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Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ Л-496 

от 07.12.2017 г. 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

на закрито заседание, проведено на 07.12.2017 г., като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-762 

от 09.11.2017 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-42 от 29.08.2017 г. на „ВИ. ЕНЕР. АД 

– Енергийни компании акционерно дружество“ за издаване на лицензия за дейността 

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

на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща 

група“, и събраните данни от проведеното на 23.11.2017 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-42 от 

29.08.2017 г. на „ВИ. ЕНЕР. АД – Енергийни компании акционерно дружество“ за издаване 

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

на „координатор на стандартна балансираща група“ и „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. 2, т. 1 и чл. 9, ал. 1, т. 10 и ал. 5 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране 

на дейностите в енергетиката (НЛДЕ). 

Със Заповед № З-Е-137 от 31.08.2017 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-762 от 09.11.2017 г., който е приет от КЕВР с решение по 

Протокол № 235 от 14.11.2017 г., т. 1. В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от 

ЗЕ, на 23.11.2017 г. е проведено открито заседание, на което е присъствал представител на 

заявителя. Същият не е направил 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 общо удостоверение с изх. № 357127.505197 от 21.03.2017 г., 

издадено от Промишлено-търговската камара в Атина, служба „Общ търговски регистър“ 

(Г.Е.М.И.), правно-организационната форма на „ВИ. ЕНЕР. АД – Енергийни компании 

акционерно дружество“ е акционерно дружество, учредено и съществуващо съгласно 

законите на Република Гърция, вписано в общия търговски регистър под № 7490601000, със 

седалище и адрес на управление: Гърция, община Атина/Атика п.к. 11527, бул. „Л. 

Месогион“ 2 – 4. 

„ВИ. ЕНЕР. АД – Енергийни компании акционерно дружество“ има следния предмет 

на дейност: Дялово участие в инвестиране или финансиране на проекти в енергийния сектор; 

всяка друга търговска дейност, която има връзка с производството, преработката, 

доставянето, разпространението, търговията и др. на всякакъв вид енергия и продукти и 

основно употребата на природни ресурси; участието му в други фирми със сходен предмет 

на дейност. 

Видно от представеното удостоверение за валидно представителство с изх. № 

357127.505200 от 21.03.2017 г., издадено от Промишлено-търговската камара в Атина, 
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служба „Общ търговски регистър“ (Г.Е.М.И.) „ВИ. ЕНЕР. АД – Енергийни компании 

акционерно дружество“ се управлява от управителен съвет с членове Хараламбос Георгиос 

Папаниколаос, Константинос Александрос Куклелис и Теодорос Леонидас Валмас. Начинът 

на представляване е съвместно от всеки двама от членовете на управителния съвет.  

Размерът на капитала на дружеството е 617 841 евро, разпределен в 252 180 бр. 

поименни акции, всяка с номинал 2,45 евро. 

Предвид горното, „ВИ. ЕНЕР. АД – Енергийни компании акционерно дружество“ е 

лице с регистрация, еквивалентна на тази по Търговския закон, следователно отговаря на 

условията на чл. 40, ал. 1 във връзка с ал. 7 от ЗЕ. 

 „ВИ. ЕНЕР. АД – Енергийни компании акционерно дружество“ е регистрирано по 

данък върху добавената стойност лице с данъчен № 998474460, видно от представеното 

уверение от 03.05.2017 г., издадено от Независимия орган по публични приходи на 

Република Гърция. 

Въз основа на представените декларации по чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „а“, б. „б“, б. „в“, б. 

„г“ и б. „д“ от НЛДЕ от членовете на управителния съвет на дружеството 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 „ВИ. ЕНЕР. АД – Енергийни компании акционерно дружество“ 

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

група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“, липсва енергиен обект. 

Срокът на лицензията, за която кандидатства заявителят е 20 (двадесет) години. 

Исканият срок на лицензията е обоснован с аргумента, че дружеството е титуляр на лицензия 

за търговия с електрическа енергия за територията на Република Гърция за срок от 20 

години. Очакванията на заявителя са търговията в междусистемната връзка между Гърция и 

България да е една от основните дейности на дружеството, следователно срокът на действие 

на двата лиценза следва да се припокрива.  

Срокът, за който следва да бъде издадена исканата лицензия е обосновано да бъде 10 

(десет) години, предвид обстоятелството, че развитието на пазара на електрическа енергия е 

изключително динамично както в България, така и в региона, и е невъзможно да бъде 

направена реалистична прогноза на пазарната адекватност на компания, оперираща на този 

пазар, за период по-дълъг от десет години.  

Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване на 

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

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

балансираща група“: 

За осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“ с права и 

задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на 

комбинирана балансираща група“, „ВИ. ЕНЕР. АД – Енергийни компании акционерно 

дружество“ ще използва офис, находящ се в Гърция, Маруси, ул. „Химарас“ № 16. Офисът е 

нает с частно споразумение за преотдаване под наем от 16.06.2008 г., сключен със 

„СТИЛМЕТ АД, Търговия със стомани и други метали акционерно дружество“, който е 

приложен към заявлението.  

