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КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
     София – 1000,  бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8 - 10,  тел.: 93 596 13, факс: 988 87 82 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ Л-455 

от 15.12.2015 г. 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание, проведено на 15.12.2015 г., като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-330 от 

02.12.2015 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-25 от 31.03.2015 г. на „Фина Енерджи 

Трейдинг” БВ за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия” и 

събраните данни от проведеното на 11.12.2015 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-25 от 31.03.2015 г. на „Фина 

Енерджи Трейдинг” БВ за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия” 

на основание чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ) във връзка с чл. 2, т. 1 и чл. 9, ал. 1, т. 

10 от Наредба № 3 за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ).  

Със Заповед № З-Е-87 от 17.04.2015 г. на председателя на Комисията е сформирана работна 

група със задача да извърши проучване на данните и документите, съдържащи се в подаденото 

заявление от „Фина Енерджи Трейдинг” БВ за установяване на съответствието на искането с 

изискванията на ЗЕ и НЛДЕ. 

Резултатите от извършения анализ на заявлението и приложенията към него са отразени в 

доклад с вх. № Е-Дк-330 от 02.12.2015 г., който е приет от КЕВР с решение по Протокол № 251 от 

08.12.2015 г., т. 7. В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ, на 11.12.2015 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 представеното препис-извлечение от 03.02.2015 г. от Търговския регистър на 

Индустриално-търговската камара на Холандия правно-организационната форма на „Фина 

Енерджи Трейдинг” БВ e дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо 

съгласно холандското законодателство, с регистрационен номер (KvK-nummer) № 54251087, с 

идентификационен номер (RSIN) № 851228173, със седалище и адрес на управление: държава: 

Холандия, гр. Амстердам 1077 ХХ, Стравинскилаан 1265, кула Д, ет. 12. 

Дружеството се управлява от управителите Онур Язган (управител „А“), Карани Гюлеч 

(управител „А“), Ерай Дюнмез (управител „Б“) и Синан Курт (управител „Б“) и се представлява 

заедно от двама управители „А“ или заедно от управител „А“ и управител „Б“. 

„Фина Енерджи Трейдинг” БВ е с предмет на дейност: търговия на едро с и дистрибуция на 

електричество и енергия. 

Капиталът на дружеството е в размер на 60 000 € (шестдесет хиляди евро). Едноличен 

собственик на капитала е „Фина Електрик Енерджиси Итхалат Ихраджат ве Топтан Сатис“ АС, 

чуждестранно юридическо лице - държава: Турция, регистрирано в търговския регистър в 

Истанбул под номер 638264/0. 
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От посочените по-горе данни се установи, че „Фина Енерджи Трейдинг” БВ отговаря на 

условията на чл. 40, ал. 7 от ЗЕ и чл. 10, ал. 1 от НЛДЕ, тъй като е лице с регистрация по 

законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз. 

Видно от представеното удостоверение от холандската данъчна служба (Belastingdienst) от 

16.02.2015 г. „Фина Енерджи Трейдинг” БВ е регистриран данъчен субект с регистрационен 

данъчен номер № 851228173.   

От представените на основание чл. 11, ал. 2, т. 2, буква „а” и „б” от НЛДЕ декларации от 

управителите на „Фина Енерджи Трейдинг” БВ 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 и декларации от заявителя по чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „в” и б. „г” от НЛДЕ, 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 може да се направи извод, 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. 

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 който кандидатства заявителят, е 10 (десет) години. Предлаганият 

срок е обоснован с оглед изпълнение на поставените от дружество цели, подробно описани в 

представения бизнес план. 

С оглед изложеното се налага изводът, че искането „Фина Енерджи Трейдинг” БВ за 

издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия” е допустимо. 

Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване на дейността 

„търговия с електрическа енергия“. 

„Фина Енерджи Трейдинг” БВ е със седалище и адрес на управление гр. Амстердам, 

Холандия 1077 XX, Стравинскилаан 1265, кула Д, етаж 12. За осъществяването на дейността 

„търговия с електрическа енергия”, „Фина Енерджи Трейдинг” БВ е представило договор за 

предоставяне на услуги с „Енерговиа” ЕООД с подробен списък на предоставените услуги. 

Офисът, който ще се използва за осъществяване на дейностите по лицензията, се намира в гр. 

София, Област София, Община Столична, ул. „Беловодски път“ № 106, (сграда „ОЕТ Билдинг“). 

В договора за предоставяне на услуги между „Фина Енерджи Трейдинг” БВ и „Енерговиа” 

ЕООД е представен списък на услугите, които ще бъда предоставени между двете дружества. 

Предметът на споразумението е следният: Изпълнителят ще представлява Възложителя пред 

официални власти в България, Румъния, Унгария и Гърция за всички дейности по търговия с 

електрическа енергия относно процес по съставяне на графици, номинация, търгове за капацитет и 

разпределения. В заявлението са предоставени копия от договор за наем, договор за интернет 

услуги и договор за покупко-продажба на техника. 

