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Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ Л-594 

от 27.01.2022 г. 
 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание, проведено на 27.01.2022 г., като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-10 от 

10.01.2022 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-12 от 05.03.2021 г. от „АОТ Енерджи 

Белгия“ СА, чуждестранно юридическо лице, държава: Белгия, за издаване на лицензия 

за дейността „търговия с електрическа енергия“, както и събраните данни от 

проведеното на 19.01.2022 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-12 от 05.03.2021 г. от „АОТ 

Енерджи Белгия“ СА 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-47 от 17.03.2021 г. на председателя на КЕВР. 

Резултатите от извършения анализ на заявлението и приложенията към него са отразени 

в доклад с вх. № Е-Дк-10 от 10.01.2022 г., който е приет с решение на КЕВР по Протокол № 9 

от 13.01.2022 г., т. 8. В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ, на 19.01.2022 г. е 

проведено открито заседание с дистанционно участие, 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 представеното удостоверение за актуално състояние, издадено на 17.12.2020 г. 

от Регистъра на дружествата на Белгия, заявителят е публично дружество с ограничена 

отговорност, с регистрационен номер: № 0478.751.022, със седалище и адрес на управление: 

„Булевар дьо Франс“ № 7, п.к. 8, 1420 Брен Л`Альо, Белгия. 

„АОТ Енерджи Белгия“ СА има следния предмет на дейност: търговия на едро с твърди, 

течни и газообразни горива и подобни продукти, търговия чрез посредничество с горива, 

метали, минерали и промишлени химикали, търговия на едро с метали и метални руди, 

търговия на едро с промишлени химически продукти, търговия на едро с машини и оборудване 

за добива и строителството, неспециализирана търговия на едро, търговия с горива на дребно в 

неспециализирани магазини, без автомобилни горива, предоставяне на други финансови 

услуги, търговия на едро с метали и минерали, търговия на дребно с твърди и течни горива в 

специализирани магазини. 

Капиталът на дружеството е в размер на 1 489 317,63 евро (един милион четиристотин 

осемдесет и девет хиляди триста и седемнадесет евро и шестдесет и три евроцента), 

разпределен в 2 422  (две хиляди четиристотин двадесет и две) акции. Едноличен собственик 

на капитала на „АОТ Енерджи Белгия“ СА е „TRANSCOR INTERNATIONAL“ SA, Белгия, 

част от холдинговата структура на „AOT HOLDING“ AG, Швейцария. 
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„АОТ Енерджи Белгия“ СА се управлява от Съвет на директорите в състав: Фредерик 

Андре Брику, Лесли Рудолф Хофман, Марк Лий Миджли, Александър Петерс, Аикатерини 

Питара, Марк Джоузеф С. Ван Винкел и „ФРЕДЕРИК БИРКУ“, дружество с ограничена 

отговорност, регистрирано съгласно законите на Белгия. Заявителят се представлява от двама 

членове на съвета на директорите, действащи съвместно. 

Предвид горното, „АОТ Енерджи Белгия“ СА е лице с регистрация по 

законодателството на друга държава-членка на Европейския съюз, еквивалентна на тази по 

Търговския закон, следователно отговаря на условията на чл. 40, ал. 7 от ЗЕ и чл. 10, ал. 1 от 

НЛДЕ. 

Видно от представените декларации от членовете на съвета на директорите в качеството 

им на членове на управителните органи на заявителя, 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. Представена е декларация по чл. 11, ал. 2, б. 

„в“, б. „г“ и б. „д“ от НЛДЕ, съгласно която дружеството не е в производство по 

несъстоятелност, не е обявено в несъстоятелност и не е в ликвидация, не му е отнемана 

лицензия за дейността „търговия с природен газ“, нито му е отказвано издаване на лицензия за 

същата дейност. В тази връзка, „АОТ Енерджи Белгия“ СА е представило и удостоверение за 

липса на процедура по несъстоятелност, издадено на 11.12.2020 г. от Търговския съд на 

Брабант Валон, Кралство Белгия. Декларация за истинността на заявените обстоятелства и на 

приложените документи и данни съгласно изискванията на чл. 3, ал. 3 от НЛДЕ е представена 

от пълномощника на „АОТ Енерджи Белгия“ СА, надлежно упълномощен с приложено 

пълномощно. 

