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Вх. № ........................ / ...................... 2017 г. 

 

ДО 

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО  

И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

ДОКЛАД 

 

от 
 

дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“ 

дирекция „Правна“ 

 

Относно: Заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-32 от 31.07.2017 г. на „Булвикс“ АД за издаване на 

лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на 

„координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана 

балансираща група“ 

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
 

Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-32 от 

31.07.2017 г. на „Булвикс“ АД за издаване на лицензия за дейността „търговия с 

електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна 

балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“, на основание чл. 

21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 5 и ал. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 9, ал. 1, 

т. 10, ал. 2 и ал. 5 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в 

енергетиката (НЛДЕ).  

Със Заповед № З-Е-128 от 07.08.2017 г. на председателя на КЕВР е сформирана 

работна група за проучване на обстоятелствата в заявлението и приложенията към него за 

установяване на съответствието на искането с изискванията на ЗЕ и НЛДЕ.  

При преценката на основателността на заявлението за издаване на лицензия за 

дейността „търговия с електрическа енергия“, Комисията по силата на чл. 40 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.  

Въз основа на анализ на фактите и обстоятелствата, съдържащи се в 

документите по административната преписка, се установи следното: 

 

І. Правни аспекти 

Видно от представеното удостоверение за актуално състояние с изх. № 

20170330143827 от 30.03.2017 г., издадено от Агенцията по вписванията (АВ), и от служебно 

извършената справка на интернет страницата на Търговския регистър към АВ правно-

организационната форма на „Булвикс“ АД е акционерно дружество с едностепенна система 

на управление, с ЕИК 201606007, със седалище и адрес на управление: гр. Русе 7000, бул. 

„Тутракан“ № 100. 
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„Булвикс“ АД има следния предмет на дейност: Инвестиционна дейност, закупуване и 

продажба на акции и дялове на търговски дружества, покупка и продажба на търговски 

дружества, покупка от страната и чужбина на стоки или други вещи с цел препродажба в 

първоначален или обработен вид; експорт и реекспорт на стоки от собствено производство, 

включително и такива от машиностроителната и металообработващата промишленост; 

търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки 

в страната и чужбина; хотелиерски, туристически, рекламни, информационно-програмни 

услуги; издателска дейност; агентство; ремонт на машини и съоръжения от тежката и леката 

промишленост, включително и текуща поддръжка, монтаж и демонтаж; разкриване и 

експлоатация на заведения с развлекателни и електронни игри; покупка строеж или 

обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг, както и всяка друга дейност, 

незабранена от закона. 

„Булвикс“ АД се управлява от съвет на директорите с членове Петър Петков Петров, 

Петко Петров Милчев и Виктор Петров Петров. Представител на дружеството е Петър 

Петков Петров.  

Размерът на капитала на дружеството е 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) лева и 

е изцяло внесен. Капиталът на дружеството е разпределен в 650 бр. поименни акции, всяка с 

номинал 1000 лв. 

Предвид горното, „Булвикс“ АД е лице, регистрирано по Търговския закон, 

следователно отговаря на условията на чл. 40, ал. 1 от ЗЕ и чл. 10, ал. 1 от НЛДЕ. 

 „Булвикс“ АД е регистрирано по Закона за данъка върху добавената стойност лице с 

идентификационен № BG 201606007, видно от представеното удостоверение за регистрация 

от 05.07.2011 г., издадено от Национална агенция за приходите. 

Въз основа на представените декларации по чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „а“, б. „б“, б. „в“, б. 

„г“ и б. „д“ от НЛДЕ от членовете на съвета на директорите на дружеството 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 

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, както и не 

е подавал заявление за издаване на лицензия за търговия с електрическа енергия и съответно 

няма издаден отказ. Следователно издаването на лицензия за дейността „търговия с 

електрическа енергия“ на „Булвикс“ АД няма да е в противоречие с чл. 40, ал. 4, т. 1, 2 и 3 от 

ЗЕ. 

Вещни права 

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“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща 

група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“, липсва енергиен обект. 

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

срок на лицензията е обоснован с оглед плана на дружеството за дългосрочно развитие на 

енергийния пазар и възможността същото пълноценно да участва в продължаващия 

динамичен процес на развитие на либерализирания пазар в страната, както и за качествена 

реализация на натрупаната експертиза и инженерен потенциал. „Булвикс“ АД счита, че 

времевият ресурс на активите, с които ще се осъществява дейността по лицензията, и 

финансовото състояние на компанията отговарят на заявения срок. Дружеството посочва, че 

ще извършва сделки както на вътрешния, така и на външния пазар, като предвид 

непрекъснато развиващата се нормативна уредба изтъква необходимостта от достатъчен срок 

за реакция, който съответства на заявения от дружеството. 

