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ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
София – 1000, бул. “Княз Дондуков” № 8-10, тел. 935 96 13, факс 988 87 82 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
  

№ Л-433 

от 16.02.2015 г. 

 

ДЪРЖАВНАТА  КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание, проведено на 16.02.2015 г.,  като разгледа доклад с вх. № Е-

Дк-4 от 09.01.2015 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-56 от 07.11.2014 г., 

подадено от „Хидроенерджи Груп” ООД за издаване на лицензия за дейността 

„търговия с електрическа енергия”, съдържаща права и задължения на 

„координатор на стандартна балансираща група” и на „координатор на 

комбинирана балансираща група”, и събраните данни от проведено открито 

заседание на 11.02.2015  г., установи следното: 

 

Административното производство е образувано по постъпило в Държавната 

комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-

ЗЛР-Л-56 от 07.11.2014 г., подадено от „Хидроенерджи Груп” ООД за издаване на 

лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия”, съдържаща права и 

задължения на „координатор на стандартна балансираща група” и на „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. 9, ал. 1, т. 10 и ал. 5 от Наредба № 3 за лицензиране 

на дейностите в енергетиката (Наредба № 3). 

При преценката на основателността на заявлението за издаване на лицензия за 

дейността „търговия с електрическа енергия”, комисията, по силата на чл. 40, ал. 1, т. 1 

от ЗЕ, следва да установи дали заявителят е  лице, регистрирано по Търговския закон 

или по законодателството на друга 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. 

От представеното удостоверение за актуално състояние с изх. № 20141024111840 

от 24.10.2014 г. от Агенцията по вписванията, е видно, че правно-организационната 

форма на „Хидроенерджи Груп” ООД e дружество с ограничена отговорност, с единен 

идентификационен код /ЕИК/ 200688940, със седалище и адрес на управление: гр. 

София 1000, община Столична, район „Оборище”, ул. Стара планина № 31-33. 

Дружеството се представлява и управлява заедно и поотделно от управителите 

Юлиан Тодоров Димов и Росен Марианов Маринов. 

„Хидроенерджи Груп” ООД има следния предмет на дейност: търговско 

представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и 

юридически лица; бартерни, реекспортни, компенсационни, комисионни сделки и 

лизинг; внос и продажба, поддръжка и търговия със специализирано оборудване и 

автомобили, резервни части за тях, гаранционно и извънгаранционно сервизно 

обслужване; вътрешна и външна търговия; спедиционни и превозни сделки; сделки с 

недвижими имоти; внос и износ на стоки, добив, производство и продажба на 

електрическа енергия от водноелектрически централи, вятърни генератори, биогаз и 

други алтернативни източници на електроенергия, строеж на водноелектрически 

централи, фотосоларни паркове, производство на инсталации и съоръжения за добив на 

електрическа енергия, производство на екологични продукти, строителство и 



 

2 

инженерингова дейност в енергетиката, както и всяка друга дейност и услуги, 

незабранена със закон.  

 Капиталът на дружеството е в размер на 3 300 /три хиляди и триста/ лева, 

разпределен на два равни дяла от по 1650 /хиляда шестстотин и петдесет/ лева на 

двамата съдружници - Юлиан Тодоров Димов и Росен Марианов Маринов. 

 Видно от представеното удостоверение за данъчна регистрация  „Хидроенерджи 

Груп” ООД е регистриран данъчен субект с данъчен идентификационен номер BG 

200688940. 

От представените декларации на управителите Юлиан Тодоров Димов  и Росен 

Марианов Маринов се установява, че същите не са лишавани от правото да упражняват 

търговска дейност и не са осъждани с влязла в сила присъда за престъпление против 

собствеността или против стопанството. 

Представени са декларации по чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „в” и б. „г” от Наредба № 3 от 

Росен Марианов Маринов и Юлиан Тодоров Димов в качеството им на управители на 

„Хидроенерджи Груп” ООД, с които се установява, че дружеството не е обявено в 

несъстоятелност, не е в производство за обявяване в несъстоятелност, не е в 

ликвидация, не му е отнемана лицензия за търговия с електрическа енергия, както и не 

му е отказвано издаването на лицензия за същата дейност. 

Предвид изложените по-горе факти и направен анализ се стига до извода, че 

издаването на исканата в заявлението лицензия няма да е в противоречие с 

разпоредбите на чл. 40, ал. 4, т. 1, 2 и 3 от ЗЕ. 

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 права и задължения на „координатор на 

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

липсва енергиен обект. 

Срокът на лицензията, за който кандидатства заявителят е 5 (пет) години. 

