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Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ Л-495 

от 31.10.2017 г. 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание, проведено на 31.10.2017 г., като разгледа доклад с вх. № Е-

Дк-677 от 06.10.2017 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-36 от 07.08.2017 г. на 

„Аресенерджи“ ЕООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с 

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

стандартна балансираща група“, и събраните данни от проведеното на 18.10.2017 

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-36 от 

07.08.2017 г. на „Аресенерджи“ ЕООД за издаване на лицензия за дейността „търговия 

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

стандартна 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-130 от 09.08.2017 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-677 от 06.10.2017 г., който е приет от КЕВР с решение 

по Протокол № 211 от 11.10.2017 г., т. 4. В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, 

т. 1 от ЗЕ, на 18.10.2017 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 „Аресенерджи“ ЕООД е еднолично 

дружество с ограничена отговорност, с ЕИК 204689089, със седалище и адрес на 

управление: гр. Варна 9000, ул. „Цар Симеон І“ № 25, ет. 3. 

„Аресенерджи“ ЕООД има следния предмет на дейност: Търговия с 

електрическа енергия (след получаване на лиценз); енергиен мениджмънт; 

организиране, оперативно планиране, координиране и управление на енергийната 

система; търговия с енергоносители; проектиране на електрически съоръжения; 

изграждане и строителство на електро обекти и съоръжения; абонаментно поддържане 

и експлоатация на електрически уредби и съоръжения; ревизия и изпитания на 

електрически уредби и съоръжения; производство, инсталиране и ремонт на 

електрически машини и уреди; инсталиране и ремонт на електронни съоръжения; както 

и друга стопанска дейност, която не е забранена от закона. 
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„Аресенерджи“ ЕООД се управлява и представлява от управителя Масимо 

Бонато.  

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

внесен. Едноличен собственик на капитала на „Аресенерджи“ ЕООД е „Аресгаз“ АД, 

ЕИК 813101815. 

Предвид горното, „Аресенерджи“ ЕООД е лице, регистрирано по Търговския 

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

„Аресенерджи“ ЕООД е регистрирано по Закона за данъка върху добавената 

стойност лице с идентификационен № 204689089, видно от представеното 

удостоверение за регистрация от 03.08.2017 г., издадено от Национална агенция за 

приходите. 

Въз основа на представените от управителя 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 същият не е 

лишен от правото да упражнява търговска дейност и не е осъждан 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 „Аресенерджи“ ЕООД 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 10 (десет) години. 

Исканият срок на лицензията е обоснован с динамиката и непредсказуемостта в средно- 

и дългосрочен план на пазара на електрическа енергия и невъзможността да бъдат 

изготвени адекватни прогнози за дейността и развитието на дружеството за срок, по-

дълъг от посочения. 

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“: 

„Аресенерджи“ ЕООД предвижда в първите години от своята дейност да 

използва съществуващите материални и човешки ресурси на едноличния си собственик 

– „Аресгаз“ АД, както и тези на основния акционер на едноличния собственик – Hera 

S.p.A, на база двустранни договорни отношения. За осъществяване на дейността 

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

стандартна балансираща група“, „Аресенерджи“ ЕООД ще използва офиси, находящи 

се на следните адреси:  

 гр. София, ул. „Алабин“ № 36, ет. 2;  

 гр. Варна, ул. „Цар Симеон“ № 25, ет. 7; 

 гр. Добрич, ул. „Васил Левски“ № 6; 

 гр. Търговище, бул. „Митрополит Андрей“ № 37; 

 гр. Шумен, бул. „Симеон Велики“ № 48; 

 гр. Плевен, бул. „Христо Ботев“ № 92, ет. 2; 

 гр. Благоевград, ул. „Славянска“ № 66; 

 гр. Дупница, ул. „Иван Вазов“ № 27; 
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 гр. Враца, ул. „Река Лева“ № 46; 

 гр. Перник, ул. „Кракра“ № 39; 

 гр. Сандански, бул. „Свобода“ № 5. 

