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РЕШЕНИЕ
№ Л-606
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-Дк340/1472 от 29.04.2022 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-15 от 28.02.2022 г. на „ВиК
Енерджи Груп“ ЕООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа
енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна
балансираща група“, както и събраните данни от проведеното на 26.05.2022 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-15 от
28.02.2022 г. на „ВиК Енерджи Груп“ ЕООД за издаване на лицензия за дейността „търговия
с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна
балансираща група“, на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 5 и ал. 5 от
Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 9, ал. 1, т. 10, ал. 2 и ал. 5 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.
Резултатите от извършения анализ на заявлението и приложенията към него са
отразени в доклад с вх. № Е-Дк-340/1472 от 29.04.2022 г., който е приет с решение на КЕВР
по Протокол № 121 от 19.05.2022 г., т. 5. В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1
от ЗЕ, на 26.05.2022 г. е проведено открито заседание, на което е взел участие представител
на заявителя. 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 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.
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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.
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,
не е в ликвидация, не му е отнемана лицензия за дейността „търговия с електрическа
енергия“ и не му е отказвано издаването на лицензия за същата дейност. Следователно не е
налице противоречие с разпоредбите на 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“, липсва енергиен обект.
Срок на исканата лицензия
Срокът на лицензията, за която кандидатства заявителят, е 10 (десет) години.
Исканият срок е обоснован с оглед намеренията на дружеството да сключва дългосрочни
договори за доставка на електрическа енергия с дъщерните дружества на едноличния
собственик на капитала.
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“:
За осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“, „ВиК Енерджи
Груп“ ЕООД ще използва офис, находящ се в гр. София, район „Оборище“, ул. „Париж“ №
11А, съгласно представен договор за наем от 23.02.2022 г., сключен с „Български ВиК
Холдинг“ ЕАД.
В инвестиционната си програма заявителят предвижда закупуване на необходимото
оборудване, техническа инфраструктура и софтуерно осигуряване за обезпечаване на
дейността. За стартиране на дейността „търговия с електрическа енергия“, дружеството
заявява, че разполага със следното техническо оборудване и софтуерно осигуряване:
− 4 бр. лаптопи Lenovo ThinkPad E15, с процесор AMD Ryzen 5 4500U, RАМ памет
8GB DDR4;
− 2 бр. настолни компютри Dell OptiPlex 7490, с процесор i7-10700, RAM памет
16GB DDR4;
− 1 бр. принтер, копир и скенер Brother MFC L89000;
− 2 бр. монитори Nokia Smart TV 43” 4300 4K;
− 1 бр. UTM Protector SecPoint AV/FW;
− 2 бр. комутатори TP-Link TL-SG1024;
− 2 бр. Access Point TP-Link EAP245;
− 2 бр. рутери Linksys LRT224;
− 3 бр. UPS Eaton 5E 2000i;
− 6 бр. Microsoft Windows 10/11 pro;
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− 10 бр. Microsoft Office 2013 Pro+;
− 1 бр. SAP Software;
− 2 бр. интернет доставчици;
− 6 бр. мобилни телефони.
За осигуряване на комуникационната свързаност, заявителят е сключил договор за
предоставяне на електронни съобщителни услуги с „Вестител БГ“ АД, който е приложен към
заявлението.
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-ЕСО-1753≠2 от 25.02.2022 г.
ЕСО ЕАД декларира, че „ВиК Енерджи Груп“ 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
„ВиК Енерджи Груп“ ЕООД притежава технически възможности и материални ресурси за
осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и
задължения на „координатор на стандартна 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“:
Предоставени са данни за управленската и организационна структура на „ВиК
Енерджи Груп“ ЕООД. Общата организационна структура на заявителя се състои от
следните дирекции, пряко подчинени на управителя на дружеството, с включените в тях
дейности:
А) Дирекция „Финанси и администрация“ – изпълнява задачи по финансовото,
административно-техническото, стопанското и правното осигуряване на дейността на
дружеството, като е организирана в следните отдели:
− отдел „Финансови и административни дейности“;
− отдел „Човешки ресурси и деловодство“;
− отдел „Информационни технологии“.
Б) Дирекция „Инвестиции в енергийната ефективност и собствени енергийни
източници“ – организиране и последващо внедряване на мерки за повишаване на
енергийната ефективност на клиентите, както и стартиране на проекти за изграждане или
възстановяване на собствени източници на енергия при клиентите на дружеството,
организирана в следните отдели:
− отдел „Развитие на енергийната ефективност“;
− отдел „Иновации и нови източници на енергия“;
− отдел „Инвестиционно планиране“.
В) Дирекция „Обслужване на клиенти“ – изпълнява дейности по организирането и
цялостното изпълнение на подписаните договори и проектодоговори с клиентите на
дружеството, като е организирана в следните отдели:
− отдел „Договаряне и администриране;
− отдел „Фактуриране и планиране“;
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− отдел „Маркетинг и анализи“.
Г) Дирекция „Балансиране, прогнозиране и борсова търговия“ – изпълнява всички
дейности по организирането и цялостното изпълнение на доставките на електрическа и друга
енергия за изпълнението на договорите с клиентите на дружеството, включително за
собствени нужди, както и обмяна на информация с „Електроенергиен системен оператор“
ЕАД, извършване на търговски операции на всички пазарни сегменти на „Българска
независима енергийна борса“ ЕАД, като е организирана в следните отдели:
− отдел „Прогнозиране и планиране на доставки“;
− отдел „Балансиране и регулиране“;
− отдел „Борсова и извънборсова търговия“;
− отдел „Отчетно обслужване“;
− отдел „Управление на проекти“.
Представени са автобиографии на управителя на дружеството и на част от
служителите, както и справка за актуално състояние на действащите трудови договори към
23.02.2022 г.
Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството доказателства
може да се приеме, че „ВиК Енерджи Груп“ ЕООД разполага с човешки ресурси и
организационна структура за осъществяване на дейността „търговия с електрическа
енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща
група“.
Относно наличие на финансови възможности на заявителя за осъществяване на
дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на
„координатор на стандартна 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):
„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, 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 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:
Показател

