РЕШЕНИЕ
№ Л-542
от 12.08.2021 г.
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
на закрито заседание, проведено на 12.08.2021 г., като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-741
от 23.07.2021 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-9 от 23.02.2021 г. от „Грей Стоун
България“ ЕООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа
енергия“, както и събраните данни от проведеното на 04.08.2021 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-9 от
23.02.2021 г. от „Грей Стоун България“ ЕООД за издаване на лицензия за дейността
„търговия с електрическа енергия“ на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 39, ал. 1, т.
5 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 9, ал. 1, т. 10 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за
лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ). За проучване на обстоятелствата в
заявлението и приложенията към него е сформирана работна група със заповед № З-Е-37 от
01.03.2021 г. на председателя на КЕВР.
Резултатите от извършения анализ на заявлението и приложенията към него са
отразени в доклад с вх. № Е-Дк-741 от 23.07.2021 г., който е приет с решение на КЕВР по
Протокол № 147 от 28.07.2021 г., т. 4. В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от
ЗЕ, на 04.08.2021 г. е проведено открито заседание, в което представител на заявителя е взел
участие. Същият е посочил, че няма коментари и възражения по приетия доклад.
Въз основа на анализ на фактите и обстоятелствата, съдържащи се в
документите по административната преписка, се установи следното:
Видно от служебно извършена справка на интернет страницата на Търговския
регистър към Агенцията по вписванията, правно-организационната форма на „Грей Стоун
България“ ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, с ЕИК № 205865234, със
седалище и адрес на управление: гр. София 1407, бул. „Джеймс Баучер“ № 103, ет. 1, ап./оф.
3.
„Грей Стоун България“ ЕООД се управлява и представлява от управителя Свилен
Тонев Баев.
„Грей Стоун България“ ЕООД има следния предмет на дейност: Внос, износ и
дистрибуция на природен газ; изграждане и експлоатация на терминали за компресиране на
природен газ; дистрибуция и износ на компресиран газ; транспорт на компресиран газ;
изграждане и експлоатация на виртуални газопроводи; търговия с електрическа енергия;
разработване и експлоатация на проекти за улично осветление; разработване на ЕСКО
проекти; разработване и внедряване на съвременни интернет проекти /включително IoT
проекти или т.нар. „Интернетът на нещата“ проекти/. Ако за осъществяване на дейността на
дружеството се изисква издаване на лицензии, разрешителни, одобрения и др. същата ще
бъде извършвана само след снабдяване със съответния акт.
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Размерът на капитала на дружеството е 1000 лв. и е изцяло внесен. Едноличен
собственик на капитала е Грейстоун Трейдинг Лимитид, идентификация С93257,
чуждестранно юридическо лице, държава: Малта.
Предвид горното, „Грей Стоун България“ ЕООД е лице, регистрирано по Търговския
закон, следователно отговаря на условията на чл. 40, ал. 1 от ЗЕ и чл. 10, ал. 1 от НЛДЕ.
Въз основа на представените от управителя на дружеството декларации по чл. 11, ал.
2, т. 2, б. „а“ и б. „б“ от НЛДЕ се установява, че същият не е лишен от правото да упражнява
търговска дейност и не е осъждан с влязла в сила присъда за престъпление против
собствеността или против стопанството. След служебно извършена справка се установява
също, че заявителят не е в производство по несъстоятелност, не е обявен в несъстоятелност и
не е в ликвидация, както и че на заявителя не е отнемана лицензия за дейността „търговия с
електрическа енергия“ и не му е отказвано издаването на лицензия за същата дейност.
Следователно издаването на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ на
„Грей Стоун България“ ЕООД 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“ липсва енергиен обект.
Срок на исканата лицензия
Срокът на лицензията, за която кандидатства заявителят, е 10 (десет) години.
Заявителят счита поискания срок за необходим и обоснован с оглед инвестиционните
намерения и целите на дружеството, конкурентната среда и необходимостта от време за
утвърждаване като надежден и сигурен партньор.
Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване на
дейността „търговия с електрическа енергия“:
За осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“, „Грей Стоун
България“ ЕООД ще използва офис, находящ се в гр. София, ул. „Джеймс Баучер“ № 103,
ет. 1, офис 3, съгласно представен договор за наем. Заявителят декларира, че помещенията
разполагат с офис мебели, оборудване, ИТ мрежа и софтуер, необходими за осъществяване
на дейността.
Помещенията са напълно оборудвани с офис мебели, обезпечаващи 5 работни места и
организационна техника, както следва:
− лазерно мултифункционално устройство 3 в 1 Brother DCP-L2552 DN;
− цветно мултифункционално устройство Brother DCP – T300;
− достъп до сървър, обслужван от дружеството „Небосистемс” ЕООД;
− компютри – 2 бр. кутия за компютър – Dell OptiPlex 3040M, CPU: Intel Core i36100T 3.20GHz, RAM: 8192MB DDR3, SSD: 256GB, Windows 10 Home лицензиран;
− монитори: 2 бр. Philips MWS1190T;
− клавиатура и мишка Logitech Combo – 2 бр.;
− преносим компютър MacBook Pro (13-inch, 2019), Processor – 2,4 GHz Quad-Core
Intel Core i5, Memory – 8GB 2133 Mhz LPDDR3;
− сървър Supermicro с хардуерни характеристики: CPU – Intel(R) Xeon(R) CPU E31240 v5 @ 3.50GHz RAM – 16 GB Storage: MAIL – RAID 1 (2 x 480 GB SAMSUNG
MZ7LM480HMHQ-00005), CLOUD – RAID 1 (2 x 2000 GB ST2000NM0033-9ZM175).
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
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системен оператор“ ЕАД (ЕСО ЕАД). С писмо с изх. № ЦУ-ЕСО-1401≠1 от 22.02.2021 г.
ЕСО ЕАД декларира, че „Грей Стоун България“ ЕООД 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 приеме, че
„Грей Стоун България“ ЕООД притежава технически възможности и материални ресурси за
осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“.
Относно наличието на човешки ресурси и опит за осъществяване на дейността
„търговия с електрическа енергия“:
Предоставени са данни за управленската и организационна структура на „Грей Стоун
България“ ЕООД. Представен е договор за възлагане на управление на управителя, както и
автобиографии и копия от дипломи.
Управленската структура на дружеството е:
1. Управител
1.1. Звено „Стратегии и корпоративно развитие“
1.2. Юридически отдел
1.3. Звено „Кадри и административно-стопански отдел“
2.Търговски директор
2.1. Звено „Търговия с електрическа енергия на едро“
2.2. Звено „Доставка на електрическа енергия до крайни клиенти“
2.3. Звено „Внос, износ, транзит на електрическа енергия“
3. Финансов директор
3.1. Звено „Оценка и контрол на риска“
3.2. Отдел „Счетоводство“
Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството доказателства
може да се приеме, че „Грей Стоун България“ ЕООД разполага с човешки ресурси и
организационна структура за осъществяване на дейността „търговия с електрическа
енергия“.
Относно наличието на финансови възможности на заявителя за осъществяване на
дейността „търговия с електрическа енергия“, 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):
„Грей Стоун България“ ЕООД е представило бизнес план за периода 2021 г. – 2025 г.
за управление и развитие на дейността „търговия с електрическа енергия“, с прогнозни
годишни финансови отчети съгласно изискванията на чл. 13 от НЛДЕ, който се разглежда в
отделно административно производство. За целите на настоящото производство,
представеният бизнес план се разглежда с оглед установяване на финансовите възможности
на дружеството за изпълнение на лицензионната дейност за посочения срок.
В бизнес плана са заложени увеличаващи се количествата електрическа енергия за
покупко-продажба на вътрешния пазар, като техните обеми са от 13 176 MWh през 2021 г. до
29 659 MWh през 2025 г., както и увеличаващи се количествата електрическа енергия за
покупко-продажба на външния пазар, като техните обеми са от 438 000 MWh през 2022 г. до
700 800 MWh през 2025 г.
Прогнозните цени, по които дружеството ще купува и продава електрическа енергия
на вътрешния пазар през периода на бизнес плана, са:
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Показател

