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Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ БП-20 

 

от 02.06.2022 г. 

 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание, проведено на 02.06.2022 г., като разгледа доклад с вх. № 

Е-Дк-1508 от 30.05.2022 г. относно одобряване на бизнес план на „ВиК Енерджи Груп“ 

ЕООД за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и 

задължения на „координатор на стандартна балансираща група“, за периода 2022 г. – 

2026 г., установи следното: 

 

Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-12-00-211/1214 от 

05.04.2022 г., подадено „ВиК Енерджи Груп“ ЕООД, с искане за одобряване на бизнес план 

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

„координатор на стандартна балансираща група“, за периода 2022 г. – 2026 г., на 

основание чл. 13, ал. 2, т. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 13, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от 

Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ). 

Съгласно чл. 13, ал. 6 от НЛДЕ, първият бизнес план се одобрява от Комисията с 

издаването на лицензията. 

Съгласно чл. 49, ал. 2, т. 3 от НЛДЕ, бизнес планът е приложение, неразделна част 

от лицензията. 

Въз основа на представените документи и информация от заявителя и 

извършеното проучване по преписката, се установи следното: 

Видно от данните, вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, 

правноорганизационната форма на „ВиК Енерджи Груп“ ЕООД е еднолично дружество с 

ограничена отговорност, с ЕИК 206705510, със седалище и адрес на управление: гр. София 

1000, ул. „Париж“ № 11A. 

„ВиК Енерджи Груп“ ЕООД се управлява и представлява от управителя Здравко 

Асенов Анакиев. 

„ВиК Енерджи Груп“ ЕООД има следния предмет на дейност: търговия с 

електроенергия и енергоносители, финансиране, инвестиционно проучване, проектиране, 

строителство, ремонт, реконструкция и експлоатация на обекти в сферата на енергетиката, 

производство, пренос и продажба на електрическа или топлинна енергия, след получаване 

на съответен лиценз, както и всяка друга дейност, незабранена със закон. 

Размерът на капитала на дружеството е 1 000 000 лева и е изцяло внесен. Едноличен 

собственик на капитала е „Български ВиК Холдинг“ ЕАД, ЕИК 206086428. 

Предвид горното, „ВиК Енерджи Груп“ 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. 
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Относно наличието на финансови възможности на заявителя за осъществяване 

на дейността „търговия с електрическа енергия“: 

„ВиК Енерджи Груп“ ЕООД е представило бизнес план за периода 2022 г. – 2026 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 количества електрическа енергия за 

покупко-продажба от ХХХ MWh през 2022 г. до ХХХ MWh през 2026 г. 

Прогнозните цени, по които дружеството ще купува и продава електрическа 

енергия на вътрешния пазар през периода на бизнес плана, са: 

 

За разглеждания период дружеството очаква печалба, като за първата година е в 

размер на ХХХ хил. лв., а през 2026 г. е ХХХ хил. лв. 

Сравнителна таблица на прогнозните приходи и разходи за периода 2022 г. – 2026 г. 

е представена по-долу: 

 

Показатели в  хил. лева 
Прогноза  

2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 

Приходи  
ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 

Разходи 
ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 

Счетоводна печалба 
ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 

 

Към бизнес плана „ВиК Енерджи Груп“ ЕООД е представило SWOT анализ, в който 

дружеството е посочило своите силни и слаби страни, възможностите за развитие и 

вероятните заплахи за дейността си. 

Предвид гореизложеното може да се направи извод, че ако спази заложените в 

бизнес плана параметри и представените в пазарния анализ данни, „ВиК Енерджи Груп“ 

ЕООД ще притежава финансови възможности за извършване на дейността „търговия с 

електрическа енергия“, включваща права и задължения на „координатор на стандартна 

балансираща група“. 

 

Предвид горното и на основание чл. 13, ал. 2, т. 1 от Закона за енергетиката, 

чл. 13, ал. 4 и ал. 6 във връзка с чл. 49, ал. 2, т. 3 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за 

лицензиране на дейностите в енергетиката, 

 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

 

РЕШИ: 

 

Показател Мярка 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 

Средна покупна цена лв./MWh ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 

Средна продажна цена  лв./MWh ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 

Количество търгувана ел. 

енергия общо 
MWh 

ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 
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Одобрява на „ВиК Енерджи Груп“ ЕООД бизнес план за дейността „търговия с 

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

стандартна балансираща група“, за периода 2022 г. – 2026 г. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

  СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ 

 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

 ИСКРА СТАЙКОВА 
 


