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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-386       

от 16.07.2012 г. 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

        на закрито заседание, проведено на 16.07.2012 г., като разгледа документите, 

приложени по преписка № 40 от 2012 г., образувана по заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-

40/22.05.2012г. от „Юропиан Трейд Оф Енерджи” АД за издаване на лицензия за 

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

Закона за енергетиката, доклад  вх.№ Е- Дк 441/29.06.2012 г.  по образуваната 

преписка и събраните данни от проведеното на 10.07.2012г. открито заседание , 

установи следното: 

           

         Преписка № 40 от 2012 г. е образувана по заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-

40/22.05.2012г. от „Юропиан Трейд Оф Енерджи” АД 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 

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

Търговския закон, както и наличието на технически и финансови възможности, 

материални и човешки ресурси и организационна структура за изпълнение на 

нормативните изисквания за осъществяване на лицензионната дейност. 

 Видно от представена справка за актуално състояние от Търговския регистър, 

воден от Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието, по 

партидата на дружеството “ Юропиан Трейд Оф Енерджи ” АД e търговец по смисъла 

на чл. 1, ал. 2, т. 1 от Търговския закон и е вписан като акционерно дружество , със 

седалище и адрес на управление:  Република България, област София, община 

Столична, гр. София 1784, Район „Младост”, бул. „Цариградско шосе”№ 115Г, ет.4, 

ЕИК 201869388. 

 Следователно заявителят отговаря на изискванията на чл. 40, ал. 1 от ЗЕ . 

 Предметът на дейност на дружеството е : търговия с електрическа енергия; 

организиране на пазара на електрическа енергия; инвестиционна дейност в енергийни 

обекти за производство и търговия с енергия, произведена от всякакъв вид енергийни 

източници; покупка на стоки или други вещи с цел препродажбата им в първоначален, 

обработен или преработен вид; покупка на недвижими имоти с цел препродажбата им; 

строителство и реконструкция на недвижими имоти; консултации, търговско 

представителство и посредничество; комисионни и спедиционни сделки, както и 

всякакъв вид търговска дейност, която не е забранена със закон, като дейността ще се 

осъществява в страната и чужбина. 

Капиталът на дружеството е в размер на 50 000 (петдесет хиляди ) лева, разпределен 

в 50 хиляди обикновенни поименни акции с номинал 1 (един) лв. От записаният 
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капитал са внесени 12 500 (дванадесет хиляди и петстотин ) лв . Видно от книгата на 

акционерите към момента собственици на акциите са ; Лампрос Бутсикос -35 000 акции 

с право на глас с номинална стойност 1 лв. и Александрос Хаджидимитриу  с 15 000 

обикновенни поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 лв . 

“Юропиан Трейд Оф Енерджи ” АД  се представлява от изпълнителния член на 

борда на директорите – Александрос Хаджидимитру  и в отношенията му с ДКЕВР.  

 Видно от  представените декларации от борда на директорите на  “ Юропиан Трейд 

Оф Енерджи ” АД  е видно , 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. От представените декларации от Александрос 

Хаджидимитриу , в качеството му на изпълнителен директор на “ Юропиан Трейд Оф 

Енерджи ” АД  се установи, че дружеството не е обявено в несъстоятелност или 

ликвидация, не му е отнемана лицензия за производство на  електрическа енергия, 

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

  Следователно издаването на лицензия за дейността “търговия с електрическа 

енергия” на “ Юропиан Трейд Оф Енерджи ” АД 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 последният 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 и обоснован с оглед на това, че 

Заявителят  работи на пазара на електрическа енергия в Р.Гърция чрез  

дружеството„Юропиан Трейд Оф Енерджи” С.А., Р. Гърция, което има издаден лиценз 

за търговия с електрическа енергия за срок от 20 години с възможност за удължаването 

му. Целта е чрез търговия с електроенергия от България да  осигурят доставките на 

клиентите си и същите да бъдат гарантирани срещу рискове при търговия с 

електроенергия в Гърция.   

        Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване на 

дейността „търговия с електрическа енергия“ дружеството заявява, че ще осъществява 

зейността в офиса на „Юропиан Трейд Оф Енерджи” АД, намиращ се в гр.София, бул. 

