адреса на координатора: Витол Газ енд Пауър Б.В., ул. К.П. ван дер Манделелан 130, 
Ротердам, Нидерландия. Координаторът отговаря в рамките на един месец от получаване. 
Когато уважи молба, жалба, сигнал, координаторът предприема незабавни мерки за 
отстраняване на допуснатото нарушение и уведомява члена на балансиращата група. 

Гарантиране на сделките с балансираща енергия - членът на балансиращата група 
предоставя в полза на координатора гаранционно обезпечение за сделките, сключвани на 
пазара на балансираща енергия, в рамките на стандартната балансираща група на 
координатора. Обезпечението представлява гаранционен депозит, внесен по специална 
банкова сметка. Предназначението на специалната сметка е извършването на плащания и 
лихви за забава само в полза на координатора, по негово искане, както и да бъдат удържани 
дължимите комисионни на банката. За откриване и обслужване на специална сметка се 
сключва договор между банка, координаторът и члена на балансиращата група. Стойността на 
гаранционния депозит и обслужващата банка се определят от координатора. 

Заключителни разпоредби - никоя от страните не може да прехвърли правата и 
задълженията си по договора на трети лица без писмено съгласие за това от насрещната 
страна. В случай на недействителност или неприложимост, по каквато и да е причина на 
разпоредба, уговорка или условие по този договор, останалите разпоредби на този договор 
остават в пълна сила и действие както, ако договорът беше сключен без невалидната си част и 
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доколкото договорът продължава да изразява волята на страните, без да се налага да се изменя 
съществено. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, или до друг 
свързан с него договор, освен ако императивна законова норма не разпореди обратното, ще 
бъдат решавани от Арбитражния съд при Българска Търговско Промишлена Палата в София. 

Принципи за разпределяне на небалансите в стандартна балансиращата група на 
Витол Газ енд Пауър Б.В 

Общи принципи за разпределяне на небалансите на стандартна балансираща група с 
координатор Витол Газ енд Пауър Б.В. са съставени в съответствие със Закона за енергетиката 
и Правилата за търговия с електрическа енергия. Член на стандартна балансираща група е 
търговски участник, подписал договор за  участие в стандартна балансираща група на Витол 
Газ енд Пауър Б.В. Координаторът на стандартна балансираща група извършва разпределяне 
на небалансите между членовете на балансиращата група за всеки период на сетълмент, равен 
на един час. Небалансите са отклоненията между утвърдения график и агрегираните измерени 
стойности на членовете на балансиращата група, отнесени към координатора на групата и се 
изчисляват за всеки период на сетълмент. Координаторът извършва разпределянето на 
небалансите между членовете въз основа на принципите за равнопоставеност, справедливост и 
прозрачност на начина на разпределяне на небалансите между участниците в групата. Отчита 
точността на прогнозата на всеки отделен участник.  „ЕСО” ЕАД определя небалансите на 
координатора на стандартна балансираща група. „ЕСО” ЕАД изготвя отделно за всеки 
календарен ден почасово дневно извлечение за сетълмент на небаланси и определя нетна 
стойност на дневния сетълмент. „ЕСО” ЕАД изпраща на координатора месечно извлечение за 
сетълмент на небалансите, което включва агрегираните стойности от дневния сетълмент за 
периода, общо за координатора и за групата поотделно. Координаторът изготвя и изпраща на 
членовете на групата за всеки календарен ден почасово дневно извлечение за сетълмент. 
Координаторът изпраща на членовете на балансиращата група месечно извлечение за 
сетълмент на небалансите, което включва агрегираните стойности от дневните сетълменти за 
периода. Небаланс на координатора се определя на база на нетна договорена позиция и нетна 
измерена позиция за всеки период на сетълмент. 

Небалансът на координатора е положителен, когато количеството електрическа енергия 
по договорената позиция е по-високо от количеството електрическа енергия по нетна измерена 
позиция. Небалансът на координатора е отрицателен, когато количеството електрическа 
енергия по договорената позиция е по-малко от количеството електрическа енергия по нетна 
измерена позиция. Абсолютен небаланс на групата е сума от положителните и отрицателните 
небаланси на всички членове на групата за всеки период на сетълмент. Небалансът на всеки 
член е положителен, когато количеството електрическа енергия по прогнозния график за 
доставка изпратен към координатора е по-високо от количеството електрическа енергия по 
измерения график за доставка на този член. Небалансът на всеки член е отрицателен, когато 
количеството електрическа енергия по прогнозния график за доставка изпратен към 
координатора е по-малко от количеството електрическа енергия по измерения график за 
доставка на този член. За всеки период на сетълмент, координаторът изчислява и разпределя 
небалансите между членовете на групата. Координаторът изчислява индивидуалния почасов 
отрицателен/положителен небаланс на всеки член. 

