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Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ Л-493 

от 05.10.2017 г. 
 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

на закрито заседание, проведено на 05.10.2017 г., като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-581 

от 08.09.2017 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-30 от 24.07.2017 г. на „МЕТ Енерджи 

Трейдинг България“ ЕАД 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“, 

и събраните данни от проведеното на 25.09.2017 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-30 от 

24.07.2017 г. на „МЕТ Енерджи Трейдинг България“ ЕАД 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. 39, ал. 1, т. 5 и ал. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ) във 

връзка с чл. 2, т. 1 и чл. 9, ал. 1, т. 10 и ал. 5 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране 

на дейностите в енергетиката (НЛДЕ). 

Със Заповед № З-Е-127 от 07.08.2017 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-581 от 08.09.2017 г., който е приет от КЕВР с решение по 

Протокол № 189 от 13.09.2017 г., т. 1. В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от 

ЗЕ, на 25.09.2017 г. е проведено открито заседание, на което е присъствал представител на 

заявителя. Същият не е направил възражения по фактите, обстоятелствата и изводите, 

отразени в приетия доклад.  

След проучване на обстоятелствата по образуваната преписка, Комисията 

приема за установено следното: 
 

Видно от данните, вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията 

правно-организационната форма на „МЕТ Енерджи Трейдинг България“ ЕАД е еднолично 

акционерно дружество с едностепенна система на управление, с ЕИК 204656662, със 

седалище и адрес на управление: гр. София 1404, бул. „България“ № 109, Бизнес център 

Вертиго, офис 23. 

„МЕТ Енерджи Трейдинг България“ ЕАД има следния предмет на дейност: Търговия 

и доставка на електроенергия, търговия и доставка на газ чрез местни тръбопроводи, 

дистрибуция на газообразни горива чрез местни тръбопроводи, търговия на едро с твърди, 

течни и газообразни горива и сходни продукти, след получаване на лиценз, когато това е 

приложимо, неспециализирана търговия на едро; търговско представителство; участие в 

други дружества, както и всякакви други дейности в страната и в чужбина, които не са 

забранени от закона. 

„МЕТ Енерджи Трейдинг България“ ЕАД се управлява от съвет на директорите с 

членове Ян Массманн, Камен Енчев Ивчев и Истван Хери. Дружеството се представлява от 

всеки двама членове на съвета на директорите, действащи заедно.  

Размерът на капитала на дружеството е 50 000 (петдесет хиляди) лева и е изцяло 

внесен. Едноличен собственик на капитала на „МЕТ Енерджи Трейдинг България“ ЕАД е 

МЕТ Холдинг АГ, чуждестранно юридическо лице, държава: Швейцария. 
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Предвид горното, „МЕТ Енерджи Трейдинг България“ ЕАД е лице, регистрирано по 

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

НЛДЕ. 

 „МЕТ Енерджи Трейдинг България“ ЕАД е регистрирано по Закона за данъка върху 

добавената стойност лице (ЗДДС) с идентификационен № 204656662, видно от представен 

акт за регистрация по ЗДДС с изх. № 220421701170597 от 17.07.2017 г., издаден от 

Национална агенция за приходите, ТД София. 

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 представителите 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 „МЕТ Енерджи Трейдинг България“ ЕАД 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 мотива, че същият е оптимален предвид необходимостта от 

налагане на добри търговски практики и утвърждаване на търговеца на пазара на 

електрическа енергия. 

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“: 

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

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

балансираща група“, „МЕТ Енерджи Трейдинг България“ ЕАД ще използва офис, находящ 

се в гр. София. Офисът е нает с договор за наем от 10.07.2017 г., сключен с „Каза Шик“ АД, 

който е приложен към заявлението.  

Дружеството декларира, че наетият офис е напълно обзаведен и ще използва следното 

техническо оборудване: 

 Сървър Intel QUAD Core XEON 3210, RAM 2GB, HDD 2x500GB, с операционна 

система Linux (Slackware 12), файлов сървър, сървър база данни, сървър за електронна поща; 

 3 бр. работни станции  със следните параметри: Intel XEON E5430, RAM 4GB, HDD 

2x500GB, Операционна система MS Windows 10, Антивирусна защита NOD32, Версия на 

WORD 2010 (MS Office 2010), Версия на Excell 2007, Версия на клиент за електронна поща 

MS Outlook 2007 (MS Office 2010), система за печатане, сканиране, оптическо разпознаване 

на символи и работа с факс – HP Solution Center; 

 Многофункционално устройство HP Color LaserJet CM1312 nfi MFP (принтер, 

скенер, факс, копир); 

 2 бр. преносими компютри HP 6730b със следните параметри: Intel Core2DuoP8600, 

RAM 4GB, HDD 250GB, Операционна система MS Windows 10, Антивирусна защита 

NOD32, Версия на WORD 2010 (MS Office 2010), Версия на Excell 2010, Версия на клиент за 

електронна поща MS Outlook 2010 (MS Office 2010), Cisqo Quick VPN Client; 

 Нает сървър за електронна поща към пакет хостинг услуги „Малък бизнес“ на 

HOST.BG /POP3/ SMTP Mail Sever. 