„Цариградско шосе” №115 Г, ет.4. Заявителят декларира, че офисът е оборудван с 

необходимите за нормалната работа на екипа материални ресурси. 

Съгласно чл. 13, ал. 6, т. 2 от Наредбата за лицензиране на дейностите в 

енергетиката, 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. №ЦУ-ПМО-2642/09.04.2012г. “Електроенергиен системен 

оператор” ЕАД декларира, че „Юропиан Трейд Оф Енерджи” АД 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 Правилата за търговия с електрическа 

енергия.  

 От изложеното следва да се приеме, че „Юропиан Трейд Оф Енерджи” АД 

отговаря на изискванията за наличие на техническа и материална осигуреност за 
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сключване на сделки с електрическа енергия в съответствие с Правилата за търговия с 

електрическа енергия. 

  Относно наличието на човешки ресурси за осъществяване на дейността 

“търговия с електрическа енергия”, „Юропиан Трейд Оф Енерджи” АД е представило 

подробна управленска и организационна структура, както и данни за образованието и 

квалификацията на персонала. В България, главният мениджмънт на дружеството ще се 

извършва от трима души с опит в дейността търговия с електрическа енергия, 

финансите  и правните въпроси. Дружеството ще наеме и двама души във връзка с 

изпълнението на административни задължения.  

          От изложеното следва да се приеме, че „Юропиан Трейд Оф Енерджи” АД 

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”. 

          Относно наличието на опит на заявителя за извършване на дейността „търговия с 

електрическа енергия”, заявителят уведомява, че изпълнителният директор на 

„Юропиан Трейд Оф Енерджи” АД има опит относно търговията с електроенергия. 

Изпълнителният директор г-н А. Хаджидимитриу е основал дружество „Европейска 

Търговия с Енергия Гюзелис А. - Хаджидимитриу” А. ЕС.ЕЙ. през 2006 г. в Гърция, 

като фирмата е получила Търговски Лиценз Номер ∆5/Н^/В/Ф.72/17/18169/12.09.2006 г. 

от Регулаторния Орган по Енергетика (РАЕ) със срок от три години за Производство и 

Доставка на електрическа енергия на избрани клиенти с мощност 100 MW и е в списъка 

на доставчиците в Регистъра на Hellenik Transmission System Operator (HTSO). С 

Решение на РАЕ №178/2012 във връзка с промяна на лицензия Номер 

∆5/Н^/В/Ф.72/17/18169/12.09.2006 г.,  на дружество „Европейска Търговия с Енергия 

Гюзелис А. - Хаджидимитриу А.”  се разрешава промяната  на издадената Лицензия за 

Доставка в Лицензия за Търговия с електрическа енергия със срок до 10.12.2029г. и 

мощност 100 MW.  

          Гореизложените от дружеството факти и доказателства дават основание да се 

приеме, че „Юропиан Трейд Оф Енерджи” АД отговаря на изискванията относно 

наличие на опит за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия”. 

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

приложените документи към заявлението, дружеството е представило проект на 

„Правила за работа с потребителите” в съответствие с 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 от НЛДЕ е представен бизнес 

план за управление и развитие на дейността „търговия с електрическа енергия” за 

периода 2012 г.- 2016 г. с прогнозни годишни финансови отчети и писмено 

потвърждение от „Ейч Ес Би Си Банк” АД за наличието на специална сметка. Поради 

това, че дружеството е новоучредено не са представени  годишни финансови отчети за 

последните три годиним съгласно изисквания на чл.13, ал.2, т.5  поради което не може 

да бъде направен анализ на финансовото му състояние. 

Според представеният бизнес план общите прогнозни приходи  за 2012 г. възлизат 

на 921 хил. евро, като от тях 911 хил. евро са от продажба на електрическа енергия. За 

2013 г. са 1 841 хил. евро, като от тях 1 821 хил. евро са приходи от продажба на 
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електрическа енергия, като  през 2016 г. достигат сумата от 2 335 хил. евро,  като от тях 

2 320 хил. евро са приходи от продажба на електрическа енергия. 