Предвид изложеното, издаването на исканата лицензия не е в противоречие с чл. 40, ал. 

4, т. 1-3 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 

Съгласно чл. 42, ал. 1 от ЗЕ, лицензията се издава за срок до 35 (тридесет и пет) години, 

в съответствие с изискванията на НЛДЕ. „АОТ Енерджи Белгия“ СА е поискало да му бъде 

издадена лицензия за срок от 10 (десет). Същият е обоснован с оглед реализацията на бизнес 

концепцията и изпълнението на заложените в бизнес плана на дружеството дългосрочни и 

средносрочни цели. Като допълнително обстоятелство, което обуславя предложения срок, 

„АОТ Енерджи Белгия“ СА сочи стартиралия в България свободен пазар на електроенергия, 

създаващ възможност на все повече участници да се възползват от предимствата на свободния 

пазар на електроенергия, което ще повиши конкурентността и ще допринесе за по-

благоприятни условия за търговия. 

Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване на дейността 

„търговия с електрическа енергия“: 

За осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“ дружеството ще 

използва офис пространство, архиви и паркинги, находящи се в Бизнес парк „Парк дьо 

л‘Алианс“, с адрес „Булевар дьо Франс“ № 7, п.к. 8, 1420 Брен л‘Альо, Белгия. 

Дружеството посочва, че офисните помещения се ползват въз основа на сключен на 

14.12.2006 г. договор за наем на офис помещения с дружеството „AXA BELGIUM“, със 

седалище и адрес на управление: бул. „Дю Суврен“ № 25, 1170 Брюксел, и дружеството „AG 
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INSURANCE“, със седалище и адрес на управление: бул. „Емил Жакмен“ № 53, 1000 Брюксел. 

Към основния договор за наем има сключени четири допълнителни споразумения, с които се 

разширява кръга на наеманите от заявителя помещения, както и се удължава наемния срок за 

период от 9 последователни години, а именно до 28.02.2025 г. 

„АОТ Енерджи Белгия“ СА декларира, че наетите офисни помещения са изцяло 

пригодени и оборудвани за ползването им за административни нужди и разполагат с 

необходимото хардуерно, софтуерно и комуникационно оборудване, като: 

− телефон; 

− факс; 

− 2 бр. скенер, принтер и копирна машина – мултифункционално устройство Xerox 

C8035V; 

− 2 бр. мултифункционално устройство (скенер, принтер, копирни услуги) – Xerox 

C400V_DNM; 

− 26 бр. настолни компютри, със следните спецификации – HP EliteDesk 800, RAM 8GB, 

SSD 256 GB, 2бр. монитори. 

Софтуерното осигуряване на всяка една работна станция е следното: 

− Операционна система – Windows 10; 

− Пакет за работа с офис документи – Microsoft Office Small Business; 

− Софтуер за работа с PDF файлове – Adobe Acrobat DC; 

− Софтуер за работа с архивни файлове – 7zip; 

− Java Software; 

− Софтуер за антивирусна защита – WorkStation Trend Micro. 

За осигуряване на комуникационната свързаност на устройствата е обособено сървърно 

помещение, осигуряващо: 

− Централен сървър със следните характеристики: 

- Виртуална машина – VMWARE Horizon; 

- Операционна система – Windows Server; 

- Управление на потребителите и компютрите – Active directory; 

- Централно съхранение на всички работни файлове от работните станции; 

- Софтуер за антивирусна защита – Eset File Security for Windows servers; 

− Сървър за електронна поща със следните характеристики: 

- MS Exchange server 2016 on MS Server 2012/2016 R2; 

- SMTP; 

- Cisco Ironport C170 система за имейл защита; 

- DELL EMC Source one за архивиране; 

- Сигурност на комуникация между клиентите и сървъра се защитава с криптиране 

– GeoTrust certificates. 