Фактурирането на балансиращата енергия между координатора и членовете на 
балансиращата група се извършва в края на месеца на база на сумарните стойности на 
небалансите, реализирани през месеца, като се спазват изискванията на Закона за данък 
добавена стойност. Витол Газ енд Пауър Б.В. си запазва правото да изменя и допълва тези 
общи принципи. При всяка промяна на общите условия ще се уведомяват предварително 
участниците на балансиращата група не по-късно от един месец преди промяната. 
 

От анализа на правата и задълженията, предвидени в представения от Витол Газ енд 
Пауър Б.В. проект на Договор за балансиране може да се направи извода, че отговаря на 
изискванията на чл. 12, ал. 2 от Наредбата и ПТЕЕ. 
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Витол Газ енд Пауър Б.В е учредено на 30.08.2012 г. за извършване на търговска 
дейност с електрическа енергия и газ в Източна и Югоизточна Европа. Дружеството 
осъществява дейност в Словения, Австрия, Германия и Унгария. Витол Газ енд Пауър Б.В. е 
представило бизнес план за периода 2013 г.- 2018 г., банково удостоверение от „Рабобанк 
Интернешънъл”, гр. Утрехт, Холандия за финансово обезпечение, съгласно член 19, ал. 2 от 
Правилата за условията и реда за достъп до електропреносната и електроразпределителните 
мрежи, годишен финансов отчет на дружеството заявител за 2012 г., както и данни за 
източниците на финансиране и доказателства за наличието на тези източници.          
 
           Витол Газ енд Пауър Б.В. не е извършвало дейност на територията на България. 
Основният капитал на дружеството е 18 000 евро. От представеният финансов отчет към 
31.03.2013 г.  е видно, че дружеството отчита печалба от дейността си в Словения, Австрия, 
Германия и Унгария в размер на 198 хил. лв.  

Oт извършения анализ на база обща балансова структура е видно, че състоянието на 
дружеството за 2012 г. е добро, т.е. дружеството притежава свободен оборотен капитал за 
покриване на текущите си задължения и собствен капитал за покриване на финансовите си 
задължения. 
          Дружеството възнамерява да финансира бъдещите си дейности чрез средства от 
едноличния собственик на Витол Газ енд Пауър Б.В.- Витол Холдинг Б.В., доказателство за 
което е подписана декларация от Кларс де Клерк Зубли и Роланд Дж. Фавре, изпълнителни 
директори на Витол Холдинг Б.В.. Освен това дружеството е представило и банкова 
референция от „Рабобанк Интернешънъл”, гр. Утрехт, Холандия. 

 
Витол Газ енд Пауър Б.В. е представило бизнес план за управление и развитие на 

дейността „търговия с електрическа енергия” с права и задължения за извършване на 
дейността „координатор на стандартна балансираща група” за периода 2013 - 2018 г. с 
прогнозни счетоводни баланси и прогнозни отчети за приходите и разходите за периода на 
2013 -2018 г. Предоставените от дружеството стойности в бизнес плана са в щатски долари и 
за целите на доклада са преизчислени в български лева по курса на БНБ (USD/BGN- 1,43896) 
към датата на подаване на заявлението - 04.12.2013 г.  

Дружеството планира дейностите му в България да са двустранна търговия на едро, 
трансгранична търговия, структурирани сделки и участие в периодични търгове за 
електрическа енергия, използвайки почасови продукти, бандов товар (in band), върхова (pick) и 
невърхова (offpick) енергия, както краткосрочни (day ahead, week ahead, weekend), така и 
дългосрочни (месечни, тримесечни, годишни) продукти. 

Количествата електрическа енергия за покупко-продажба, отчитайки очакваното 
активизиране и разширяване на пазара в България, Витол Газ енд Пауър Б.В. предвижда да се 
увеличават както следва: 50 000 MWh за 2013 г., 87 600 MWh за 2014 г., 135 000 MWh за 2015 
г., 205 000 MWh за 2016 г., 250 000 MWh за 2017 г., 300 000 MWh за 2018 г.  

Прогнозните цени, по които дружеството ще купува електрическа енергия са следните: 
57,11 лв. за 2013 г., 59,95 лв. за 2014 г., 64,54 лв. за 2015 г., 66,88 лв. за 2016 г., 69,82 лв. за 
2017 г., 73,02 лв. за 2018 г. 

Продажните цени заложени в бизнес плана на Витол Газ енд Пауър Б.В. са следните, 
като е предвиден среден марж от 5%: 68,45 лв. за 2013 г., 68,45 лв. за 2014 г., 70,99 лв. за 2015 
г., 73,46 лв. за 2016 г., 76,67 лв. за 2017 г., 80,19 лв. за 2018 г. 
         Дружеството очаква ръст в приходите си, като със същите темпове е прогнозирано да 
нарастват и разходите, както и печалбата от тази дейност. Това се  дължи на по-големите 
обеми продадена електрическа енергия. 
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Показател Мярка 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Приходи  
от продажба 
на  ЕЕ 

 
хил. 
лв. 