Общите прогнозни разходи за 2012 г. възлизат на 897 хил. евро, като от тях 876 

хил. евро са разходи от покупка на електрическа енергия. За 2013 г. са 1 738 хил. евро, 

като 1 716 хил. евро са разходи от покупка на електрическа енергия, а през 2016 г.  

нарастват и достигат сумата от 2 212 хил. евро, от които 2 188 хил. евро са  разходи от 

покупка на електрическа енергия. 

Прогнозните количества електрическа енергия  за покупко-продажба през 2012 г. 

са в размер на 17 510 МВтч, през 2013 г.-2015 г.  са 35 021 МВтч,  а през 2016 г. са 43 

776 МВтч. 

Средната прогнозна цена, по която дружеството ще купува електрическа енергия, 

през 2012 г. е 50,00 евро./МВтч , през 2013 г. е 49,00 евро/МВтч, от 2014 г. до края на 

периода на бизнес плана е 50,00 евро/МВтч. 

Средната прогнозна цена, по която дружеството ще продава електрическа енергия, 

през 2012 г. – 2013 г. е 52,00 евро./МВтч , от 2014 г. до края на периода на бизнес плана 

е 53,00 евро/МВтч. 

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

година да приключи на печалба в размер на 24 хил. евро. През 2013 г. се очаква печалба 

в размер на 103 хил. евро, която нараства през следващите години до най-високо 

предвидената  стойност от 123 хил. евро за  2016 г. 

В съответствие с изискванията на действащото законодателство е представено 

банково удостоверение от  „ЕЙЧ ЕС БИ СИ БАНК” АД, Атина, в което се посочва, че 

на името на  „Юропиан Трейд Оф Енерджи” АД има открита специална разплащателна 

сметка със салдо към 03.05.2012 г. в размер на 78 300 евро, което покрива 1/24 част (38 

хил. лв.) от годишния оборот от търговия с електрическа енергия на територията на 

Република България, съгласно изискванията на чл.8 а от Правилата.  

Съгласно изискванията на чл.13, ал.2, т. 6 от НЛДЕ е представено  Удостоверение 

от „Банка Пиреос България” АД за открита сметка, различна от специалната, на името 

на  „Юропиан Трейд Оф Енерджи” АД със салдо към 27.03.2012 г. в размер на 

24 946,01 евро. Приложено е и Удостоверение от „Швейцарска капиталова и финансова 

корпорация”, Лондон, от 15.03.2012 г., в което се декларира , че деловите отношенията 

на корпорацията с г-н Буцикос Ламброс, който е акционер и член на Съвета на 

директорите на  „Юропиан Трейд Оф Енерджи” АД, са безупречни. Тази декларация е 

само за информация и не представлява гаранция или друг вид ангажимент за 

„Швейцарска капиталова и финансова корпорация”. 

От анализа на представените прогнозни финансови отчети е видно, че Юропиан 

Трейд Оф Енерджи” АД ще постигне нарастващи в годините положителни финансови 

резултати. Дружеството е изпълнило изискванията за финансово гарантиране на 

сделките съгласно чл. 8а от Правилата за първата година от лицензионна си дейност  и 

на база заложените в бизнес плана параметри ще притежава достатъчен размер 

оборотен капитал за обслужване на задълженията и обезпечаване на дейността 

„търговия с електрическа енергия”.  

 

 

 Предвид гореизложеното, 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
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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 “ Юропиан Трейд Оф Енерджи ” АД , ЕИК 201869388. 

 със седалище и адрес на управление: Република България, област София, 

община Столична, гр. София 1784, Район „Младост”, бул. „Цариградско шосе”№ 

115Г, ет.4  

 

лицензия № Л- 386-15 /16.07.2012 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. 4 от Наредбата за лицензиране на дейностите в 

енергетиката одобрява на “ Юропиан Трейд Оф Енерджи ” АД  бизнес план за 

периода 2012 -  2016 г , приложение към това решение и приложение към 

лицензията по т. 1. 

 

3. На основание чл.14, ал. 4 от Наредбата за лицензиране на дейностите в 

енергетиката, одобрява на “ Юропиан Трейд Оф Енерджи ” АД  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) 

 

    

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

             ( Емилия Савева)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


