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Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ И2-Л-280 

от 17.05.2018 г. 
 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

на закрито заседание, проведено на 17.05.2018 г., като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-354 

от 20.04.2018 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-45 от 13.09.2017 г. от „АВВ 

Електрифициране“ ООД за продължаване срока на лицензия № Л-280-15 от 15.09.2008 

г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, и събраните данни от проведеното 

на 31.01.2018 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-ПД-45 от 

13.09.2017 г. от  „АВВ Електрифициране“ ООД за продължаване срока на лицензия № Л-280-

15 от 15.09.2008 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, на основание чл. 56, ал. 

1, т. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 67, ал. 1 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-E-152 от 26.09.2017 г. на председателя на КЕВР. 

Резултатите от извършения анализ на заявлението и приложенията към него са 

отразени в доклад с вх. № Е-Дк-354 от 20.04.2018 г., който е приет от КЕВР с решение по 

Протокол № 68 от 25.04.2018 г., т. 4. В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ, 

на 09.05.2018 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: 
 

„АВВ Електрифициране“ ООД притежава лицензия № Л-280-15 от 15.09.2008 г., 

издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“ за срок от 10 години, допълнена с 

права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ с Решение № И1-Л-

280 от 09.07.2012 г. на КЕВР. 

В срока по чл. 42, ал. 2 от ЗЕ, „АВВ Електрифициране“ ООД е подало на основание 

чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗЕ заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-45 от 13.09.2017 г., с което дружеството е 

поискало продължаване с 10 (десет) години на срока на издадената лицензия.  

В тази връзка, при продължаване срока на лицензията, по аргумент от чл. 69, ал. 1 от 

НЛДЕ, Комисията следва да прецени изпълнението на изискванията и задълженията по 

действащата лицензия и дали заявителят ще продължи да отговаря на условията за 

упражняване на лицензията, а именно дали притежава технически и финансови 

възможности, материални и човешки ресурси и организационна структура за изпълнение на 

нормативните изисквания за осъществяване на дейността по лицензията. 

Видно от представеното удостоверение за актуално състояние с изх. № 

20180302115819 от 02.03.2018 г. на Агенцията по вписванията, „АВВ Електрифициране“ 

ООД е търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от Търговския закон. „АВВ 
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Електрифициране“ ООД е дружество с ограничена отговорност, с ЕИК 131481248, със 

седалище и адрес на управление: гр. София 1408, ул. „Янко Забунов“, бл. 50, вх. Б, ап. 72.  

„АВВ Електрифициране“ ООД се управлява и представлява от управителя Орлин 

Тодоров Тодоров.  

„АВВ Електрифициране“ ООД е с предмет на дейност: търговска и външнотърговска 

дейност, търговско представителство и посредничество, покупко-продажба на други стоки и 

вещи в обработен и/или необработен вид, както и всякакви други дейности, незабранени от 

закона. 

Капиталът на дружеството е в размер на 4 100 000 (четири милиона и сто хиляди) лева 

и е изцяло внесен. Съдружници в „АВВ Електрифициране“ ООД са „Енеркемикал“ ЕООД, 

ЕИК 114608298, с дял от 1 400 000 лв., „Воинг Ижинеринг“ ДОО, ч.ю.л., държава: Сърбия, с 

дял от 1 200 000 лв. и „Транс Болкан Дизайн“ ЕООД, ЕИК 201004726, с дял от 1 500 000 лв. 

„АВВ Електрифициране“ ООД е регистрирано по Закона за данъка върху добавената 

стойност (ЗДДС) лице, видно от представения акт за регистрация по ЗДДС с изх. № 

22042070028532 от 27.09.2007 г., издаден от Национална агенция за приходите, ТД София 

град. 

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

и б. „д“ от НЛДЕ декларации от управителя на „АВВ Електрифициране“ ООД 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 дейността „търговия с електрическа енергия“ и 

няма издаван акт за отказ да се издаде на дружеството лицензия за дейността „търговия с 

електрическа енергия“. Следователно продължаването на срока на издадената лицензия няма 

да е в противоречие с разпоредбите на чл. 40, ал. 4, т. 1, 2 и 3 от ЗЕ. 

Заявителят е поискал продължаване с 10 (десет) години на срока на издадената 

лицензия.   

Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване на 

дейността „търговия с електрическа енергия“: 

Видно от регистъра на търговските участници, регистрирани като координатори на 

стандартни балансиращи групи, който независимият преносен оператор „Електроенергиен 

системен оператор“ ЕАД поддържа на интернет страницата си, „АВВ Електрифициране“ 

ООД е регистрирано като координатор на стандартна балансираща група с EIC код 

„32XAVV-ELEKTRO-C“ и към момента е със статус „Активен“.  

„АВВ Електрифициране“ ООД извършва дейността си в два офиса, намиращи се в гр. 

