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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-371 

от 21.11.2011 г. 

 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание, проведено на 21.11.2011 г., като разгледа документите, 

приложени по преписка № 47 от 2011 г., образувана по заявление с вх.  № E-ЗЛР-

Л-45/28.07.2011г. от „РВЕ Съплай енд Трейдинг” ГмбХ   за издаване на лицензия 

за дейността “търговия с електрическа енергия”  на основание чл. 39, ал. 1, т. 5 от 

Закона за енергетиката (ЗЕ), доклад  вх.№ Е- Дк- 556/03.11.2011г. по образуваната 

преписка и събраните данни от проведеното на 15.11.2011г. открито заседание , 

установи следното: 

             

             Преписка № 47 от 2011г. е образувана по заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-

45/28.07.2011г. от „РВЕ Съплай енд Трейдинг” ГмбХ  за издаване на лицензия за 

дейността “търговия с електрическа енергия” на основание чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона 

за енергетиката (ЗЕ).  

             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 

във връзка с ал. 6 (нова - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) от ЗЕ, следва да 

установи дали заявителят е юридическо лице, регистрирано по Търговския закон или 

по законодателството на друга държава-членка на Европейския съюз, както и дали 

притежава технически и финансови възможности, материални и човешки ресурси и 

организационна структура за изпълнение на нормативните изисквания за 

осъществяване на лицензионната дейност. 

 „РВЕ Съплай енд Трейдинг” ГмбХ  е дружество с ограничена отговорност,  

учредено и съществуващо съгласно законите на Германия., със седалище и адрес на 

управление „Алтенесенер Щрасе” № 27, 45141, гр. Есен, Германия и регистрирано в 

Търговския съд в гр.Есен под номер : HRB 14327.  

Следователно „РВЕ Съплай енд Трейдинг” ГмбХ  отговоря на изискването на 

чл. 40, ал. 6(нова - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)  от ЗЕ. 

 Видно от представеното извлечение от Търговския регистър при Районен съд 

гр.Есен, предметът на дейност на дружеството е: „закупуването, търговията, 

оптимизацията и продажбата на енергия и енергоносители, капацитети за 

транспортиране и за пренос, складови капацитети, генераторни капацитети, 

капацитети за втечняване на газ и за регазифициране, суровини, помощни суровини и 

суровини за производствени цели, незавършени и готови изделия, стоки и права, както 

и извършването на услуги, по-специално в сферата на енергията и енергоносителите.”  

Капиталът на дружеството е в размер на 15 030 000,00 евро. Едноличен 

собственик на капитала е „RWE” АГ. 

     „РВЕ Съплай енд Трейдинг” ГмбХ се управлява и представлява от д-р Петер 

Манфред Кройцберг, д-р Бернхард Петер Гюнтер, Щефан Юдиш, Ричард Боус Ливайс,  

Алън Кейт Робинсън  - управители и  д-р Нийл Пелхърст Ротуел , Петер Хуберт 
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Крембел, Пол Родерик Бейнън, Кевин Севъноукс Елджън , Юрген Дорстен Ютерман, 

Алекс Дистълтуейт,Джонатан Камерън, Алън Нюбъри Робинсън,Джули Челтънхам 

Арнълд, Петер Боттроб Дорман, Гедр Уве Шулдс,  Дитер Юргенс, Андрю Милс, Дирг 

Бенерт, Урих Бертолт Боргдорф, Иенс Денхард, Матиас Дитрих, Дейвид Фулър, 

Карстен Хак, Фридерике Кантер, Улф Керсет, д-р Волвган Петерс, Мартин Кайрен, д-р 

Елмар Шверс, Олег Захаров, Томас Кристиян Глоувар, Михаел Юханес Байенбърг, 

Хериберт Манфред Кресе, Щефан Веселин Егюптиен, Стефан Тейлър, Кейрън 

Фъргюсън, Найджъл Фолкс , Пол Даусън, Дейвид Даус, Ролф Уве Бекер, Маркус Енке, 

Клаус Кемпер, Карл Фридрих Реш, Холгер Фогелзанг , Тери Хъмфрис, Ерик Шоу, 

Щефан Падберг, Ема Лоу, Йоахим  Блок, Маркус Шапер, Дейвид Флин, Сара Ан 

Елизабет Джоунс, д-р Франк Емънд, Оливър Мелман, Андре Щраке - прокуристи. 

