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Вх. № ........................ / ...................... 2018 г. 

 

ДО 

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО  

И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

 

Д О К Л А Д 

 

от 

дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“ 

дирекция „Правна“ 

 

Относно: Заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-17 от 15.05.2018 г. от „Стомана Индъстри“ 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-17 от 

15.05.2018 г. на „Стомана Индъстри“ 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-75 от 15.05.2018 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. 

С писма с вх. № Е-ЗЛР-Л-17 от 16.05.2018 г., вх.  № Е-ЗЛР-Л-17 от 18.05.2018 г. и вх. 

№ Е-ЗЛР-Л-17 от 06.06.2018 г. заявителят е представил допълнителни данни и документи, 

които са приложени към образуваната административна преписка.   

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. № 

20180515125131 от 16.05.2018 г., издадено от Агенцията по вписванията, правно-
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организационната форма на „Стомана Индъстри“ АД е акционерно дружество с 

едностепенна система на управление, с ЕИК 113509219, със седалище и адрес на управление: 

гр. Перник 2300, ул. „В. Въстание“ № 1. 

„Стомана Индъстри“ АД има следния предмет на дейност: производство на прокат и 

изделия от черни метали, обучение за професионална квалификация, комисионна, 

спедиционна, складова, строителна, лизингова дейност, вътрешен и международен 

транспорт, търговия с автомобили, сервиз и гаранционно обслужване, представителство и 

посредничество на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, бартер и всякакви 

други дейности, разрешени със закон. 

„Стомана Индъстри“ АД се управлява от съвет на директорите с членове Антон 

Кирилов Петров, Атанасиос Атанасопулос, Николаос Мариу, Ставрос Теодоропулос, 

Василиос Папантониу и Елиас Стасинопулос. Представители на дружеството, действащи 

само заедно, са Василиос Папантониу и Николаос Мариу.  

Размерът на капитала на дружеството е 66 926 300 лв., разпределен в 669 263 бр. 

поименни акции с номинал 100 лв. и е изцяло внесен. 

Предвид горното, „Стомана Индъстри“ 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. 

„Стомана Индъстри“ АД е регистрирано лице по Закона за данъка върху добавената 

стойност (ЗДДС) с идентификационен № BG113509219, видно от представено удостоверение 

с изх. № 290201800067018 от 01.03.2018 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 „Стомана Индъстри“ АД няма да е в противоречие с чл. 40, ал. 4 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 35 (тридесет и пет) години. 

Заявителят обосновава искания срок на лицензията с аргумента, че е един от най-големите 

консуматори на електрическа енергия в България и има дългосрочни планове за развитие 

през следващите десетилетия, предвид което интересът на дружеството налага да се 

кандидатства за възможно най-дългия срок. 

 Срокът, за който следва да бъде издадена исканата лицензия, е обосновано 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. 
 

ІІ. Технически аспекти 
 

1. Относно наличието на технически и материални ресурси 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“: 
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За осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“, „Стомана 

Индъстри“ АД ще използва офис, находящ се в гр. Перник, общ. Перник, обл. Перник п.к. 

2300, ул. „В. Възстание“ № 1.  

Дружеството декларира, че притежава необходимите средства, както и 

информационно и комуникационно осигуряване за осъществяване на лицензионната дейност 

„търговия с електрическа енергия“. „Стомана Индъстри“ АД е представила копие от договор 

за телекомуникационни услуги. 
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-2130/1 от 13.04.2018 г. ЕСО ЕАД декларира, че „Стомана 

Индъстри“ 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 

(съгласно чл. 100, ал. 1 от ЗЕ), отговарят на условията, определени в ПТЕЕ. 

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

че „Стомана Индъстри“ 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 „Стомана 

Индъстри“ АД, както и автобиография и копие от диплома за завършено висше образование 

на ръководител и служител, които ще бъдат пряко заети с лицензионната дейност в 

дружеството. 

Съгласно одобрената управленско-организационна структура, дружеството е 

обособило следните основни отдели, чрез които ще осъществява лицензионната дейност в 

България: 

 Отдел „Търговия с електричество“ – отговаря за търговията с електричество на 

дружеството между България и съседни страни, както и съседни енергийни борси; 

 Отдел „Снабдяване с електричество за дейности в България“ – отговаря за 

доставянето на електричество при конкурентни цени на крайни клиенти; 

 Счетоводен отдел – счетоводният отдел отговаря за финансовата и счетоводна 

дейност на дружеството в България във връзка с лицензионната дейност, включително за 

сделките с клиенти и за отношенията с банкови институции във връзка с издаването на 

необходимите гаранции за участие на енергийните пазари.  

Представени са копия от трудови договори на ръководителя и служителите на 

дружеството, които ще бъдат пряко заети с дейността „търговия с електрическа енергия“. 

Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството 

доказателства може да се приеме, че „Стомана Индъстри“ АД разполага с човешки 

ресурси и организационна структура 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“. 

 

III. Икономически аспекти 
 

Относно наличие на финансови възможности на заявителя за осъществяване на 

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



 

София 1000, бул. "Кн. Ал. Дондуков" № 8-10 
тел.: (02) 988 24 98; факс: (02) 988 87 82 

www.dker.bg, dker@dker.bg стр. 4 от 5 

 

„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):  

„Стомана Индъстри“ АД е представило бизнес план за периода 2018 г. – 2022 г. за 

управление и развитие на дейността „търговия с електрическа енергия“, с прогнозни 

годишни финансови отчети съгласно изискванията на чл. 13 от НЛДЕ.  

 За първата година от бизнес плана са предвидени количества електрическа енергия за 

реализация на пазара в размер на ХХ MWh, като през следващите години количествата са 

значително по-високи – ХХ MWh. Заложените по-ниски количества през 2018 г. са в 

резултат на прогнозата, че дружеството ще стартира дейността едва през второто полугодие. 

Съгласно бизнес плана си дружеството е разделило дейността на „търговия с 

електрическа енергия“ и „снабдяване с електрическа енергия“, като посочва, че заложеният в 

плана брутен марж за дейността „търговия с електрическа енергия“ е ХХ%, а за дейността 

„снабдяване с електрическа енергия“ е ХХ% за целия период.  

Прогнозният отчет за приходите и разходите на „Стомана Индъстри“ АД предвижда 

увеличение на разходите за персонал, което е и причината за понижението на печалбата, 

която дружеството прогнозира. 

Към бизнес плана „Стомана Индъстри“ АД е представило SWOT анализ, в който 

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

вероятните заплахи за дейността си. 

Дружеството е представило удостоверение от 06.06.2018 г. от „ХХ“ АД, според което 

„Стомана Индъстри“ 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 06.06.2018 г. е ХХ лв. 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. 

Предвид гореизложеното може да се направи извод, че ако бъдат спазени 

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

„Стомана Индъстри“ 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 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.  

 

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, „Стомана Индъстри“ 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. Съгласно изискванията на ПТЕЕ към 

проектите на договори са приложени общи принципи за разпределяне на небалансите в 

рамките на балансиращата група. 
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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 „Стомана Индъстри“ 

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 „Стомана 

Индъстри“ 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. 

 

 