Предлаганият срок е обоснован с оглед даването възможност на дружеството като 

нов участник на българския електроенергиен пазар да разполага с достатъчно време за 

натрупване на опит на българския електроенергиен пазар и да планира дейността си и 

обемите търгувана енергия, което в дългосрочен план ще доведе до подобряване на 

конкурентната среда и повече ползи както за останалите участници на пазара, така и за 

българските потребители.  

Комисията счита заявения срок, за който да бъде издадена лицензията за 

обоснован в съответствие с изискванията на чл. 42, ал. 1 от ЗЕ и чл. 9, ал. 3 и чл. 11, ал. 

1, т. 4 от Наредба № 3. 

За осъществяването на дейността „търговия с електрическа енергия”, включваща 

права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група” и на 

„координатор на комбинирана балансираща група“, „Хидроенерджи Груп” ООД ще 

използва собствен офис - диспечерна зала, намираща се в производствената сграда на  

МВЕЦ „Црънча“ в УПИ-I-11027, находящ се в землището на с. Црънча, община 

Доспат. В тази връзка дружеството е представило акт за собственост - договор за 

продажба на общински имот от 29.08.2014 г., с вх. рег. № 922/12.09.2014 г. на Службата 

по вписвания гр. Девин, вписан с акт № 26, том 4, имотна партида 2544, както и 

разрешение за ползване № СТ-05-756 / 29.06.2012 г. на ДНСК. 

Съгласно чл. 11, ал. 6, т. 1 от Наредба № 3, дружеството е представило договор, 

сключен между „Автоинженеринг холдинг Груп“ ООД и „Хидроенерджи Груп“ ООД за 

срок от 6 години за безвъзмездно право на ползване на технически средства за 

осъществяване на лицензионната дейност. Софтуерното и хардуерното оборудване е 

следното: 

-   Сървър Intel based 
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-   Работни станции – 3 броя MAIN BOATD ASUS H97M-E 

-   Операционна система: Microsoft Windows Professional 7 ; 

-   Версия за електронна поща Microsoft Outloоk; 

-   Юрисдикция на сървърите за електронна поща: на територията на заявителя; 

-   Други програмни продукти: специални приложения за обработка на графици. 

Към договора са приложени доказателства за закупените от „Автоинженеринг 

холдинг Груп“ ООД компютърни конфигурации. 

Съгласно чл. 11, ал. 6, т. 2 от Наредба № 3 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 „Електроенергийния системен 

оператор” ЕАД („ЕСО” ЕАД). 

С писмо с изх. № ЦУ-ПМО-7351/07.12.2014г., „ЕСО” ЕАД е констатирало, че 

„Хидроенерджи Груп“ 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. 

От изложените данни и доказателства, следва, че „Хидроенерджи Груп“ ООД 

отговаря на изискванията за наличие на техническа и материална осигуреност за 

сключване на сделки с електрическа енергия, в съответствие с чл. 11, ал. 6, т. 1 и т. 2 от 

Наредба № 3. 

 „Хидроенерджи Груп" ООД декларира, че разполага с управленски и помощен 

персонал, необходим за осъществяването на дейността „търговия с електрическа 

енергия“, който се състои от специалисти, притежаващи необходимия професионален 

опит и квалификация в областта на търговията с електрическа енергия. Представени са 

данни за числеността и квалификацията на персонала, включително дипломи за висше 

образование, автобиографии и трудови договори. Към момента в дружеството са 

назначени трима служители. 

Персоналът на дружеството се състои от: 

- Управител; 

- Ръководител и координатор на дейностите по лицензията; 

- Анализатор пазари – отговаря за обмена на информация с 

електросистемния оператор, разпределителните дружества на електрическа 

енергия и други лица, свързани с дейността на дружеството. Обработва и 

предоставя на оперативния счетоводител данните от измерването и други 

данни необходими за издаване на фактура на клиентите на дружеството, 

редовно и правилно събира, води и подрежда хронологично отчетите от 

електросистемния оператор. Осъществява необходимата поддръжка на 

компютърното и комуникационно оборудване, както и действията, 

свързани с изпълнението на договора с доставчика на интернет услуги, 

телефонни услуги, софтуер и хардуерно оборудване. Осъществява 

необходимите делови отношения с клиенти на компанията като 

организиране на срещи, размяна на делова кореспонденция и др.  