Мярка

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

Средна покупна цена

лева/MWh

101,85

104,91

108,05

111,29

114,63

Средна продажна цена

лева/MWh

105

108,15

111,39

114,73

118,17

MWh

13 176

27 143

27 957

28 796

29 659

Количество търгувана ел.
енергия общо

За разглеждания период дружеството прогнозира загуба в размер на 134 хил. лева за
2021 г., като от 2022 г. очаква да започне да генерира печалба, която да достигне до 4 258
хил. лева през 2025 г.
Сравнителна таблица на прогнозните приходи и разходи за периода 2021 г. – 2025 г. е
представена по-долу:
Показатели в хил. лева

2021 г.
1 383
1 517

2022 г.
63 642
61 707

Счетоводна печалба

- 134

1 935

Финансов резултат

-134

1 741

Приходи
Разходи

Прогноза
2023 г.
78 948
75 719

2024 г.
107 450
103 002

2025 г.
110 746
106 015

3 229

4 448

4 731

2 906

4 003

4 258

Към бизнес плана „Грей Стоун България“ ЕООД 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 16.02.2021 г. от „Юробанк България“
АД, според което „Грей Стоун България“ ЕООД 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 16.02.2021 г. е 150 000 лева.
Сумата по специалната сметка е в размер, съответстващ на изискванията на чл. 19 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. В удостоверението е посочено, че банката ще
предоставя на КЕВР информация относно оборотите и салдото по специалната сметка.
Въз основа на всичко гореизложено може да се направи извод, че ако спази
заложените в бизнес плана параметри и представените в пазарния анализ данни, „Грей Стоун
България“ ЕООД ще притежава финансови възможности за извършване на дейността
„търговия с електрическа енергия“.
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, правилата 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.
Предвид гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 5 във връзка с чл. 39,
ал. 1, т. 5 и чл. 38в, ал. 3 от Закона за енергетиката,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
София 1000, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8-10
тел.: (02) 988 24 98; факс: (02) 988 87 82
www.dker.bg, dker@dker.bg

стр. 4 от 5

1. Издава на „Грей Стоун България“ ЕООД, с ЕИК № 205865234, със седалище и
адрес на управление: гр. София 1407, бул. „Джеймс Баучер“ № 103, ет. 1, ап./оф. 3,
лицензия № Л-542-15 от 12.08.2021 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 „Грей Стоун България“ ЕООД 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
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