   Дружеството се представлява от двама управители заедно или от един управител 

съвместно с един прокурист или заедно от двама прокуристи. 

   В отношенията му с ДКЕВР дружеството  се представлява от адв. Стефан Цаков и 

адв. Ирена Карпе. 

   Видно от  представените декларации от управителите на „РВЕ Съплай енд 

Трейдинг” ГмбХ д-р Петер Манфред Кройцберг, д-р Бернхард Петер Гюнтер, Щефан 

Юдиш, Ричард Боус Ливайс,  Алън Кейт Робинсън  същите не са лишени от правото да 

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

престъпления против собствеността или против стопанството. От представените 

декларации от Щефан Юдиш и  д-р Бернхард Петер Гюнтер в качеството им на 

управители на „РВЕ Съплай енд Трейдинг” ГмбХ се установи, 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 производство на  електрическа енергия, 

както и не му е отказвано издаването на лицензия за същата дейност. 

      Следователно издаването на лицензия за дейността “търговия с електрическа 

енергия” на „РВЕ Съплай енд Трейдинг” ГмбХ няма да е в противоречие с 

разпоредбите на чл. 40, ал. 4, т. 1, 2 и 3 от ЗЕ и  чл. 13, ал. 2, т. 3, буква „а” и „б” от 

Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката. 

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. 

Дружеството счита, че този срок е необходим с оглед реализацията на бизнес 

концепцията на „РВЕ Съплай енд Трейдинг” ГмбХ в България, предвид състоянието и 

перспективите в развитието на пазара на електрическа енергия в страната.  

             На основание чл. 13, ал. 2, т. 7 от Наредбата към заявлението за издаване на 

лицензия „РВЕ Съплай енд Трейдинг” ГмбХ следва да представи доказателства, че  

отговаря на условията за финансово гарантиране на сключваните сделки с електрическа 

енергия, определени в Правилата за условията и реда за достъп до електропреносната и 

електроразпределителните мрежи (Правилата). Съгласно чл. 8а, ал. 1 от Правилата за 

обезпечаване на задълженията си по сделките с електрическа енергия търговците на 

електрическа енергия трябва да поддържат в специална сметка сума в размер на 1/24 

част от годишния оборот от търговия с електрическа енергия на територията на 

Република България, но не по-малко от 150 хил. лева. През първата година от 

лицензионната дейност размерът на обезпечението се определя съобразно прогнозната 

стойност на годишния оборот от търговия с електрическа енергия на територията на 

Република България. Съгласно представения бизнес план прогнозната стойност е в 
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размер 41  хил. лв., т.е за обезпечаване на задълженията си по сделките с електрическа 

енергия „РВЕ Съплай енд Трейдинг” ГмбХ трябва да поддържа в специална сметка 

сума в размер на  150 000 лева. Дружеството е представило удостоверение от „Дойче 

Банк” АГ, гр. Есен, Германия в потвърждение, че има открита специална 

разплащателна сметка  с наличност към 21.06.2011 г. в размер на  76 726 евро или в 

левова равностойност 150 063 лева според официалния курс на БНБ. Със същото 

удостоверение банката се задължава при поискване да предоставя информация на 

Комисията относно оборотите и салдото по специалната сметка, като разходите по тези 

услуги са за сметка на „РВЕ Съплай енд Трейдинг” ГмбХ. 

           Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване на 

дейността „търговия с електрическа енергия”, дружеството декларира, че ще 

осъществява дейността „търговия с електрическа енергия” от централния си офис с 

адрес: Германия, гр. Есен, ул. „Алтенесенер Щрасе” №27 , както и че  притежава 

технически активи за извършване на дейността „търговия с електрическа търговия”.  