- Експерт енергетик – отговаря за прогнозирането, балансирането и 

енергийния мениджмънт. Завежда, обработва, изпраща до 

електросистемния оператор и поддържа редовно заявените товарови 

графици и количества електрическа енергия. Обработва и предоставя на 

анализатор пазари и оперативния счетоводител данните и протоколите от 

измерването и други данни необходими за издаване на фактури на 

клиентите на дружеството, води и подрежда хронологично отчетите за 

обмяната на товаровите графици и прогнозните товарови графици, 

подадени към и от доставчиците, клиентите и електросистемния оператор. 
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Поддържа правилното функциониране на софтуерните програми, свързани 

с изпълнение на неговите задължения. Своевременно уведомява за 

настъпили непредвидени събития при прогнозирането или подаването на 

товаровите графици. Следи новостите в нормативната уредба за 

регистриране на клиентите на свободния пазар на електрическа енергия, 

извършва проучване и оглед на съществуващата електрическа инсталация в 

обектите на клиентите, дава необходимите разяснения за свободния пазар 

на електрическа енергия, новите възможности на потребителите, 

произлизащи от новите действащи правила и норми, помага на клиентите 

за регистрацията им на свободния пазар.  

- Счетоводител; 

- Касиер счетоводител; 

- Ръководител ВЕЦ; 

- Оператор ВЕЦ; 

- Диспечер електроцентрала; 

Изложените от дружеството данни и доказателства дават основание да се приеме, 

че „Хидроенерджи Груп" ООД отговаря на изискванията по чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЕ 

относно наличие на човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на 

дейността „търговия с електрическа енергия”, включваща права и задължения на 

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

балансираща група”, в съответствие с чл. 11, ал. 6, т. 3 Наредба № 3. 

В производството по издаване на лицензия е необходимо да се направи оценка на 

финансовите възможности на заявителя за извършване на лицензионната дейност. 

„Хидроенерджи Груп“ ООД e учредено и регистрирано през 2009 г. Дружеството 

не притежава други лицензии, както и няма подадени заявления за такива по ЗЕ. 

В изпълнение на изискванията на чл. 11, ал. 2, т. 3 и т. 4 от Наредба № 3, към 

заявлението за издаване на лицензия са представени бизнес план за управление и 

развитие на дейността „търговия с електрическа енергия” и „координатор на 

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

периода 2015-2019 г. с прогнозни годишни финансови отчети, както и писмено 

потвърждение (удостоверение) от „Обединена Българска Банка” АД с изходящ № 

000490 от 31.10.2014 г., за наличието на специална сметка съгласно чл. 19 от Правилата 

за условията и реда за достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи 

(Правилата за достъп).  

В изпълнение на изискванията на чл. 13, ал. 1 от Наредба № 3, дружеството е 

представило бизнес план за периода 2015 г. - 2019 г. с прогнозни годишни финансови 

отчети. 

Според представения бизнес план, дружеството прогнозира количествата 

електрическа енергия за покупко-продажба да се увеличават от 10 000 MWh през 2015 

г. до 30 000 MWh през 2019 г. 

Прогнозните цени и количества търгувана електрическа енергия са представени 

по-долу: 

 

Показател Мярка 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Средна продажна 

цена 
лв/МВТч 110 115 120 125 130 

Средна покупна 

цена 
лв/МВТч 80 85 90 95 100 

Количества 

търгувана 

електроенергия 

МВТч 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 
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Прогнозата относно средната продажна цена е резултат от вътрешната ценова 

позиция на „Хидроенерджи Груп“ ООД и очакваната пазарна цена на електрическата 

енергия в потребителския сегмент. 

Съгласно представения прогнозен отчет за приходите и разходите дружеството 

предвижда общите приходи да нарастват всяка година от бизнес плана с около 23% и от 

1 150 хил. лв. за 2015 г. да достигнат до 3 990 хил. лв. през 2019 г. 

Със същия темп е прогнозирано да нарастват и разходите - от 946 хил. лв. за 2015 

г. до 3 189 хил. лв. през 2019 г. 

Дружеството прогнозира печалбата да се увеличава и от 184 хил. лв. за 2015 г. да 

достигне до 721 хил. лв. през 2019 г. 

Прогнозните приходи и разходи за периода 2015 г. - 2019 г. са представени в 

таблицата по-долу: 

Показатели в хил. лева 
Прогноза 

2015 2016 2017 2018 2019 

Приходи 1 150 1 785 2 470 3 205 3 990 

в т.ч. от лицензионна 

дейност 
1 150 1 785 2 470 3 205 3 990 

Разходи 946 1 390 1 940 2 540 3 189 

в т.ч. от лицензионна 

дейност 
800 1275 1 800 2 375 3 000 

Счетоводна печалба 204 395 530 665 801 

Финансов резултат 184 355 475 595 721 

ДА 55 44 33 22 11 

СК/ДА 3,4 8,14 14,48 27,18 65,82 

КА/КП 27,71 52,14 69,29 86,43 104,43 

СК/(ДП+КП) 26,71 51,14 68,29 85,43 103,43 

 

За периода на бизнес плана дружеството прогнозира увеличение на сумата на 

собствения капитал, вследствие на увеличението на финансовия резултат. 