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 „Електроенергиен системен оператор” ЕАД (ЕСО ЕАД). 

С писмо с изх. № ЦУ-ПМО-193/2 от 29.06.2015 г. ЕСО ЕАД е констатирало, че „Фина 

Енерджи Трейдинг” БВ 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 
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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 се установява, че „Фина Енерджи Трейдинг” БВ 

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. 2 от НЛДЕ. 

Относно наличието на човешки ресурси и опит за осъществяване на дейността „търговия с 

електрическа енергия”. 

Съгласно чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЕ, лицензия се издава на лице, регистрирано по Търговския 

закон, което притежава човешки ресурси и организационна структура за изпълнение на 

нормативните изисквания за осъществяване на дейността по лицензията. 

Съгласно чл. 11, ал. 2, т. 8 от НЛДЕ, заявителят следва да представи данни за опита относно 

извършването на подобна дейност, а ако е новоучреден, се представят данни за опита за 

извършване на подобна дейност от съдружниците или акционерите, които имат контрол върху 

новоучреденото дружество. На основание т. 9 от същата разпоредба заявителят следва да 

представи данни за управленската и организационната си структура, за образованието и 

квалификацията на ръководния персонал и данни за числеността и квалификацията на персонала, 

зает в упражняване на дейността, подлежаща на лицензиране. В тази връзка, освен гореизброените 

данни, заявителят следва на основание чл. 11, ал. 6, т. 3 от НЛДЕ да представи и доказателства за 

наличието на персонал и неговата квалификация за извършване на дейността и за познаване на 

пазара на електрическа енергия. 

В заявлението си дружеството е предоставило данни за организационна структура и 

човешки ресурс, както управленски, така и експертен, който ще бъде зает в упражняването на 

дейността търговия в електрическа енергия. Организационната структура включва управител и 

четири отдела: Търговски, Диспечерски, Счетоводен и Правен. 

Организационна структура на „Фина Енерджи Трейдинг“ БВ: 

 Управленско звено – Борд на директорите. 

 Отдел „Търговия с електрическа енергия“ – дейността на отдела ще бъде съсредоточена 

основно върху осъществяване на конкретни търговски операции, свързани със сделки по 

търговски обмен в България, Румъния и останалите държави в региона, както и в по-голям мащаб 

и на по-късен етап и в цяла Европа. Тази услуга е включена в приложения договор между „Фина 

Енерджи Трейдинг“ БВ и „Енерговиа“ ЕООД. 

 Отдел „Диспечерски“ – Дейността на отдела ще бъде съсредоточена върху 

осъществяване на следните операции: приемане и оформяне заявките, подадени от клиентите, 

диспечирането на пазара ден напред и интрадей, изготвяне справки и др. Отдел „Диспечерски“ е в 

пряка връзка с отдел „Търговия с електрическа енергия“.  

Бордът на директорите на „Фина Енерджи Трейдинг“ БВ възлага дейностите от 

структурните звена (отдели Търговски и Диспечерски) на „Енерговиа“ ЕООД, която е външна 

обслужваща фирма и ще извърши всички необходими процедури за подготвянето и подаването на 

документите за придобиване на лицензия за „търговия с електрическа енергия“ от КЕВР. Основен 

момент във вземането на това решение от „Фина Енерджи Трейдинг“ БВ е опитът на персонала на 

компанията, възможността за работа с местните институции и комуникационната, техническата и 

информационната инфраструктура, която „Енерговиа“ ЕООД е готова да предложи на „Фина 

Енерджи Трейдинг“ БВ във връзка с дейностите по лицензията. Представени са автобиографии на 

служителите на „Енерговиа“ ЕООД. 

Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството доказателства се 

установи, че „Фина Енерджи Трейдинг“ БВ отговаря на изискванията за наличие на човешки 

ресурси и организационна структура за осъществяване на дейността „търговия с електрическа 

енергия“. 



4 

 

Относно наличието на финансови възможности на дружеството „Фина Енерджи Трейдинг” 

БВ за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия”. 

С писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-25 от 31.03.2015 г. „Фина Енерджи Трейдинг” БВ потвърждава, 

че е новоучредено дружество и до момента не е извършвало дейност. Дружеството не притежава 

други лицензии, както и няма подадени заявления за такива по ЗЕ. В изпълнение на изискванията 

на чл. 13, ал. 1 от НЛДЕ, дружеството е представило прогнозен бизнес план за периода 2015 г. – 

2019 г. с прогнозни годишни финансови отчети и банково удостоверение от „Credit Europe Bank“ 

N.V. за финансово обезпечение съгласно чл. 19, ал. 2 от Правилата за условията и реда за 

предоставяне на достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи (Правилата).  

Дружеството прогнозира количествата електрическа енергия за покупко-продажба, на база 

проучване и оценка на групите потребители, да се увеличават от 70 080 MWh през 2015 г. до 438 

000 MWh през 2019 г. 

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

периода на бизнес плана, са определени на база сравнителен анализ от съседни на страната борси. 