Офисите са част от наети и собствени недвижими имоти от/на едноличния 

собственик на „Аресенерджи“ ЕООД. Към заявлението е приложен договор за наем от 

01.08.2017 г., сключен с „Аресгаз“ АД за изброените офис помещения. Освен за наем 

на офис помещения, заявителят е сключил с „Аресгаз“ АД договор за наем на 

автомобил от 01.08.2017 г., както и договор от същата дата за ползване на сървърни 

услуги, интернет услуги, телекомуникационни услуги и следното техническо 

оборудване: 

 Сървър Navision 2016 Server Case Supermicro CSE-113TQ-R700WB, 700W PS 

U,Redundant Power Supply 1U, 8 x 2.5" Hot-swap, SAS/SATA Drive Bays, 

Rackmount rail kit - 1 бp.; 

 Сървър Intel Xeon E5-2620V4 (8 cores) 2.1Ghz,20MB L3 cache, s2011; 

 Samsung Enterprise SSD PM863a SATA 1.9TB, SATA, 2.5", MZ7LM1T9HMJP-

00005; 

 Windows Server 2012R2; 

 1 бр. компютър HP ELITEBOOK 840 G3 ,14" FHD I7-6500U 8 GB, 256 GB M.2 

SSD, Операционна система WIN 10 PRO, MS Office 2016H&B; 

 1 бр.компютър Lenovo IdeaPad 305 15.6"" HD Antiglare, N2840 up to 2.58GHz, 

4GB, 1TB HDD, DVD, HDMI, Gigabit, WiFi, BT, HD cam, Win 8.1, MS Office 

2010 H&B; 

 1 бр. лаптоп ASUS P8H61-M LX i5-2300 /2.8G/6MB/BOX/LGA1155, 2X2G 

DDR3 1333 A-DATA, 500GB WD WD5000AZDX, ASUS DRW-

24B3ST/SATA/BLACK, Операционна система Win XP Pro, MS Office 2010 

H&B; 

 1 бр. лаптоп HP ProBook 6550b Intel® Core™ i5-450M Processor (3M cache, 

2.40 GHz), 15.6 HD+ AG LED WVA Intel HD Graphics, Webcam, 2GB DDR3 

RAM, 32GGB HDD, DVD+/-RW, 802.1 lb/g BT 6C Battery FPR Wm7 PRO 32, 

MS Office 2010 H&B; 

 1 бр. лаптоп HP PRODESK 400 G3 MT, Intel Core i3-6100, 4GB RAM 500GB, 

DVD-RW, WIN 7/10 PRO", MS Office 2016 H&B; 

 1 бр. лаптоп HP ProBook 450 G4, 15.6" FHD, i7-7500U, 8 GB 256GB SSD, WIN 

10 PRO, MS Office 2016 H&B; 

 1 бр. лаптоп HP EliteBook 840, Intel© Core™ i7- 4600U (2.1GHz, 4 MB cache, 2 

cores), 14 FHD AG, 8GB RAM, 500 GB HDD, AMD Radeon™ HD 8750M, with 

1 GB dedicated DDR5 video memory, Broadcom 802.11 abgn ,Bluetooth no 

optical drive, Windows 10 Pro64, MS Office 2016 H&B; 

 1 бр. Многофункционално устройство Canon i-SENSYS F5940dn 33ppm, Mono 

Laser 4 in 1 Print/Scan/Copy/Fax, USB, Network ready, Scan to e-mail & Network 

folder, 50 sheet DADF, 250 sheet standard Duplex, PCL 5 e/6 и др.  

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-4339 от 02.08.2017 г. ЕСО ЕАД декларира, че 

„Аресенерджи“ ЕООД 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 
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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 „Аресенерджи“ ЕООД 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“. 

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 

„Аресенерджи“ ЕООД, както и автобиография и копие от диплома за завършено 

образование на управителя. Организационната структура на дружеството включва 

създаването на отдели, които да осигурят ефективната му работа и да гарантират 

управлението на потоците от информация. Управителят на дружеството ще 

осъществява краткосрочното и дългосрочното планиране на процесите. Служителите в 

обособените отдели ще изпълняват следните функции:  

 Отдел „Маркетинг и продажби“ – двама служители, които набират и 

поддържат детайлна база данни за клиентите, организират и провеждат 

маркетингови, рекламни кампании и промоции, организират и провеждат 

срещи с потенциални и настоящи клиенти, извършват дейности по търговия с 

електрическа енергия на „Българска независима енергийна борса“ ЕАД, 

участват в изготвянето на документация за участие в обществени поръчки за 

доставка на електрическа енергия, подписват договори с клиенти, управляват 

процесите, свързани с договорните отношения и др.; 

 Отдел „Анализи, изследвания и прогнози“ – един служител, който ще 

осъществява дейности, свързани с наблюдения на пазара на електрическа 

енергия, събиране и обработване на статистическа и друга информация, 

изготвяне на прогнози за развитието на пазара, участие при прогнозирането и 

балансирането на количествата електрическа енергия, изготвяне на анализи за 

рисковете, свързани с пазара, изготвяне на документи, изисквани от 

институции, участие при воденето на кореспонденция на дружеството, работа 

с Комисията за енергийно и водно регулиране и др.; 

 Отдел „Счетоводство“ – един служител ще осъществява дейностите, свързани 

с приемането и обработката на първични документи, осчетоводяването им и 

поддържане на счетоводни регистри; 

 Отдел „Правен“ – един служител, който ще осъществява дейностите, 

свързани с правни консултации и обслужване на дружеството, изготвя 

договорите и други приложими към тях документи и др. 

