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Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ Л-512 

от 19.09.2019 г. 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание, проведено на 19.09.2019 г., като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-

570 от 29.08.2019 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-50 от 03.07.2019 г., подадено 

от „МФТ Енерджи А/С“, за издаване на лицензия за дейността „търговия с 

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

стандартна балансираща група“ и събраните данни от проведеното на 11.09.2019 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-50 от 

03.07.2019 г., подадено от „МФТ Енерджи А/С“, за издаване на лицензия за дейността 

„търговия с електрическа енергия“, с включване на 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). 

Със заповед № З-Е-135 от 09.07.2019 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-570 от 29.08.2019 г., който е приет от КЕВР с решение 

по Протокол № 147 от 04.09.2019 г., т. 7. В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, 

т. 1 от ЗЕ, на 11.09.2019 г. е проведено открито заседание, на което са присъствали 

представители на заявителя. Същите не са направили възражения по фактите, 

обстоятелствата и изводите, отразени в приетия доклад. 

След проучване на обстоятелствата по образуваната преписка, Комисията 

приема за установено следното: 
 

Видно от представено удостоверение за актуално състояние от Датския орган по 

въпросите на предприятията от 23.04.2019 г., правно-организационната форма на „МФТ 

Енерджи А/С“ е акционерно дружество, учредено и съществуващо съгласно законите на 

Кралство Дания, с № 38175130, със седалище и адрес на управление Кралство Дания, гр. 

Орхус Център, ул. „Маргретпладсен“ № 4, ет. 3. 

„МФТ Енерджи А/С“ има следния предмет на дейност: търговия с електроенергия 

и суровини, както и други свързани търговски дейности. Дружеството се ръководи от 

Чадаш Озан Атеш – директор, а членовете на борда на директорите са Торбен Нордал 

Клаусен, Ларс Кристенсен и Симон Фискер Ратиен. Дружеството се представлява от 

всички членове на управителния съвет или от един директор. Размерът на капитала на 

дружеството е 500 000 датски крони и е частично внесен. 

Предвид горното, „МФТ Енерджи А/С“ е лице с регистрация по 

законодателството на друга държава-членка на Европейския съюз, еквивалентна на тази 
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по Търговския закон, следователно отговаря на условията на чл. 40, ал. 7 от ЗЕ и чл. 10, 

ал. 1 от НЛДЕ. 

Въз основа на представените от членовете на борда на директорите 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 „МФТ Енерджи А/С“ 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“ липсва енергиен обект. 

Срокът на лицензията, за която кандидатства заявителят, е 10 (десет) години. 

 

За осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“, „МФТ 

Енерджи А/С“ ще използва офис, находящ се в Дания, гр. Орхус Център, ул. 

„Маргретпладсен“ № 4, ет. 3. Заявителят декларира, че помещенията разполагат с офис 

мебели, оборудване, ИТ мрежа и софтуер, необходими за осъществяване на дейността. 

ИТ и комуникационната инфраструктура са изцяло собственост на дружеството и се 

управляват от служителите му. 

Дружеството е представило фактура за поръчка на офис оборудване, което 

включва: 

1. Работни станции, чрез които ще се обработва и изпраща информацията за 

участие в пазара – 5 бр., в т.ч.: 

 Лаптоп – Lenovo 90W Adapter/PSU-SlimTip; 

 Лаптоп Lenovo ThinkPad T440s-B. 

Дружеството е предоставило договори за телекомуникационни услуги и рамково 

споразумение с приложения за доставката на лицензиран софтуер. 

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-ЕСО-

3986≠1 от 22.05.2019 г. ЕСО ЕАД декларира, че „МФТ Енерджи А/С“ 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 „МФТ Енерджи А/С“ притежава технически възможности и материални ресурси за 

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

задължения на „координатор на стандартна балансираща група“. 

 

2. Относно наличието на човешки ресурси и опит за осъществяване на дейността 

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

стандартна балансираща група“: 
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Предоставени са данни за управленската и организационна структура на „МФТ 

Енерджи А/С“. По отношение на служителите са приложени справка за нает персонал, 

трудови договори и копия от дипломи и автобиографии. 

Съгласно представената организационна структура на заявителя, в дружеството 

са обособените следните отдели: дирекция „Търговия в рамките на деня“, дирекция 

„Форуърдна търговия“, дирекция „Търговия в Обединеното кралство“, дирекция 

„Търговия в Скандинавия“, ИТ дирекция и Финансова дирекция. 