София, ул. „Георг Вашингтон“ № 41, за които е приложило копие от договор за наем от 

02.01.2009 г. с „Майкромет“ ООД. Дружеството посочва, че обособените офис помещения са 

обзаведени с мебели и са снабдени с оборудване, като са обособени самостоятелни работни 

места за служителите.  

За осъществяване на лицензионната дейност „АВВ Електрифициране“ ООД използва 

следните информационни и комуникационни системи и софтуерни програми: 

 1 бр. Цветна машина RICON MP; 

 1 бр. факс модул MPC2503; 

 1 бр. принтер; 

 1 бр. скенер; 

 1 бр. компютърна конфигурация ACER eMachine EME640G LX.NA80C.021; 

 1 бр. преносим компютър Lenovo Z370At 59-303737; 

 3 бр. преносими компютри Lenovo Ideal Pad 850; 

 1 бр. UPS; 

 1 бр. Монитор Led 123″; 

 3 бр. Монитор Led ASUS 20″; 

 2 бр. Windows Pro 7 SP1; 

 4 бр. твърд диск SEAGATE. 



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. 3 от 5 

 

Относно наличието на човешки ресурси и опит за осъществяване на дейността 

„търговия с електрическа енергия“: 

„АВВ Електрифициране“ ООД е на пазара на електрическа енергия от 2008 г. и от 

тогава насам дружеството се е наложило на пазара на електрическа енергия и вече десет 

години развива успешно дейността си. Дружеството посочва, че има изградени търговски 

взаимоотношения с водещи международни партньори, с български производители и 

търговци. на вътрешния пазар. „АВВ Електрифициране“ ООД изгражда клиентска база от 

крайни клиенти от различни области на промишлеността и услугите.  

Според представената организационно-управленска структура на „АВВ 

Електрифициране“ ООД са определени пет дирекции, които си поделят функциите по 

дейността, както следва: 

 Дирекция „Търговия“ – дейност по търговия с електрическа енергия на различни 

пазарни сегменти, осъществява връзката на компанията с доставчици и клиенти, 

производители и търговци, анализира пазарните тенденции и мястото на дружеството на 

пазара; 

 Дирекция „Крайни клиенти“ – търси и набира крайни клиенти, като сключва 

договори с тях за продажба на активна енергия, следи тенденциите на пазара на крайни 

клиенти, изготвя анализи по сегменти; 

 Дирекция „Операции“ – осъществява в тясно взаимодействие с клиентите на 

дружеството планиране и прогнозиране на товара на портфейла крайни клиенти на 

дружеството и подава ежедневно графици в ЕСО ЕАД, отговоря за докладването по REMIT; 

 Финансова дирекция – обслужва основната дейност на дружеството във всички 

аспекти на функцията – счетоводна отчетност, парични потоци, бюджетиране и планиране, 

комуникация с банки, данъчна и митническа администрация и др.; 

 Административно-правна дирекция – осигурява правно и регулаторно обслужване, 

както и осигурява и поддържа подходяща работна среда със съответната инфраструктура.   

С цел постигането на високи резултати и за да отговаря на всички предизвикателства 

на пазара, в „АВВ Електрифициране“ ООД е разработена, документирана и внедрена система 

за управление на качеството ISO 9001:2015. 

„АВВ Електрифициране“ ООД е представило справка от НАП за актуалното 

състояние на действащите трудови договори към 05.09.2017 г.  

Към заявлението дружеството е приложило копия на трудови договори на свои 

служители, автобиографии и копия на дипломи за завършено висше образование. 

Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството 

доказателства, Комисията приема, че „АВВ Електрифициране“ ООД притежава технически 

възможности, организационна структура, материални и човешки ресурси и отговаря на 

условията да продължи да изпълнява дейността „търговия с електрическа енергия“, 

включваща права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“. 

Относно финансовите възможности на „АВВ Електрифициране“ ООД за извършване 

на дейността „търговия с електрическа енергия“, както и наличието на финансови гаранции и 

обезпечения за сключване на сделки с електрическа енергия съгласно Правилата за 

условията и реда за предоставяне на достъп до електропреносната и 

електроразпределителните мрежи (Правилата): 

В изпълнение на изискванията на чл. 68, ал. 2, т. 5 от НЛДЕ, „АВВ Електрифициране“ 

ООД е представило бизнес план за управление и развитие на дейността „търговия с 

електрическа енергия“, който обхваща периода 2018 г. – 2023 г.  с прогнозни годишни 

финансови отчети. 

Във връзка с подаденото заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-45 от 13.09.2017 г. за 

продължаване срока на издадената лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ 

с права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ са анализирани 

представените за 2015 г. и 2016 г. данни от годишните финансови отчети. От тях е видно, че 

дружеството отчита печалба, съответно за 2015 г. в размер на 299 хил. лв. и 548 хил. лв. за 

2016 г., като след извършения анализ на финансовото състояние на база обща балансова 

структура, общото финансово състояние на дружеството за 2015 г. и 2016 г. се определя като 

добро. Дружеството разполага със свободен оборотен капитал за обслужване на 
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краткосрочните си задължения и има свободен собствен капитал за инвестиране в нови 

дълготрайни активи. 