Съгласно Правилата за търговия с електрическа енергия, средствата за обмен на 

информация за целите на работа на пазара, осигурявани от търговските участници, се 

одобряват от електроенергийния системен оператор. С писмо с изх. № 3549/19.07.2011 

г. “Електроенергиен системен оператор” ЕАД декларира, че „РВЕ Съплай енд 

Трейдинг” ГмбХ е изпълнило изискванията относно комуникационно и компютърно 

оборудване за електронен обмен на данни с оператора. 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 Закона за енергетиката), 

отговарят на условията, определени в Правилата за търговия с електрическа енергия.  

         От изложеното следва да се приеме, че „РВЕ Съплай енд Трейдинг” ГмбХ 

отговаря на изискванията за наличие на техническа и материална осигуреност за 

сключване на сделки с електрическа енергия в съответствие с Правилата за търговия с 

електрическа енергия. 

 В съответствие с чл. 13, ал. 2, т. 10 от Наредбата, дружеството е представило 

данни за управленската и организационната структура и данни за числеността и 

квалификацията на персонала, зает в упражняване на дейността, подлежаща на 

лицензиране. „РВЕ Съплай енд Трейдинг” ГмбХ възнамерява да извършва дейността 

„търговия с електрическа енергия” в България от централния си офис в гр. Есен.  

Търговската дейност ще се извършва от двама специалисти, с натрупан търговски  опит 

в Европа, в това число и на пазарите на Централна и Югоизточна Европа. 

 От изложеното следва да се приеме, че „РВЕ Съплай енд Трейдинг” ГмбХ 

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”. 

           „РВЕ Съплай енд Трейдинг” ГмбХ е една от водещите търговски компании в 

Европа и има 1500 служители от над 40 държави. Дейностите на дружеството са 

свързани с търговия на едро и включва електрическа енергия, газ, въглища, нефт, 

сертификати за емисии от въглероден диоксид, както и възобновяема енергия от 

биомаса. За всички тези продукти компанията е натрупала богато ноу-хау в областта на 

търговията, както на спотовите така и на фючърсните пазари. През изтеклата 2010г. 

компанията е изтъргувала: 1,497 TWh електрическа енергия, 706 мил.куб.м. газ, 968 

мил.барела нефт и 581 мил.сертификата за въглероден диоксид. 

В съответствие с т. 11 от Указанията на ДКЕВР за формата и съдържанието на 

приложените документи към заявлението, дружеството е представило проект на 
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„Правила за работа с потребителите” отговарящи на изискванията на чл. 15 от 

Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката.   

В производството по издаване на лицензия за осъществяване на дейността 

“търговия с електрическа енергия” е необходимо  да се направи оценка на финансовите 

възможности на заявителя за извършване на лицензионната дейност, както и за наличие 

на финансови гаранции и обезпечения за сключване на сделки за търговия с 

електрическа енергия съгласно Правилата за условията и реда за достъп до 

електропреносната и електроразпределителните мрежи.  

 В изпълнение на изискванията на чл.13 ал.2 т.4 и т. 5 от Наредбата са 

представени годишни финансови отчети за последните три години (2008 г. - 2010 г.) на 

„РВЕ Съплай & Трейдинг” ГмбХ, както и бизнес план за управление и развитие на 

дейността „търговия с електрическа енергия” за периода 2011 г.- 2016 г. с прогнозни 

годишни финансови отчети и писмено потвърждение от „Дойче Банк” АГ за наличието 

на специална сметка.   

  От направеният финансов анализ за периода 2008 г.- 2010 г. на „РВЕ Съплай & 

Трейдинг” ГмбХ е видно, че дружеството отчита загуба в размер на 69 млн. евро за 

2008 г., за 2009 г. отчетената печалбата е 256 млн. евро, а за 2010 г. печалбата е в 

размер на 75 млн. евро.  

  След извършен анализ на финансовото състояние на база обща балансова 

структура, общото финансово състояние на РВЕ Съплай & Трейдинг” ГмбХ се 

определя като добро, като дружеството разполага със свободен оборотен капитал за 

обслужване на краткосрочните си задължения. 

 „РВЕ Съплай & Трейдинг” ГмбХ е представил бизнес план за периода 2011 г.- 

2016 г. с прогнозни годишни финансови отчети. Според представеният бизнес план 

общите прогнозни приходи са формирани изцяло от приходи от продажба на 

електрическа енергия, като за 2011 г. са в размер на  981 хил. лв., за 2012 г. са 2 451 хил. 