Отдел „Организация на риска“ има следните отговорности и рутинни задачи: 

ежедневен мониторинг на търговските позиции, човешки ресурси и отговорности, 

свързани с изготвянето на мандати. 

За постигане на своите цели дружеството ще разчита на квалифицирани 

специалисти в съответните области. Дейността „търговия с електрическа енергия“ с 

права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ ще се извършва 

от служители, както следва: управител, главен счетоводител, експерт „Търговия с ел. 

енергия“, анализатор, експерт „Търговска администрация“, експерт „Прогнозиране и 

балансиране“, системен администратор, софтуерен разработчик и контрольор. 

За правни и други консултантски услуги ще бъдат използвани външни компании. 

Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството 

доказателства може да се приеме, че „МФТ Енерджи А/С“ разполага с човешки ресурси 

и организационна структура за осъществяване на дейността „търговия с електрическа 

енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща 

група“. 

 

Относно наличието 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). 

„МФТ Енерджи А/С“ е представило бизнес план за периода 2019 г. – 2023 г. за 

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

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

Прогнозните цени и количества, по които дружеството ще търгува електрическа 

енергия, са показани в следващата таблица: 

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

Цена за покупко-продажба евро/MWh 55 60 65 70 75 

Количество търгувана ел. 

енергия общо 
MWh 43 200 129 600 172 800 259 200 302 400 

 

В представения бизнес план дружеството прогнозира количествата електрическа 

енергия за покупко-продажба да се увеличават от 43 200 MWh през 2019 г. до 302 400 

MWh през 2023 г. 

Заявителят е представил прогнозен финансов отчет за периода 2019 г. – 2023 г., 

като прогнозните приходи, разходи и печалба са представени в таблицата по-долу: 
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Показатели в  хил. евро 
Прогноза   

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

Приходи  2 423 7 931 11 456 18 506 23 133 

Разходи 2 376 7 776 11 232 18 144 22 680 

Финансов резултат 47 155 224 362 453 

 

Съгласно представения прогнозен отчет за приходите и разходите дружеството 

предвижда общите приходи да нарастват през всяка година от бизнес плана и от 2 423 

хил. евро за 2019 г. да достигнат до 23 133 хил. евро през 2023 г. 

Със сходен темп е прогнозирано да нарастват и разходите – от 2 376 хил. евро за 

2019 г. до 22 680 хил. евро през 2023 г. 

За разглеждания период дружеството прогнозира увеличение на печалбата от 47 

хил. евро за 2019 г. до 453 хил. евро за 2023 г. 

В маркетинговия анализ на „МФТ Енерджи А/С“, под формата на SWOT анализ 

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

страни и възможните заплахи пред него. 

В съответствие с изискванията на чл. 19, ал. 2 от Правилата, дружеството е 

представило писмено потвърждение от „Данске банк“ –Дания от 14.06.2019 г. в уверение 

на това, че „МФТ Енерджи А/С“ е клиент на същата банка и има 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 14.06.2019 г. в размер на 1 212 438 лв. Размерът на наличната 

сума е в съответствие с минимално 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 първата година от лицензионната 

дейност съгласно представения на Комисията бизнес план.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Въз основа на всичко гореизложено може да се направи извод, че ако спази 

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

Енерджи А/С“ ще притежава финансови възможности за извършване на дейността 

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

стандартна балансираща група“. 
 

 

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 „МФТ Енерджи А/С“, Кралство Дания, с № 38175130, със 

седалище и адрес на управление Кралство Дания, гр. Орхус Център, ул. 

„Маргретпладсен“ № 4, ет. 3, лицензия № Л-512 от 19.09.2019 г. за извършване на 

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

„координатор на стандартна балансираща група“ за срок от 10 (десет) години, 

приложение и неразделна част от това решение; 
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2. Одобрява на „МФТ Енерджи А/С“  бизнес план за периода 2019 г. – 2023 г., 

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

3. Одобрява на „МФТ Енерджи А/С“  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. 
 

                                                     

                                                                                 ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

       ЕВГЕНИЯ ХАРИТОНОВА 

                                                       Съгласно Заповед № З-ОХ-66/19.09.2019 г. 

 

                                                                         ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:   

                                                    ЮЛИЯН МИТЕВ 

                                                                                       Съгласно Заповед № 858/09.09.2019 г. 

 


