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Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ Л-641 

от 10.11.2022 г. 

 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание, проведено на 10.11.2022 г., като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-

2006 от 21.10.2022 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1089 от 14.09.2022 г. на „МВМ 

Партнер Енергиакерешкеделми“ ЗРТ за издаване на лицензия за дейността „търговия с 

електрическа енергия“, както и събраните данни от проведеното на 02.11.2022 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-1089 от 

14.09.2022 г. на „МВМ Партнер Енергиакерешкеделми“ ЗРТ 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-1172 

от 21.09.2022 г. на председателя на КЕВР. 

При преценката на основателността на заявлението за издаване на лицензия за 

дейността „търговия с електрическа енергия“, Комисията по силата на чл. 40 от ЗЕ следва да 

установи, дали заявителят е лице, регистрирано по Търговския закон или по закона на 

държава-членка на Европейския съюз, както и налице ли са необходимите технически и 

финансови възможности, материални и човешки ресурси, и организационна структура за 

изпълнение на нормативните изисквания за осъществяване на лицензионната дейност. 

Резултатите от извършения анализ на заявлението и приложенията към него са 

отразени в доклад с вх. № Е-Дк-2006 от 21.10.2022 г., който е приет с решение на КЕВР по 

Протокол № 285 от 26.10.2022 г., т. 7. В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от 

ЗЕ, на 02.11.2022 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. 

Въз основа на анализ на фактите и обстоятелствата, съдържащи се в 

документите по административната преписка, се установи следното: 

 

Видно от представено извлечение от регистъра на дружествата от 01.08.2022 г., 

издадено от Службата за фирмена информация към Министерство на правосъдието на 

Република Унгария, „МВМ Партнер Енергиакерешкеделми“ ЗРТ е акционерно дружество, 
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учредено и регистрирано съгласно законите на Република Унгария, с фирмен 

регистрационен № 01-10-044818, със седалище и адрес на управление: Унгария, 1031 

Будапеща, ул. „Сентрендеи“ 207-209. 

„МВМ Партнер Енергиакерешкеделми“ ЗРТ се управлява от съвет на директорите с 

членове Корнел Цинеге, Габор Хиезл, Балаж Томай, Петер Акош Мерниеи, Ласло Золтан 

Фрич, Петер Бьорьоц, Янош Силард Шум, Габор Имре Пожгай, Балаж Паал. Размерът на 

капитала на дружеството е 16 561 000 000 HUF (унгарски форинта). 

„МВМ Партнер Енергиакерешкеделми“ ЗРТ има следния предмет на дейност: 

търговия с електрическа енергия, разпределение на газообразни горива по 

газоразпределителните мрежи, строителство на преносни и разпределителни електрически и 

далекосъобщителни мрежи, други специализирани строителни дейности, изграждане на 

електрически инсталации, инженерни дейности и технически консултации, други 

професионални дейности, друго спомагателно обслужване на стопанска дейност, 

консултантска дейност по стопанско и друго управление, производство на електрическа 

енергия, търговия с газообразни горива по газоразпределителните мрежи, специализирано 

търговско посредничество с други групи стоки, неспециализирана търговия на едро, 

проучване на пазари и изследване на общественото мнение, технически изпитания и анализи. 

Съгласно чл. 3, т. 14 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици, в производство по 

издаване на лицензии по ЗЕ се забранява пряко и/или косвено участие на дружество, 

регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим, както и на контролираните от 

тях лица. 

Едноличен собственик на капитала на „МВМ Партнер Енергиакерешкеделми“ ЗРТ е 

„МВМ Енергетика Зарткьорюен Мюкьодьо Ресвентаршашаг“ ЗРТ, с фирмен регистрационен 

№ 01-10-041828, държава: Унгария. Едноличен собственик на „МВМ Енергетика 

Зарткьорюен Мюкьодьо Ресвентаршашаг“ ЗРТ е държавата Унгария. 

Предвид горното, „МВМ Партнер Енергиакерешкеделми“ ЗРТ 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. 1 и ал. 7 от ЗЕ и чл. 

10, ал. 1 от НЛДЕ. 

Въз основа на представените от членовете на съвета на директорите на дружеството 

декларации по чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „а“ и б. „б“ от НЛДЕ 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. Въз основа на 

представена декларация по чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „в“, б. „г“ и б. „д“ от НЛДЕ 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. 

Предвид липсата на изрично посочване в подаденото заявление от „МВМ Партнер 

Енергиакерешкеделми“ ЗРТ, както и в документите към него, за наличие на информация, 

съставляваща търговска тайна, следва да се приеме, че същите не съдържат такава 

информация. 

Вещни права 
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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. 

Дружеството е обосновало искания срок с оглед реализацията на бизнес концепцията на 

дружеството, като се има предвид, че „МВМ Партнер Енергиакерешкеделми“ ЗРТ вече 10 

години осъществява активно дейността „търговия с електрическа енергия“ на българския 

пазар въз основа на лицензия № Л-399-15 от 05.11.2012 г. Дружеството следва стратегия на 

предпазливо и обмислено разширяване на пазара, поради което разчита на поне 10-годишно 

продължаване на дейността по изграждане на търговска мрежа по вертикала. Дългият 

хоризонт дава съответната рамка за по-нататъшно навлизане на всеки сегмент от пазара на 

едро за поддържането и изграждането на дългосрочни и стратегически контакти. 

Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване на 

дейността „търговия с електрическа енергия“: 

„МВМ Партнер Енергиакерешкеделми“ ЗРТ декларира, че ще изпълнява дейността 

„търговия с електрическа енергия“ в офиса си в Унгария, гр. Будапеща 1138, ул. „Ваци“ № 

150. 

Заявителят посочва, че разполага с необходимата информационна мрежа и софтуер за 

извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, а именно: 

− Операционна система – Microsoft Windows 10; 

− Версия на WORD – MS Office Pro 2016; 

− Версия на EXCEL – MS Office Pro 2016; 

− Версия на клиента на електронната поща – MS Outlook 2016; 

− Антивирусна защита – Symantec; 

− Сървър за електронна поща – Windows Server 2012 R2, Exchange Server 2016.  

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-8666≠1от 07.09.2022 г. ЕСО 

ЕАД декларира, че „МВМ Партнер Енергиакерешкеделми“ ЗРТ 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 

„МВМ Партнер Енергиакерешкеделми“ ЗРТ 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“: 

Представени са данни са организационната структура на „МВМ Партнер 

Енергиакерешкеделми“ ЗРТ. Дружеството се управлява от главен изпълнителен директор, на 

който са подчинени следните дирекции: 
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− Дирекция „Търговия със собствени средства“; 

− Дирекция „Търговия на базата на активи“; 

− Дирекция „Мидъл офис“; 

− Дирекция „Финанси“; 

− Дирекция „Общи въпроси“. 

Сред отговорностите и задачите на „Мидъл офис“ са пълната поддръжка на 

търговските дейности, сред които по отношение на България се открояват планирането на 

маршрутите и процесите, оптимизацията на портфейла и анализ на пазара. Отделът 

„Оптимизация на портфейла“, част от дирекция „Мидъл офис“, е зает да оптимизира 

портфолиото от ресурси и активи на дружеството, като контролира и управлява 

електроенергийните позиции на дружеството и извършва проучвания и тестове за 

оптимизиране и разпределение на канали, както в дългосрочен така и в краткосрочен план. 

Заявителят е активен участник в пазарния сегмент на едро от основаването си през 

2002 г. и като част от дружеството „МВМ Груп“ отговаря за търговията на едро с 

електрическа енергия. Член е на следните борси за електрическа енергия: EEX, EPEX, 

EXAA, HUPX, HUDEX, ISOT, OTE, OPCOM, Southpool, SEEPEX и IBEX. 

„МВМ Партнер Енергиакерешкеделми“ ЗРТ посочва, че търговията на българския 

пазар ще се извършва от девет служители с дългогодишен опит в дейността „търговия с 

електрическа енергия. Представени са автобиографии и копия на дипломи за завършено 

висше образование на част от служителите. 

Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството доказателства 

може да се приеме, че „МВМ Партнер Енергиакерешкеделми“ ЗРТ разполага с човешки 

ресурси и организационна структура за осъществяване на дейността „търговия с 

електрическа енергия“. 

Относно наличие 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): 

„МВМ Партнер Енергиакерешкеделми“ ЗРТ е представило бизнес план за периода 

2023 г. – 2027 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 17 520 MWh през 2023 г. до 22 776 MWh през 2027 г. 

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

на вътрешния пазар през периода на бизнес плана, са: 

 
Показател Мярка 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 

Средна покупна цена евро/MWh 124,369 83,891 71,230 68,964 69,172 

Средна продажна цена  евро/MWh 125,042 84,654 71,993 69,738 69,946 

Количество търгувана ел. 

енергия общо 
MWh 17 520 19 272 19 325 22 776 22 776 
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За разглеждания период дружеството очаква печалба в размер на 3 576 евро за 2023 г., 

която достига до 6 947 евро през 2027 г. 

Сравнителна таблица на прогнозните приходи и разходи за периода 2023 г. – 2027 г. е 

представена по-долу: 

 

Показатели в  евро 
Прогноза  

2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 

Приходи  2 191 737 1 631 457 1 391 257 1 588 363 1 593 094 

Разходи 2 187 160 1 625 901 1 385 407 1 581 134 1 586 147 

Счетоводна печалба 3 576 5 556 5 850 7 229 6 947 

 

Към бизнес плана „МВМ Партнер Енергиакерешкеделми“ ЗРТ 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 с изх. № 0737-64-011106 от 07.09.2022 г. от 

„УниКредит Булбанк“ АД, според което „МВМ Партнер Енергиакерешкеделми“ ЗРТ 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 07.09.2022 г. е 180 000 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, „МВМ Партнер 

Енергиакерешкеделми“ ЗРТ 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 във връзка с чл. 39, ал. 1, 

т. 5 от Закона за енергетиката и чл. 9, ал. 1, т. 10 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за 

лицензиране на дейностите в енергетиката, 

 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 
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[TLP-WHITE] 

Ниво 0 

1. Издава на „МВМ Партнер Енергиакерешкеделми“ ЗРТ, с фирмен 

регистрационен № 01-10-044818, със седалище и адрес на управление: Унгария, 1031 

Будапеща, ул. „Сентрендеи“ 207-209, лицензия № Л-641-15 от 10.11.2022 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 „МВМ Партнер Енергиакерешкеделми“ ЗРТ 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 