 Към заявлението дружеството е приложило декларация относно информационно-

технологичното обезпечаване на „ВИ. ЕНЕР. АД – Енергийни компании акционерно 
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дружество“ за неговата дейност в България, с която се потвърждава, че „Стийлмет“ С.А. е 

предоставило следния хардуер и софтуер: 

 1 бр. компютър HP Z200 Workstation, Intel Core ™ i7 CPU870@ 2.93 GHz, 8192MB 

RAM, HDD 500GB, Windows 7 Professional 64-bit, Service Pack 1, антивирусна система: Trend 

Micro , Microsoft Office 2016; 

 1 бр. компютър HP Compaq Elite 8300SFF, Intel ® Core ™ i5-3470 CPU @ 

3.20GHz, 4096MB RAM, HDD 500GB, Windows 7 Professional 32-bit Service Pack 1, 

антивирусна система: Trend Micro, Microsoft Office 2016; 

  1 бр.  компютър HP Compaq Elite 8200 Elite SFF PC, Intel ® Core ™ i5-2400 CPU 

@ 3.10GHz, 4096MB RAM, HDD 500GB, Windows 7 Professional 32-bit Service Pack 1, 

антивирусна система: Trend Micro, Microsoft Office 2016; 

 1 бр. принтер HP Laser Jet M750 D3L09A; 

 1 бр. многофункционална машина HP Laser Jet 700 MFP, m775 CC523A; 

 Интернет връзка със скорост 50 Mbps, както и 3 бр. USB устройства за мобилна 

интернет връзка, предоставени от Космоте С.А. 

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-ПМО-4668 от 16.08.2017 г. ЕСО ЕАД декларира, че „ВИ. ЕНЕР. 

АД – Енергийни компании акционерно дружество“ 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 обоснове 

изводът, че „ВИ. ЕНЕР. АД – Енергийни компании акционерно дружество“ притежава 

технически възможности и материални ресурси за осъществяване на дейността „търговия с 

електрическа енергия“, както и за упражняване на правата и задълженията на „координатор 

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

Относно наличието на човешки ресурси и опит за осъществяване на дейността 

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

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

Предоставени са данни за управленската и организационна структура на „ВИ. ЕНЕР. 

АД – Енергийни компании акционерно дружество“. От организационната структура е видно, 

че дружеството има следните отдели, в които ще се изпълняват съответните дейности: 

 Отдел за търговия с енергия (за електрическа енергия и природен газ) – отговаря за 

търговията с енергия при свързвания на гръцката електроенергийна система с 

електроенергийните системи на съседните държави, управление на портфолио и насрочване 

на внос/износ при международните свързвания, анализ на международните цени на 

енергийни стоки в средносрочен и дългосрочен период, анализ на фючърси, договори за 

разлика, както и финансови договори за хеджиране на сделки за търговия с електрическа 

енергия; 

 Отдел за снабдяване с енергия ( за електрическа енергия и природен газ) – отговаря 

за доставка на електрическа енергия и природен газ при конкурентни цени на крайните 

потребители, анализ на профила за консумация на клиента и структуриране на 

електрическите и газовите тарифи, маркетинг и комуникация с крайните клиенти и др.;  

 Финансов отдел – отговаря за финансовата и счетоводна дейност на дружеството, 

включително сделките с пазара и системните оператори, крайните клиенти и банковите 

институции за издаването на необходимите гаранции за участие на енергийните пазари. 

Освен посочените по-горе отдели, заявителя разполага и с административен офис, 

юрисконсулт и информационно-технологичен отдел.   
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В представения бизнес план, „ВИ.ЕНЕР.АД – Енергийни компании акционерно 

дружество“ отбелязва, че за момента ще наеме по един служител за всеки от обособените 

отдели, като предвижда допълнителен персонал да бъде нает в следващите години. 

Представени са автобиографии и копия на дипломи за завършено образование на 

представителите на дружеството, членове на съвета на директорите на „ВИ.ЕНЕР.АД – 

Енергийни компании акционерно дружество“. 

Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството доказателства 

може да се приеме, че „ВИ.ЕНЕР.АД – Енергийни компании акционерно дружество“ 

разполага с човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на дейността 

„търговия с електрическа енергия“, както и за упражняване на правата и задълженията на 

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

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“ и „координатор на комбинирана 

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):  

„ВИ.ЕНЕР.АД – Енергийни компании акционерно дружество“ е представило бизнес 

план за периода 2017 г. – 2021 г. за управление и развитие на дейността „търговия с 

електрическа енергия“, с прогнозни годишни финансови отчети съгласно изискванията на чл. 

13 от НЛДЕ.  