За периода на бизнес плана дружеството не прогнозира дългосрочни задължения, 

а краткосрочните задължения остават постоянни в размер на 7 хил. лв. 

Размерът на краткотрайните активи и краткосрочните пасиви определя високи 

стойности на коефициента на обща ликвидност и възможността на дружеството да 

покрива краткосрочните си задължения с наличните краткотрайни активи.  

В ролята си на координатор на балансираща група, дружеството прогнозира 

количествата електрическа енергия за излишък да се нормализират до 2020 г. и да се 

движат в диапазона 5-7%, а за недостиг - 1-3%. 

В съответствие с изискванията на чл. 19, ал. 2 от Правилата за достъп, 

дружеството е представило писмено потвърждение (удостоверение) от „Обединена 

Българска Банка” АД с изходящ № 000490 от 31.10.2014 г., в уверение на това, че 

„Хидроенерджи Груп“ ООД е клиент на същата банка и има открита сметка, чиито 

средства са предназначени единствено за изпълнение на задълженията на дружеството 

при осъществяване на лицензионна дейност „търговия с електрическа енергия”, 

включваща права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група” и 

„координатор на комбинирана балансираща група“, наличността по която към 

31.10.2014 г. е 150 000 лв. От представения бизнес план 1/24 част от годишния оборот 

от дейността „търговия с електрическа енергия” и администриране на „стандартна 

балансираща група” и „комбинирана балансираща група“ за първата година е 1 150 хил. 

лв., следователно дружеството е изпълнило изискванията на чл. 19, ал. 2 от Правилата 

за достъп за първата година на лицензионната дейност. 
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„Хидроенерджи Груп“ ООД е представило анализ на вътрешния и външен 

електроенергиен пазар, като се е съобразило с тенденциите в развитието на пазара на 

електрическа енергия. 

Дружеството е представило и SWOT анализ, обективно отчитащ силните и 

слабите страни на „Хидроенерджи Груп“ ООД, както и възможните положителни и 

негативни външни влияния. 

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

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

„Хидроенерджи Груп“ ООД ще притежава финансови възможности за извършване на 

дейността „търговия с електрическа енергия” с права и задължения на „координатор на 

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

Проекти на договори за участие в стандартна балансираща група и комбинирана 

балансираща група за поемане на отговорност за балансиране. 

В съответствие с чл. 12, ал. 1 от Наредба № 3 и чл. 11, т. 9 от ПТЕЕ, 

„Хидроенерджи Груп“ ООД е представило проекти на „Договор за участие в 

стандартна балансираща група за поемане на отговорност за балансиране” и „Договор 

за участие в комбинирана балансираща група за поемане на отговорност за 

балансиране” с координатор „Хидроенерджи Груп“ ООД (Договори). От направения 

преглед на предложените проекти на Договори, може да се направи извода, че същите 

отговарят на изискванията на чл. 12, ал. 2 от Наредба № 3 в съответствие с ПТЕЕ. 

Договорите съдържат принципи за разпределяне на небалансите в рамките на 

балансиращата група. От направения преглед и анализ на методиката се установи, че 

небалансите се определят на база нетна договорена позиция и нетна измерена позиция 

за всеки период на сетълмент и се заплащат по цена на балансираща енергия в рамките 

на балансиращата група. 

На проведеното открито заседание на 11.02.2015 г. за разглеждане на доклад с вх. 

№ Е-Дк-4 от 09.01.2015 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-56 от 07.11.2014 г. за 

издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия”, съдържаща 

права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група” и на 

„координатор на комбинирана балансираща група”, представител на „Хидроенерджи 

Груп” ООД е заявил, че приема изложените в доклада факти и обстоятелства без 

възражения. 

 

 

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

т. 5 и ал. 5 от Закона за енергетиката и чл. 13, ал. 4 от  Наредба № 3 от 21.03.2013 г. 

за лицензиране на дейностите в енергетиката 

 

 

 

 

 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ  

 

Р Е Ш И: 

 

1. Издава на „Хидроенерджи Груп” ООД, ЕИК 200688940, със седалище и 

адрес на управление гр. София 1000, община Столична, район „Оборище”, ул. 

Стара планина № 31-33,  лицензия № Л-433-15  от 16.02.2015 г. за извършване на 

дейността „търговия с електрическа енергия”, съдържаща права и задължения на 

„координатор на стандартна балансираща група” и на „координатор на 
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комбинирана балансираща група” за срок от 5 (пет) години, приложение и 

неразделна част от това решение. 

2. Одобрява на „Хидроенерджи Груп” ООД бизнес план за периода 2015 г. – 

2019 г., приложение към това решение и приложение към лицензията по т. 1. 

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 

(четиринадесет) дневен срок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

СВЕТЛА ТОДОРОВА 

 

 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ 


