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Вх. № ........................ / ...................... 2018 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-13 от 16.04.2018 г. на „В.И.П. Енерджи България“ 

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

права и задължения на „координатор на стандартна 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-13 от 

16.04.2018 г. на „В.И.П. Енерджи България“ ООД за издаване на лицензия за дейността 

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

стандартна 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). 

За проучване на обстоятелствата в заявлението и приложенията към него е 

сформирана работна група със заповед № З-Е-69 от 16.05.2018 г. на председателя на КЕВР. 

С писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-13 от 09.07.2018 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 данните, вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, 

правно-организационната форма на „В.И.П. Енерджи България“ ООД е дружество с 

ограничена отговорност, с ЕИК 205016054, със седалище и адрес на управление: гр. София 

1680, ул. „Пирински проход“ № 55, вх. „Б“, ет. 6, ателие 9. 
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„В.И.П. Енерджи България“ ООД има следния предмет на дейност: търговия с 

електрическа енергия, газ и други енергоносители, проектиране, строителство и 

експлоатация на обекти в сферата на енергетиката, търговия с емисии и газове, покупка на 

стоки с цел продажба, търговско представителство на български и чуждестранни лица, 

посредничество, както и всякакви други дейности, незабранени от закона, вкл. след 

получаване на съответните разрешения и лицензии, ако такива са необходими. 

„В.И.П. Енерджи България“ ООД се управлява и представлява от управителите Асен 

Димитров Михов и Любомир Стефанов Стефанов, които действат заедно и поотделно.  

Размерът на капитала на дружеството е 48 000 (четиридесет и осем хиляди) лева и е 

изцяло внесен. Съдружници в дружеството са Асен Димитров Михов с дял от 12 000 лв., 

Любомир Стефанов Стефанов с дял от 12 000 лв., Николаос Янусопулос Георгиос с дял от 12 

000 лв. и Апостолос Боболас Йоаннис с дял от 12 000 лв. 

Предвид горното, „В.И.П. Енерджи България“ ООД е лице, регистрирано по 

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

НЛДЕ. 

Въз основа на представените от управителите на дружеството декларации по чл. 11, 

ал. 2, т. 2, б. „а“, б. „б“, б. „в“, б. „г“ и б. „д“ от НЛДЕ 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 

„В.И.П. Енерджи България“ ООД 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“, липсва енергиен обект. 

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

С цел обосновка на искания срок на лицензията дружеството изтъква възможността за 

свободен достъп на пазарите на електрическа енергия в България, региона на Балканите и ЕС 

и посочва, че развитието особено на регионалния пазар ще доведе до по-благоприятни 

условия за внос и износ както за производители и потребители, така и за техните 

посредници, а конкуренцията между участниците на свободния пазар ще наложи 

въвеждането на необходимите мерки за гарантиране сигурността на доставките. Според 

заявителя срокът от 35 години е оптимален с оглед изпълнението на инвестиционните 

намерения на компанията. 

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“: 

За осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“, „В.И.П. Енерджи 

България“ ООД ще използва нает обзаведен офис, находящ се в гр.София, ул. „Пирински 
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проход“ № 55, вх. „Б“, ет. 6, ателие 9. Като доказателство заявителят е представил договор за 

наем на офис-площи от 23.02.2018 г., сключен със „Смарт Инвест България“ ЕООД. 

Дружеството посочва, че ще използва изградена комуникационна и информационна 

система. Освен това заявителят разполага с 1 бр. преносим компютър – Dell OptiPlex 9010 

Intel Core i5-3570 3.40GHz, 4 Cores, 8192 MB, 500 GB hard disk – телефонна линия и връзка с 

интернет. 

Дружеството декларира, че в наетия офис е подсигурена свързаност на компютрите в 

локална мрежа и достъп до ресурсите на сървърите. Работната станция е с инсталирана 

операционна система Microsoft Windows 10 Professional и приложен софтуер Microsoft Office. 

„В.И.П. Енерджи България“ ООД счита, че до края на 2018 г. тези налични активи ще 

бъдат достатъчни за обслужване на дейността. 

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-1513/3 от 23.03.2018 г. 

ЕСО ЕАД декларира, че „В.И.П. Енерджи България“ ООД 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 „В.И.П. Енерджи България“ ООД 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“. 