лв. и нарастват, като през 2016 г. достигат сумата от 3 747 хил. лв.  

 Разходите за покупка на електрическа енергия през 2011 г. възлизат на 976 хил. 

лв., за 2012 г. са 2 440 хил. лв. и нарастват, като през 2016 г. достигат сумата от 3 729 

хил. лв. 

 Прогнозните количества електрическа енергия  за покупко-продажба през 2011 г. 

са в размер на 10 000 МВтч, през 2012 г. 25 000 МВтч, през 2013 г. 31 500 МВтч, през 

2014 г. 33 000 МВтч, през 2015 г. 34 500 МВтч, през 2016 г. 36 000 МВтч. 

 Средната прогнозна цена, по която дружеството ще купува електрическа енергия 

през 2011 г., е 97,58 лв./ МВтч , през 2012 г. е 97,58 лв./ МВтч, през 2013 г. е 99,04 лв./ 

МВтч през 2014 г. е 100,53 лв./ МВтч,  през 2015 г. е 102,04 лв./ МВтч  и през 2016 г. е 

103,57 лв./ МВтч  

Средната прогнозна цена, по която дружеството ще продава електрическа енергия 

през 2011 г., е 98,07 лв./ МВтч, през 2012 г. е 98,07 лв./ МВтч , през 2013 г. е 99,54 лв. 

МВтч, през 2014 г. 101,03 лв./ МВтч, през 2015 г. е 102,55 лв./МВтч и през 2016 г. е 

104,09 лв./ МВтч  

От представения бизнес план е видно, че дружеството прогнозира през първата 

година да приключи на загуба в размер на 3 хил. лв. През 2012 г. се очаква печалба в 

размер на 4 хил. лв., като нараства през следващите години и най-висока стойност от 7 

хил. лв. достига  през 2016 г. 

В съответствие с изискванията на действащото законодателство е представено 

банково удостоверение от „Дойче Банк” АГ, Есен, Германия, в което се посочва, че на 

името на „РВЕ Съплай & Трейдинг” ГмбХ има открита специална разплащателна 

сметка и банката се задължава при поискване от ДКЕВР да предостави информация 

относно оборотите и салдото по специалната сметка. 
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           Предвид гореизложените констатации и анализи може да се направи извода, че 

„РВЕ Съплай енд Трейдинг” ГмбХ ще постигне нарастващи положителни финансови 

резултати. Дружеството ще има средства за обслужване на задълженията си и за 

обезпечаване на дейността „търговия с електрическа енергия” в случай че бъдат 

изпълни заложените в бизнес плана параметри. 

 

 Предвид гореизложеното, 

 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

 

Р Е Ш И: 

 

 

           1. На основание чл.21,ал.1,т.1, във връзка с 39, ал. 1, т. 5 от Закона за 

енергетиката, 

 издава на  „РВЕ Съплай енд Трейдинг” ГмбХ,  регистрирано в Търговския 

съд в гр.Есен, Германия под номер : HRB 14327. 

      със седалище и адрес на управление: „Алтенесенер Щрасе” № 27, 45141, гр. 

Есен, Германия  

лицензия № Л-371-15 /21.11.2011 г. за извършване на дейността „търговия с 

електрическа енергия” за срок от 10 (десет) години, приложение и неразделна част 

от това решение. 

 

2. На основание чл. 14, ал. 3 от Наредбата за лицензиране на дейностите в 

енергетиката одобрява на „РВЕ Съплай енд Трейдинг” ГмбХ  бизнес план за 

периода 2011-2016г., приложение към това решение и приложение към лицензията 

по т. 1. 

 

3. На основание чл.14, ал.3 от Наредбата за лицензиране на дейностите в 

енергетиката, одобрява на „РВЕ Съплай енд Трейдинг” ГмбХ  Правила за работа 

с потребителите, 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: 

            (Ангел Семерджиев) 

 

     

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

                    ( Васил Лозанов) 

 

 

 