 В бизнес плана са заложени увеличаващи се количествата електрическа енергия за 

покупко-продажба, като техните обеми са от 2 000 МWh през 2017 г. до 100 000 МWh през 

2020 г.  

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

през периода на бизнес плана, са: 

 

Показател Мярка 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Средна покупна цена евро/MWh 39,50 38,50 38,13 38,25 38,25 

Средна продажна цена на едро евро/MWh 40 40 40 40 40 

Количество търгувана ел. 

енергия общо 
MWh 2 000 90 000 105 550 147 463 162 328 

 

Значителен ръст в приходите от продадената електроенергия е предвиден за срока на 

бизнес плана, дължащ се на факта, че дружеството очаква да разширява дейността си. За 

2021 г. съгласно бизнес плана е предвидено нарастване на приходите в рамките на 81 пъти 

спрямо първата година – 2017 г. Подобни са прогнозите за нарастването и на разхода за 

покупка на електроенергия. 

Сравнителна таблица на прогнозните приходи и разходи за периода 2017 г. – 2021 г. е 

представена по-долу: 

 

Показатели в  хил. евро 
Прогноза   

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Приходи от продажба на 

електроенергия 
80  3 600 4 222 5 899 6 493 

Разходи 95 3 534 4 111 5 834 6 357 

в т.ч. за покупка на 

електроенергия 
79 3 464 4 025 5 640 6 208 

Счетоводна печалба -15 66 111 64 136 

Финансов резултат -11 49 82 48 101 
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Към бизнес плана „ВИ.ЕНЕР.АД – Енергийни компании акционерно дружество“ е 

представило SWOT анализ, в който дружеството е посочило своите силни и слаби страни, 

възможностите за развитие и вероятните заплахи за дейността си. 

Дружеството е представило удостоверение от 21.07.2017 г. от „Национална банка на 

Гърция“ – клон Егалео, според което „ВИ.ЕНЕР.АД – Енергийни компании акционерно 

дружество“ е клиент на банката с открита специална сметка за обезпечаване на бъдещи 

сделки при упражняване на лицензионната дейност „търговия с електрическа енергия“, 

наличността по която към 19.07.2017 г. е 424 056,52 €. Сумата по специалната сметка е в 

размер, съответстващ на изискванията на чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от Правилата, видно от 

прогнозната стойност на оборота от търговия с електрическа енергия на територията на 

Република България за първата година от лицензионната дейност съгласно представения в 

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, 

„ВИ.ЕНЕР.АД – Енергийни компании акционерно дружество“ ще притежава финансови 

възможности за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, включваща 

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

комбинирана балансираща група“.  

Правила за работа с потребители на енергийни услуги  

На основание чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ дружеството е представило проект на Правила за 

работа с клиенти. Според изискванията на чл. 38в, ал. 2 от ЗЕ тези правила уреждат реда и 

сроковете за получаване, разглеждане, проверка и отговор на подадените жалби, сигнали и 

предложения, формата на данните за потреблението и процедурата, по която доставчиците и 

потребителите на енергийни услуги получават достъп до тях.   

Договори за участие в балансираща група 

На основание чл. 12, ал. 1 от НЛДЕ и чл. 19, ал. 1 и ал. 2 във връзка с чл. 11, т. 9 от 

ПТЕЕ, „ВИ.ЕНЕР.АД – Енергийни компании акционерно дружество“ е представило проект 

на Договор за участие в стандартна балансираща група и проект на Договор за участие в 

комбинирана балансираща група, които са със съдържание, предвидено в чл. 12, ал. 2 от 

НЛДЕ. Проектите на договори съдържат методика и принципи за разпределяне на 

небалансите в рамките на балансиращата група, въз основа на които небалансите се 

разпределят справедливо и равнопоставено на всеки член от групата в съответствие с ПТЕЕ. 

 

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 „ВИ. ЕНЕР. АД – Енергийни компании акционерно дружество“, 

вписано в общия търговски регистър под № 7490601000, със седалище и адрес на 

управление: Гърция, община Атина/Атика п.к. 11527, бул. „Л. Месогион“ 2 – 4, 

лицензия № Л-496-15 от 07.12.2017 г. за извършване на дейността „търговия с 

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

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

за срок от 10 (десет) години, приложение и неразделна част от това решение; 

2. Одобрява на „ВИ. ЕНЕР. АД – Енергийни компании акционерно дружество“ 

бизнес план за периода 2017 г. – 2021 г., приложение към това решение и приложение 

към лицензията по т. 1.; 



София 1000, бул. "Кн. Ал. Дондуков" № 8-10 
тел.: (02) 988 24 98; факс: (02) 988 87 82 

www.dker.bg, dker@dker.bg стр. 6 от 6 

 

3. Одобрява на „ВИ. ЕНЕР. АД – Енергийни компании акционерно дружество“ 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

        ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

         РОСИЦА ТОТКОВА 