 

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“: 

Предоставени са данни за управленската и организационна структура на „В.И.П. 

Енерджи България“ ООД. Съдружниците в дружеството, двама от които са и управители на 

„В.И.П. Енерджи България“ ООД, разполагат с познания в областта на енергетиката. За 

постигане на по-добри резултати и предвид развитието на ресора, заявителят предвижда 

ангажирането на още лица в дейността, които притежават необходимите квалификации.  

 От представената управленско-организационна структура на дружеството е видно, че 

то разполага със следните звена:  

 Управител – отговоря за осъществяване на изпълнението на основната цел на 

дружеството; 

 Управителен съвет – взема решения, дава насоки за ефективното изпълнение на 

поставените цели и задачи на дружеството; 

 Контролен съвет – проверява и регулира как се изпълняват предварително 

набелязаните цели, планове и задачи; 

 Финансов директор – организира, ръководи, контролира и отговаря за цялостната 

дейност, свързана с финанси и счетоводство; 

 Отдел „Маркетинг и продажби“ – планира ефективно производството и доставката 

на електроенергия, организира и провежда представянето на дейността на предприятието и 

рекламата на предоставяните продукти и др.; 

 Връзки с обществеността – организира и осъществява цялостната стратегия за 

създаване на позитивен имидж на дружеството, осъществява всички видове връзки с 

обществеността, поддържа контакти с представители на медиите, изпраща периодично 

текуща информация за дейността на дружеството и др.; 
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 Административен отдел – води кореспонденция с банки, институции и клиенти; 

работи с клиенти и доставчици; издава, обработва и архивира документи. 

Представени са автобиографии и копия на дипломи за завършено образование на 

финансовия директор на дружеството, както и на някои от служителите и на един от 

членовете на управителния съвет.  

Представен е договор за предоставяне на персонал от 01.04.2018 г., сключен със 

„Смарт Лоджистикс“ ЕООД. 

„В.И.П. Енерджи България“ ООД посочва, че след разрастване на дейността на 

дружеството и увеличаване на търгуваните количества електрическа енергия ще увеличи 

броя на наетия персонал в зависимост от необходимостта.  

Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството 

доказателства може да се приеме, че „В.И.П. Енерджи България“ ООД 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“. 

 

III. Икономически аспекти. 

 

Относно наличие на финансови възможности на заявителя за осъществяване на 

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

„координатор на стандартна 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).  

„В.И.П. Енерджи България“ ООД 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.  

В бизнес плана са заложени увеличаващи се количествата електрическа енергия за 

покупко-продажба, като техните стойности са от ХХ МWh през 2018 г. до ХХ МWh през 2022 

г.  

Прогнозните цени, по които дружеството ще купува и продава електрическа енергия  

през периода на бизнес плана, са: 

За периода на бизнес плана е предвиден ръст в приходите от продадена електрическа 

енергия, дължащ се на факта, че дружеството очаква увеличение на търгуваните обеми 

електрическа енергия и ръст на продажната цена. За разглеждания период дружеството 

прогнозира повече от двукратно увеличение на приходите и разходите. 

Сравнителна таблица на прогнозните приходи и разходи за периода 2018 г. – 2022 г. е 

представена по-долу: 

Към бизнес плана „В.И.П. Енерджи България“ ООД 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 09.07.2018 г. от „ХХ“ ЕАД, според 

което „В.И.П. Енерджи България“ ООД 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 09.07.2018 г. е ХХ лева. 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 спази заложените в 

бизнес плана параметри и представените в пазарния анализ данни, „В.И.П. Енерджи 

България“ ООД ще притежава финансови възможности за извършване на дейността 
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„търговия с електрическа енергия“, включваща права и задължения на „координатор 

на стандартна 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. Договор за участие в стандартна 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, „В.И.П. Енерджи България“ ООД е представило проект на Договор за участие в 

стандартна балансираща група, който е със съдържание, предвидено в чл. 12, ал. 2 от НЛДЕ. 

Към проекта на договор са приложени общи 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 „В.И.П. Енерджи 

България“ ООД заявление за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа 

енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна 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 „В.И.П. 

Енерджи България“ ООД, или други упълномощени от тях представители на дружеството; 

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

страницата на Комисията в интернет. 