 

ІІ. Технически аспекти: 

1. Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване на 
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дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на 

„координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана 

балансираща група“: 

За осъществяване на дейността търговия с електрическа енергия с права и задължения 

на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана 

балансираща група“, „Булвикс“ АД ще използва офис, разположен в административно-

търговска сграда, находяща се в гр. Русе, ул. „Николаевска“ № 14. Офисът е нает с договор 

за наем от 01.06.2013 г., сключен със „ЗАК“ ООД, който е приложен към заявлението.  

Дружеството декларира, че в наетия офис разполага със стационарен телефонен 

апарат, факс, интернет 100 mbs, а всеки един от служителите на дружеството разполага с 

мобилен апарат. „Булвикс“ АД уверява, че разполага със следното техническо оборудване: 

 2 бр. компютри с параметри: AMD CPU Kaveri A6-Series X2 7400K (3.5/3.9 GHz, 

1MW, 65W, FM2+); 

 Операционна система: Microsoft Windows 10 Professional 64-Bit; 

 Microsoft Office Home and Business 2016 EuroZone; 

 2 бр. монитори Acer G227HHQLAbid, UM.WG7EE.A06, IPS LED, 21,5; 

 1 бр. лаптоп Inspiron 5759 параметри: Intel Core i5-6200U 2.30 GHz, 3MB cache, 

Microsoft Windows 10 Pro 64-Bit, Microsoft Office Home and Business 2016 EuroZone; 

 Софтуер за антивирусна защита: Kaspersky Internet Security 2016; 

 Външен диск – Back up plus 4 TB; 

 Принтер и скенер – Samsung Xpress C480 FN; 

 Сървър за електронна поща – заявителят ще използва услугите на професионален 

хостинг Host.bg. 

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 независимия преносен оператор „Електроенергиен 

системен оператор“ ЕАД (ЕСО ЕАД).  

С писмо с изх. № ЦУ-ПМО-1176 от 04.04.2017 г. ЕСО ЕАД декларира, че „Булвикс“ 

АД 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 (чл. 100, ал. 1 от 

ЗЕ), отговарят на условията, определени в ПТЕЕ. 

Въз основа на гореизложеното и представените доказателства, може да се приеме, 

че „Булвикс“ АД притежава технически възможности и материални ресурси за 

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

упражняване на правата и задълженията на „координатор на стандартна балансираща 

група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“. 
 

2. 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“ и „координатор на комбинирана балансираща 

група“: 

Предоставени са данни за управленската и организационна структура на „Булвикс“ 

АД. Структурата е представена в два варианта – съществуваща и бъдеща, тъй като 

дружеството тепърва започва да развива дейността „търговия с електрическа енергия“. Към 

момента на подаване на заявлението в него работят изпълнителният директор, технически 

секретар, технически сътрудник и търговски агент.  

По отношение на служителите е приложена справка от НАП за действащите  трудови 

договори към 18.05.2017 г.  

Представен е договор за управление на дружеството, както и копия от дипломи за 

завършено образование на управителите на дружеството и назначените служители. 
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Като ново дружество на пазара с електрическа енергия, „Булвикс“ АД ще разчита в 

бъдещата си дейност на дружества с опит и изградени за целта структури. Изпълнителният 

директор и мажоритарен акционер е и изпълнителен директор на „ТМ-Технолоджи“ АД, 

което притежава лицензия за търговия с електрическа енергия от 2014 г. „Булвикс“ АД е 

дружество майка на „ТМ-Технолоджи“ АД и като такова смята да ползва опита и 

създадените структури за търговия с електрическа енергия. 

Съгласно бъдещата организационна структура на дружеството се предвижда 

назначаване на лица за следните позиции и съответни функции: 

 Търговски директор – ще управлява дейността, свързана с вътрешните и с 

външните контрагенти; 

 Секретар – ще подпомага търговския директор; 

 Анализатор вътрешен пазар – ще подпомага търговския директор, ще отговаря за 

контрагентите в България – производители, „Българска независима енергийна борса“ ЕАД, 

НЕК ЕАД, други търговци в България и клиентите в страната; 

 Анализатор външен пазар – ще отговаря за външнотърговските сделки, 

осигуряване на трансгранични капацитети, осъществяване на транзитен пренос, покупко-

продажба от съседни борси на електрическа енергия и др.; 

Специалист графици – ще обобщава, подготвя и контролира товаровите графици, в 

случай на необходимост ще контролира и коригира евентуални небаланси, ще осъществява 

техническа координация между доставчици, търговци и контрагенти. 

Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството 

доказателства може да се приеме, че „Булвикс“ АД разполага с човешки ресурси и 

организационна структура за осъществяване на дейността „търговия с електрическа 

енергия“, както за упражняване на правата и задълженията на „координатор на 

стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“. 

 

III. Икономически аспекти. 

 

Относно наличието на финансови възможности на заявителя за осъществяване 

на дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на 

„координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана 

балансираща група“, както и наличие 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).  

„Булвикс“ АД е представило бизнес план за периода 2017 г. – 2021 г. за управление и 

развитие на дейността „търговия с електрическа енергия“, с прогнозни годишни финансови 

отчети съгласно изискванията на чл. 13 от НЛДЕ.  

В бизнес плана са заложени увеличаващи се количествата електрическа енергия за 

покупко-продажба, като техните обеми са от ХХ GWh през 2017 г. до ХХ GWh през 2021 г. 

Също така се предвижда нарастване на покупните и продажните цени на електрическата 

енергия в средносрочен план, поради повишаващите се разходи за производство. 

Значителен ръст в приходите от продадена електрическа енергия е предвиден за срока 

на бизнес плана, дължащ се на факта, че дружеството очаква да започне дейност в края на 

2017 г. и да разширява дейността си. За 2021 г. е предвидено повече от двойно нарастване на 

приходите спрямо цялата първа година – 2018 г. Подобни са прогнозите за нарастването и на 

разходите за покупка на електрическа енергия. 

„Булвикс“ АД предвижда увеличение на краткотрайните активи и краткотрайните 

пасиви през периода на бизнес плана. По отношение на капиталовата структура дружеството 

не прогнозира промяна. 

Към бизнес плана „Булвикс“ АД е представило SWOT анализ, в който дружеството е 

посочило своите силни и слаби страни, възможностите за развитие и вероятните заплахи за 

дейността си.  
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Дружеството е представило удостоверение с изх. № ХХ от 05.05.2017 г. от „ХХ“ АД, 

клон Русе, според което „Булвикс“ АД е клиент на банката с открита специална сметка за 

обезпечаване на бъдещи сделки при упражняване на лицензионната дейност „търговия с 

електрическа енергия“, наличността по която към 04.05.2017 г. е ХХ лв., както и че банката 

при поискване от КЕВР ще предоставя информация за оборотите и салдата по тази сметка. 

Сумата по специалната сметка е в размер съответстващ на изискванията на 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 в Комисията бизнес план. 

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

заложените в бизнес плана параметри и представените в пазарния анализ данни, 

„Булвикс“ АД ще притежава финансови възможности за извършване на дейността 

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

на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща 

група“.  

 

IV. 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. Според изискванията на чл. 38в, ал. 2 от ЗЕ тези правила 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.   

 

V. Договори за участие в балансираща група 

 

На основание чл. 12, ал. 1 от НЛДЕ и чл. 19, ал. 1 и ал. 2 във връзка с чл. 11, т. 9 от 

ПТЕЕ, „Булвикс“ АД е представило проект на Договор за участие в стандартна балансираща 

група и проект на Договор за участие в комбинирана балансираща група, които са със 

съдържание, предвидено в чл. 12, ал. 2 от НЛДЕ. Проектите на договори съдържат методика 

и принципи за разпределяне на небалансите в рамките на балансиращата група, въз основа на 

които небалансите се разпределят справедливо и равнопоставено на всеки член от групата в 

съответствие с ПТЕЕ. 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността 

на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация във 

връзка с чл. 13, ал. 5, т. 1 от Закона за енергетиката, предлагаме Комисията да вземе 

следните: 

РЕШЕНИЯ: 

 
1. Да приеме доклада на работната група относно подаденото от „Булвикс“ АД 

заявление за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с 

включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и 

„координатор на комбинирана балансираща група“; 

2. Да насрочи открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ за разглеждане на 

подаденото заявление; 

3. Да покани за участие в откритото заседание лицата, представляващи „Булвикс“ АД, 

или други упълномощени от тях представители на дружеството; 

4. Датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на страницата 

на Комисията в интернет. 