Заявителят е посочил, че след стартиране на дейността, в зависимост от 

темповете на развитие, дружеството има готовност да назначи допълнителен персонал, 

както и да оптимизира и разшири така представената структура. 

В началото на дейността си „Аресенерджи“ ЕООД ще разчита на натрупания 

богат опит на едноличния собственик на капитала в сектор „Енергетика“, подсектор 

„Природен газ“, където „Аресгаз“ АД е едно от най-големите дружества в България и 

осъществява дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“.  

Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството 

доказателства може да се приеме, че „Аресенерджи“ ЕООД 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“. 
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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).  

„Аресенерджи“ ЕООД 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 обеми са от 60 GWh през 2018 г. до 140 GWh през 

2022 г. Също така се предвижда нарастване на покупните и продажните цени на 

електрическата енергия в средносрочен план, поради повишаващите се разходи за 

производство. 

Прогнозните цени, по които дружеството ще купува и продава електрическа 

енергия през периода на бизнес плана, са: 
 

Показател Мярка 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Средна покупна цена лева/ MWh 66,5 69,82 73,31 76,98 80,83 

Средна продажна цена 

на обществено-

административни и 

търговски потребители 

лева/ MWh - - 81,94 86,04 90,34 

Средна продажна цена 

на промишлени 

потребители 

лева/ MWh 70,41 73,93 77,63 81,51 85,58 

Количество търгувана 

ел. енергия общо 
MWh 60 000 80 000 100 000 120 000 140 000 

Ръст спрямо предходната 

година (общо кол.) 
% 0 33,3 25 20 16,7 

Средна цена за недостиг лева/ MWh 161 164,22 167,5 170,85 174,27 

Средна цена за излишък лева/ MWh 21 23,1 25,41 27,95 30,75 

 

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 2022 г. съгласно бизнес плана е предвидено нарастване на приходите в рамките 

на 30% спрямо първата година – 2018 г. Подобни са прогнозите за нарастването и на 

разхода за покупка на електроенергия. 

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

2022 г. е представена по-долу: 

 

Показатели в хил. лева Прогноза   

 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Приходи от продажба на електроенергия 4 140 5 796 7 624 9 621 11 798 

Разходи за покупка на електроенергия 3 990 5 586 7 331 9 238 11 316 

СК 104 241 464 783 1207 

КА 856 1 096 1 540 2 138 2 866 

КП 587 820 1 076 1 355 1 659 

ДП 165 35 0 0 0 

КА/КП 1,46 1,34 1,43 1,58 1,73 
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СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА 79 152 249 354 471 

ДАНЪЦИ 7,9 15,2 24,9 35,4 47,1 

НЕТНА ПЕЧАЛБА 72,1 136,8 224,1 317,6 423,9 

 

„Аресенерджи“ ЕООД предвижда увеличение на краткотрайните активи и на 

краткотрайните пасиви през периода на бизнес плана. По отношение на собствения 

капитал дружеството прогнозира увеличение в резултат на неразпределена печалба. 

Към бизнес плана „Аресенерджи“ ЕООД 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 банкови удостоверения с изх. № 0737-64-010558 и 

изх. № 0737-64-010562 от 31.07.2017 г., от „УниКредит Булбанк“ АД, според които 

„Аресенерджи“ ЕООД е клиент на банката с открита специална разплащателна сметка 

съгласно чл. 19, ал. 2 от Правилата, наличността по която към 31.07.2017 г. е 250 000 

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 спази заложените в 

бизнес плана параметри и представените в пазарния анализ данни, „Аресенерджи“ 

ЕООД ще притежава финансови възможности за извършване на дейността „търговия с 

електрическа енергия“, включваща права и задължения на „координатор на стандартна 

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.   

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, „Аресенерджи“ ЕООД 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, 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 „Аресенерджи“ ЕООД, с ЕИК 204689089, със седалище и адрес 

на управление: гр. Варна 9000, ул. „Цар Симеон І“ № 25, ет. 3, лицензия № Л-495-

15 от 31.10.2017 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, 

с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща 
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група“, за срок от 10 (десет) години, приложение и неразделна част от това 

решение; 

2. Одобрява на „Аресенерджи“ ЕООД бизнес план за периода 2018 г. – 2022 

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

3. Одобрява на „Аресенерджи“ ЕООД 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 