Прогнозните цени и количества, по които дружеството ще търгува електрическа 

енергия, са показани в следната таблица:  

 

Показател Мярка 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Средна 

продажна цена 
лв./MWh 86,35 86,30 86,45 87,80 89,75 92,76 

Средна покупна 

цена 
лв./MWh 79,65 80,05 82,30 83,30 86,10 87,90 

Количества 

търгувана 

електроенергия 

MWh 650 000 675 000 700 000 730 000 750 000 760 000 

 

Дружеството е представило прогнозен финансов отчет за периода 2018 г. – 2023 г., 

като прогнозните приходи, разходи и показатели са представени в таблицата по-долу: 

 

Показатели в хил. 

лева 

Прогноза 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Приходи  56 127 58 252 60 515 64 094 67 312 70 497 

Разходи  51 773 54 034 57 610 60 809 64 575 66 804 

Счетоводна печалба 1 873 1 715 469 893 396 1 375 

Финансов резултат 1 686 1 544 422 803 356 1 237 

ДА 30 40 240 245 240 236 

КА/КП 1,96 2,18 2,04 1,91 1,74 1,75 

 

Съгласно представения прогнозен отчет за приходите и разходите, дружеството 

предвижда общите приходи да нарастват през всяка година от бизнес плана и от 56 127 хил. 

лева за 2018 г. да достигнат до 70 497 хил. лева през 2023 г. 

Със сходен темп е прогнозирано да нарастват и разходите и от 51 773 хил. лева за 

2018 г. да достигнат 66 804 хил. лева през 2023 г. 

Краткосрочните задължения се увеличават, като за 2018 г. те са в размер на 11 953 

хил. лв., а в края на периода 2023 г. – 12 716 хил. лв., основно в резултат на увеличените 

търговски задължения. 

Размерът на краткотрайните активи и краткосрочните пасиви определя добри 

стойности на коефициента на обща ликвидност и възможността на дружеството да покрива 

краткосрочните си задължения с наличните краткотрайни активи. 

В маркетинговия анализ на „АВВ Електрифициране“ ООД, под формата на SWOT 

анализ са посочени както вътрешни и външни силни страни на дружеството, така и слабите 

страни и възможните заплахи пред дружеството. 

Дружеството е представило писмено потвърждение от „Търговска банка“ АД с 

изходящ № 00082 от 14.12.2017 г., според което „АВВ Електрифициране“ ООД е клиент на 

банката с открита сметка, средствата по която са предназначени единствено за изпълнение на 

задълженията на дружеството при осъществяване на лицензионна дейност „търговия с 

електрическа енергия“, с наличност към 13.12.2017 г. в размер на 1 400 000 лв. Размерът на 

наличната сума е в съответствие с изискуемия размер на обезпечението съгласно чл. 19, ал. 2 

и ал. 3 от Правилата, видно от стойността на оборота от търговия с електрическа енергия на 

територията на Република България за последната година от лицензионната дейност 

съгласно представения на Комисията годишен финансов отчет за 2016 г. 

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 потребители на енергийни услуги“. Правилата уреждат реда и сроковете за 
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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, и са в съответствие с изискванията на чл. 38в, 

ал. 2 от ЗЕ. 
 

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

56, ал. 1, т. 1 и чл. 38в, ал. 3 от Закона за енергетиката и чл. 69, ал. 2, т. 1 и ал. 3 и чл. 13, 

ал. 5 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, 
 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

РЕШИ: 
 

1. Продължава срока на лицензия № Л-280-15 от 15.09.2008 г. за дейността 

„търговия с електрическа енергия“, издадена на „АВВ Електрифициране“ ООД, с ЕИК 

131481248, със седалище и адрес на управление: гр. София 1408, ул. „Янко Забунов“, бл. 

50, вх. Б, ап. 72, с 10 (десет) години, считано от датата на изтичане срока на лицензията; 

2. Определя същите условия за осъществяване на лицензионната дейност за 

новия срок, така както последните са регламентирани в лицензия № Л-280-15 от 

15.09.2008 г., издадена на „АВВ Електрифициране“ ООД за дейността „търговия с 

електрическа енергия“;  

3. Одобрява на „АВВ Електрифициране“ ООД бизнес план за периода 2018 г. – 

2023 г., приложение към това решение и приложение към издадената лицензия; 

4. Одобрява на „АВВ Електрифициране“ ООД правила за работа с потребители 

на енергийни услуги, приложение към това решение и приложение към издадената 

лицензия. 

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 
 