За поддръжка на компютърната техника, „МЕТ Енерджи Трейдинг България“ ЕАД е 

сключило договор с „АКУАТОР ЛАБС“ ЕООД от 12.07.2017 г. с предмет ежемесечна 
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поддръжка на инсталираната компютърна техника. Копие от договора е приложено към 

заявлението на кандидат-лицензианта. 

Представено е копие от договор за предоставяне на телекомуникационни услуги с 

„НОВАТЕЛ“ ЕООД от 17.07.2017 г. 

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-4042 от 14.07.2017 г. ЕСО ЕАД декларира, че „МЕТ 

Енерджи Трейдинг България“ ЕАД 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 

„МЕТ Енерджи Трейдинг България“ ЕАД 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“. 

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“: 

„МЕТ Енерджи Трейдинг България“ ЕАД посочва, че ще осъществява дейността на 

базата на хоризонтална структура, доказала своята ефективност в управлението на компании 

с по-голяма численост и обороти. По този начин, според дружеството, освен ефективност в 

управлението, се постига и оптимизация на разходите за персонал, отнесени към обемите на 

предлаганите услуги. Собственикът на капитала и членовете на органа на управление на 

дружеството имат дългогодишен опит в търговията с електрическа енергия и енергийни 

ресурси в Централна и Източна Европа. Дружеството предвижда да привлече в екипа си още 

двама висококвалифицирани специалисти с опит в продажбите на услуги в сектора и в 

анализите и прогнозите на товарови графици. В средносрочен план дружеството предвижда 

да назначи допълнителен персонал, тъй като дейностите, свързани с продажбите и 

снабдяването, ще се разширяват. Планира създаване на юридическо звено и назначаване на 

още един анализатор. Заявителят е предвидил допълнителни средства за повишаване на 

квалификацията и за обучение на персонала. Представени са копия на дипломи за завършено 

образование и автобиография на изпълнителния директор. 

Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството доказателства 

може да се приеме, че „МЕТ Енерджи Трейдинг България“ ЕАД 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“. 

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“ 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):  

„МЕТ Енерджи Трейдинг България“ ЕАД 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 50 000 МWh през 2017 г. до 73 205 МWh през 

2021 г.  

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

през периода на бизнес плана, са: 
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Показател Мярка 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Средна покупна цена лв./MWh 70 74 77 81 85 

Средна продажна цена на едро лв./MWh 73 77 80 85 89 

Количество търгувана ел. 

енергия общо 
MWh 50 000 55 000 60 500 66 550 73 205 

 

Значителен ръст в приходите от продадена електроенергия е предвиден за срока на 

бизнес плана, дължащ се на факта, че дружеството очаква да разширява дейността си. За 

2021 г. е предвидено нарастване на приходите с близо 44% спрямо първата година – 2017 г. 

Подобни са прогнозите за нарастването и на разхода за покупка на електроенергия. 

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  3 974  4 577 5 273 6 067 7 003 

в т.ч. от продажба на 

електроенергия 
3 650 4 216 4 869 5 624 6 496 

Разходи 3 875 4 458 5 116 5 876 6 754 

в т.ч. за покупка на 

електроенергия 
3 500 4 043 4 669 5 393 6 229 

Счетоводна печалба 99 119 157 200 249 

Финансов резултат 90 108 142 181 225 
 

Към бизнес плана „МЕТ Енерджи Трейдинг България“ ЕАД 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 банкова референция с изх. № 195-162 от 13.07.2017 г. от 

„Райфайзенбанк (България)“ ЕАД, според която „МЕТ Енерджи Трейдинг България“ ЕАД е 

клиент на банката с открита специална разплащателна сметка съгласно чл. 19, ал. 2 от 

Правилата, наличността по която към 12.07.2017 г. е 152 334 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. 

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

в бизнес плана параметри и представените в пазарния анализ данни, „МЕТ Енерджи 

Трейдинг България“ ЕАД 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“.  

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.  

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, „МЕТ Енерджи Трейдинг България“ ЕАД 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. Към проектите на 

договори 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. 
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Предвид гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 5 във връзка с чл. 39, 

ал. 1, т. 5 и ал. 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 „МЕТ Енерджи Трейдинг България“ ЕАД, с ЕИК 204656662, със 

седалище и адрес на управление: гр. София 1404, бул. „България“ № 109, Бизнес център 

Вертиго, офис 23, лицензия № Л-493-15 от 05.10.2017 г. за извършване на дейността 

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

на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща 

група“, за срок от 10 (десет) години, приложение и неразделна част от това решение; 

2. Одобрява на „МЕТ Енерджи Трейдинг България“ ЕАД бизнес план за периода 

2017 г. – 2021 г., приложение към това решение и приложение към лицензията по т. 1.; 

3. Одобрява на „МЕТ Енерджи Трейдинг България“ ЕАД 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 