Мярка

2022 г.

Средна покупна цена

лв./MWh

ХХХ

ХХХ

Средна продажна цена

лв./MWh

ХХХ
ХХХ

Количество търгувана ел.
енергия общо

MWh

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

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.
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Сравнителна таблица на прогнозните приходи и разходи за периода 2022 г. – 2026 г. е
представена по-долу:
Показатели в хил. лева
Приходи
Разходи
Счетоводна печалба

2022 г.

2023 г.

ХХХ

ХХХ

ХХХ
ХХХ

Прогноза
2024 г.

2025 г.

2026 г.

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

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.
Дружеството е представило удостоверение от 04.04.2022 г. от Банка, според което
„ВиК Енерджи Груп“ 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 04.04.2022 г. е ХХХ лева. 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. Съгласно удостоверението банката се задължава при поискване от
КЕВР да предоставя информация на Комисията относно оборотите и салдото по сметката.
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“.
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.
Договор за участие в стандартна 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, „ВиК Енерджи Груп“ ЕООД е представило проект на договор за продажба на
електрическа енергия и участие в стандартна балансираща група, който е със съдържание,
предвидено в чл. 12, ал. 2 от НЛДЕ. Към проекта на договор са приложени общи принципи за
разпределяне на небалансите в рамките на балансиращата група, въз основа на които
небалансите се разпределят на всеки член от групата в съответствие с изискванията на 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,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
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[TLP-AMBER]
Ниво 2
РЕШИ:
1. Издава на „ВиК Енерджи Груп“ ЕООД, с ЕИК 206705510, със седалище и адрес
на управление: гр. София 1000, ул. „Париж“ № 11A, лицензия № Л-606-15 от 02.06.2022
г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и
задължения на „координатор на стандартна балансираща група“, за срок от 10 (десет)
години, приложение и неразделна част от това решение;
2. Одобрява на „ВиК Енерджи Груп“ 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:
СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
ИСКРА СТАЙКОВА
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