Доставката и ползването на интернет услуги се обезпечават от „COLT Technology 

Service NV“, Белгия на основание договор, приложен към заявлението. 

Съгласно чл. 11, ал. 6, т. 2 от Наредба № 3 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-ЕСО-4234#1 от 03.06.2021 г. ЕСО ЕАД декларира, че „АОТ 

Енерджи Белгия“ СА 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), 
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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 

„АОТ Енерджи Белгия“ СА 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“: 

За осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“, „АОТ Енерджи 

Белгия“ СА ще разчита на специалисти с необходимите познания и опит, спазвайки 

разпоредбите и изискванията на приложимото действащо законодателство. 

Съгласно управленско-организационната структура на дружеството, същото ще разчита 

на следните специалисти: 

− Директор, който ще следи и отговаря за цялостната оперативна дейност, координация, 

одобрение и иницииране на отделните дейности, с дългогодишен опит в управлението, с 

познания и умения в оперативното ръководство и др.; 

− Специалист в отдел „Търговска дейност, анализи и администриране на дейността“, 

който ще следи и отговаря за ежедневните дейности на дружеството, комуникация с 

контрагенти, проследяване на фактури и договори, осигуряване на пълна документация на 

търговските дейности; 

− Специалист в отдел „Търговия и планиране“, който отговаря за дейностите по 

търговия и планиране, комуникация с бизнес партньори, прогнозиране, съгласуване и 

генериране на графици и др. 

Заявителят посочва, че служителите, ангажирани с дейността „търговия с електрическа 

енергия“, разполагат с богат опит в областта на търговията и снабдяването с електроенергия и 

газ. Представени са автобиографии и копия на дипломи за завършено образование на част от 

служителите. 

Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството доказателства 

може да се приеме, че „АОТ Енерджи Белгия“ СА 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): 

„АОТ Енерджи Белгия“ СА е представило бизнес план за периода 2022 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 новия срок на лицензията. 

В бизнес плана са заложени увеличаващи се количества електрическа енергия за 

покупко-продажба, като техните обеми са от 87 600 MWh през 2022 г. до 306 600 MWh през 

2025 г. 

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

през периода на бизнес плана, са: 
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За разглеждания период, дружеството очаква печалба в размер на 491 хил. лева за 2022 

г., която да достигне до 3 866 хил. лева до 2025 г. 

Сравнителна таблица на прогнозните приходи и разходи за периода 2022 г. – 2025 г. е 

представена по-долу: 
 

Показатели в  хил. лева 
Прогноза 

2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

Приходи  8 760 16 556 23 433 33 726 

Разходи 8 269 15 320  21 292 29 860 

Счетоводна печалба 491 1 237 2 141 3 866 
 

Към бизнес плана „АОТ Енерджи Белгия“ СА 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 04.01.2022 г. от „CA INDOSUEZ 

(SWITZERLAND)“ SA, според което „АОТ Енерджи Белгия“ СА е клиент на банката с открита 

специална сметка за обезпечаване на бъдещи сделки при упражняване на лицензионната 

дейност „търговия с електрическа енергия“, дебитният оборот по която към 14.12.2021 г. е 

3 879 565,60 евро (7 587 770,79 лв. съгласно курс на БНБ). 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, „АОТ Енерджи Белгия“ 

СА 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: 
 

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

Средна покупна цена  лв./MWh 93 96 96 96 

Средна продажна цена  лв./MWh 100 105 107 110 

Количество търг. ел. 

ен. общо 
MWh 87 600 157 700 219 000 306 600 
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[TLP-AMBER] 

Ниво 2 

1. Издава на „АОТ Енерджи Белгия“ СА, с регистрационен номер: № 0478.751.022, 

със седалище и адрес на управление: „Булевар дьо Франс“ № 7, п.к. 8, 1420 Брен Л`Альо, 

Белгия, лицензия № Л-594-15 от 27.01.2022 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 „АОТ Енерджи Белгия“ СА 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 