3 423 5 995 9 583 15 060 19 167 24 056 

Разходи за 
покупка на 
ЕЕ 

 
хил. 
лв. 

2 855 5 251 8 713 13 710 17 455 21 905 

Енергиен 
марж 

 
хил. 
лв. 

567 743 870 1 350 1 711 2 151 

       
 По отношение на поведението в качеството си на координатор на стандартна 
балансираща група, отчитайки факта, че ще бъде активно само на пазара на едро, без да 
участва на пазара на дребно дружеството счита, че небалансите в портфейла му ще са 
вследствие на грешки в графиците, както и технически или системни грешки, като 
количествата балансираща енергия няма да надвишават 0,25% от търгувания обем 
електрическа енергия. Очакванията на  Витол Газ енд Пауър Б.В. са небалансите да са 
разпределени поравно между положителни и отрицателни небаланси. Дружеството предвижда 
цените за недостиг да възлизат на 264 лв./MWh, а тези за излишък да са в размер на 19,56 
лв./MWh. При тази постановка разходите на Витол Газ енд Пауър Б.В. за небаланси за 2013 г. 
ще възлизат на 3 хил. лв. за 2013 г., 37 хил. лв. за 2014 г., 55 хил. лв. за 2015 г., 73 хил. лв. за 
2016 г., 98 хил. лв. за 2017 г. и 147 хил. лв. за 2018 г.  

Въз основа на гореизложените предположения нетния финансовият резултат на 
дружеството от извършваната в България дейност е както следва: 27 хил. лв. за 2013 г., 131 
хил. лв. за 2014 г., 175 хил. лв. за 2015 г., 500 хил. лв. за 2016 г., 705 хил. лв. за 2017 г., 986 хил. 
лв. за 2018 г.  

В прогнозните финансови отчети на дружеството не са заложени дълготрайни активи. 
Текущите активи, следват тенденция на увеличение, в резултат на прогнозираното 

увеличение на търговските вземания. По отношение на капиталовата структура дружеството 
предвижда увеличение на сумата на собствения капитал, вследствие на увеличение на 
стойността на неразпределената печалба. Краткосрочните задължения нарастват за 
разглеждания период, вследствие на увеличение на търговските задължения. 

В тази връзка финансовото състояние на Витол Газ енд Пауър Б.В.  за периода на 
бизнес плана дружеството преджижда да е много добро, общата ликвидност висока, което е 
индикатор, че дружеството ще разполага със свободни оборотни средства за обслужване на 
текущите си задължения, както и собствен капитал за инвестиции в нови дълготрайни активи и 
обезпечаване на финансовите си задължения. 
           Извършеният анализ на представения прогнозен паричен поток за периода 2013 – 2018 
г. показва, че свободните парични средства на Витол Газ енд Пауър Б.В.  в края на всяка една 
година са положителни стойност и, като се увеличават от 229 хил. лв. през 2014 г. до 2 356 
хил. лв. през 2018 г. 
            В съответствие с изискванията на чл. 19, ал.1 от Правилата за условията и реда за 
достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи, дружеството е представило 
банково удостоверение от „Рабобанк Интернешънъл”, гр. Утрехт, Холандия, в уверение на 
това, че „Витол Газ енд Пауър Б.В.” е клиент на същата банка и има открита сметка, 
наличността по която към 27.08.2013  г. е 150 хил. лв. 
От представеният бизнес план 1/24 част от годишният оборот от търговия с електрическа 
енергия и администриране на „стандартна балансираща група” за първата година е 143 хил. 
лв., следователно дружеството е изпълнило изискванията на чл. 19 от Правилата през първата 
година на лицензионната дейност. 
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Въз основа на всичко гореизложено може да се направи извода, че ако  спази 
заложените в бизнес плана параметри, Витол Газ енд Пауър Б.В. притежава финансови 
възможности за извършване на дейността ”търговия с електрическа енергия” с права и 
задължения на „координатор на стандартна балансираща група”. 
 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за 
енергетиката,  

 
ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 
Р Е Ш И: 

 
1. Издава на Витол Газ енд Пауър Б.В., с търговски регистрационен номер 55951716, 
лицензия № Л-421-15 от 27.03.2014 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия” за 
срок от 10 (десет) години, приложение и неразделна част от това решение. 
 
2. На основание чл. 13, ал. 4 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката одобрява на Витол 
Газ енд Пауър Б.В. бизнес план за периода 2014 г.-2018 г., приложение към това решение и приложение към 
лицензията по т. 1. 
 
3. На основание чл. 13, ал. 4 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката, одобрява на Витол 
Газ енд Пауър Б.В. „Правила за работа с потребителите на енергийни услуги”, приложение към това 
решение и приложение към лицензията по т. 1. 
 

Решението подлежи на обжалване в 14 (четиринадесет) дневен срок пред Върховния 
административен съд. 

 
 

       
 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
         БОЯН БОЕВ 
       
      и.д.ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 
         МАРИЕЛА ЦАНКОВА 