Дружеството планира транзит на електрическа енергия през България, като съответно са 

представени прогнозните количества на електрическа енергия за транзит, покупната и продажната 

цена. 

В таблица са показани планираните количества електрическата енергия, които дружеството 

смята да търгува на вътрешния пазар за периода на бизнес плана, както и прогнозните изкупни и 

продажни цени: 
 

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

Количество 

енергия 
MWh 35 040 175 200 262 800 350 400 438 000 

Средна покупна 

цена 
лв./MWh 73 72 71 71 71 

Средна 

продажна цена 
лв./MWh 82,98 82,98 82,98 82,98 82,98 

 

В таблицата по-долу са показани прогнозните количества електрическа енергия за 

планирания пет годишен период, съответно с цените за покупка и продажба: 
 

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

Количество 

енергия за 

транзит 

MWh 35 040 175 200 262 800 350 400 438 000 

Средна покупна 

цена 
лв./MWh 78 78 78 78 78 

Средна 

продажна цена 
лв./MWh 82,98 82,98 82,98 82,98 82,98 

 

В представения бизнес план „Фина Енерджи Трейдинг” БВ предвижда увеличаващи се 

приходи от търговия с електроенергия и транзит за втората година, спрямо първата, с близо 6 

пъти, като темпът на нарастване на приходите намалява до края на прогнозния период и достига 

20% за петата година, спрямо четвъртата. Със същите темпове е прогнозирано да нарастват и 

разходите на „Фина Енерджи Трейдинг” БВ. 

„Фина Енерджи Трейдинг” БВ очаква и значителен ръст в печалбите си: повече от 6 пъти за 

втората година от лицензионната дейност, спрямо първата, близо 40% за третата година, спрямо 
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предходната и постепенно намаляване до 20 % за петата година, спрямо предходната. Със същите 

темпове е прогнозирано да нарастват и разходите на „Фина Енерджи Трейдинг” БВ.  

Сравнителна таблица на прогнозните приходи и разходи за периода 2015 г. – 2019 г. е 

представена по-долу. 
 

Показатели в хил. лв. 
Прогноза 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Приходи 5 815 29 076 43 614 58 152 72 690 

в т.ч. от продажба на 

електроенергия 
5 815 29 076 43 614 58 152 72 690 

Разходи 5 363 26 386 39 301 52 397 65 497 

в т.ч. от покупка на 

електроенергия 
5 291 26 280 39 157 52 210 65 262 

Счетоводна печалба 542 2 690 4 313 5 755 7 193 

Финансов резултат 487,8 2 421 3 882 5 179 6 474 

КА/КП 1,92 2,46 3,02 3,58 4,12 

СК/(ДП+КП) 0,93 1,46 2,03 2,58 3,13 
 

Поради естеството на дейността си „Фина Енерджи Трейдинг” БВ не предвижда 

придобиване на дълготрайни активи. 

Краткосрочните задължения нарастват за разглеждания период вследствие на увеличение 

на търговски и други задължения. 

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

банково удостоверение от „Credit Europe Bank“ N.V. в уверение на това, че „Фина Енерджи 

Трейдинг” БВ е клиент на същата банка и има открита сметка, наличността по която към 

19.08.2015 г. е 150 000,00 евро (или 293 374, 50 лв. съгласно фиксинга на БНБ).  

Дружеството е представило анализ на външния пазар на електрическа енергия, като му дава 

положителна оценка, дължаща се на свързването на пазарите и синхронизиране на цените на 

борсите в различните региони. 

В представения SWOT анализ на дружеството силните страни са: опит в енергийния сектор, 

познания и практики на международните пазари, непрекъснат работен процес и професионална 

технологична база. Като слаби страни на дружеството са посочени: утвърждаването на 

дружеството на нов пазар, необходимият времеви период за развитие на дружеството и бъдещото 

увеличаване на персонала. Като възможности са посочени:  активното участие на свързаните 

пазари и постоянното обновяване на работния процес, а като заплахи: възможността за 

повишаване на цените на електрическата енергия, изравняване на цените на капацитетите и 

борсите вследствие на свързването на пазарите и конкуренцията. 

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

бизнес плана параметри, „Фина Енерджи Трейдинг” БВ ще притежава финансови възможности за 

извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“. 
 

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

от ЗЕ и чл. 13, ал. 4 от НЛДЕ 
 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

РЕШИ: 
 

1. Издава на „Фина Енерджи Трейдинг” БВ, ч. ю. л. държава: Холандия, с 

регистрационен номер (KvK-nummer) № 54251087, с идентификационен номер (RSIN) № 
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851228173, със седалище и адрес на управление: гр. Амстердам 1077 ХХ, Стравинскилаан 

1265, кула Д, ет. 12., лицензия № Л-455-15 от 15.12.2015 г. за извършване на дейността 

„търговия с електрическа енергия” за срок от 10 (десет) години, приложение и неразделна 

част от това решение; 

2. Одобрява на „Фина Енерджи Трейдинг” БВ бизнес план за периода 2015 г. – 2019 г., 

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: 

                  Р. ТОТКОВА 


