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Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ И1-Л-236 

от 15.09.2016 г. 
 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

на закрито заседание, проведено на 15.09.2016 г., като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-255 

от 12.08.2016 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-37 от 30.06.2016 г. на „АКСПО 

БЪЛГАРИЯ“ ЕАД за продължаване срока на лицензия № Л-236-15 от 23.07.2007 г. за 

дейността „търговия с електрическа енергия“, и събраните данни от проведеното на 

08.09.2016 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-ПД-37 от 

30.06.2016 г. на „АКСПО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД за продължаване срока на лицензия № Л-236-15 

от 23.07.2007 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, на основание чл. 56, ал. 1, т. 

1 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 67, ал. 1 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за 

лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ). 

Със заповед № З-E-129 от 07.07.2016 г. на председателя на КЕВР е сформирана 

работна група със задача да проучи обстоятелствата, съдържащи се в заявлението и 

приложенията към него, за установяване на основателността на искането.  

Резултатите от извършения анализ на заявлението и приложенията към него са 

отразени в доклад с вх. № Е-Дк-255 от 12.08.2016 г., който е приет от КЕВР с решение по 

Протокол № 175 от 29.08.2016 г., т. 2. В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от 

ЗЕ, на 08.09.2016 г. е проведено открито заседание, на което e присъствал представител на 

заявителя. Същият не е направил възражения по фактите, обстоятелствата и изводите, 

отразени в приетия доклад. 

След проучване на обстоятелствата по образуваната преписка, Комисията приема за 

установено следното: 

„АКСПО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД притежава лицензия № Л-236-15 от 23.07.2007 г., 

издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“ за срок от 10 години. 

В срока по чл. 42, ал. 2 от ЗЕ, „АКСПО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД е подало на основание чл. 

56, ал. 1, т. 1 от ЗЕ заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-37 от 30.06.2016 г., с което дружеството е 

поискало продължаване с 10 (десет) години на срока на издадената лицензия.  

В тази връзка, при продължаване срока на лицензията, по аргумент от чл. 69, ал. 1 от 

НЛДЕ, Комисията следва да прецени изпълнението на изискванията и задълженията по 

действащата лицензия и дали заявителят ще продължи да отговаря на условията за 

упражняване на лицензията, а именно дали притежава технически и финансови 

възможности, материални и човешки ресурси и организационна структура за изпълнение на 

нормативните изисквания за осъществяване на дейността по лицензията. 

Видно от представеното удостоверение за актуално състояние с изх. № 

20160525093438 от 25.05.2016 г., издадено от Агенцията по вписванията към Министерство 

на правосъдието, „АКСПО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД е търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от 

Търговския закон. „АКСПО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД е еднолично акционерно дружество с 

едностепенна система на управление, с ЕИК 175156562, със седалище и адрес на управление: 

гр. София 1407, район „Лозенец“, ул. „Кричим“ № 14Б. 

„АКСПО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД се управлява от съвет на директорите с членове 

Мирослав Велинов Дамянов, Даниел Армандо Каменцинд, Михаел Александър Валднер, 
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Петер Франк Шерен и Бойко Димитров Димитрачков. Дружеството се представлява 

поотделно от представителите Мирослав Велинов Дамянов и Михаел Александър Валднер.  

„АКСПО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД е с предмет на дейност:  

Предприемачество, сделки с енергия и ресурси, след като получи лиценз, когато това 

е приложимо, търговска дейност, строителство, инженерни услуги, закупуване на стоки с цел 

препродажбата им в първоначален или преработен вид, превози, спедиторска дейност, 

складова дейност, комисионни сделки, както и всякаква друга дейност, незабранена със 

закон или друг нормативен акт.  

Капиталът на дружеството е в размер на 9 000 000 лева и е разпределен в 18 000 броя 

поименни акции, всяка с номинална стойност 500 лева. Едноличен собственик на капитала е 

„АКСПО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“ СА, чуждестранно юридическо лице, идентификация 

B103420, държава: Люксембург. 

Видно от представеното удостоверение за регистрация от 16.05.2007 г., издадено от 

Национална агенция за приходите, считано от 16.05.2007 г. „АКСПО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД е 

регистрирано по Закона за данъка върху добавената стойност лице с идентификационен 

номер по ДДС BG175156562.    

Видно от представените на основание чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „а“ и б. „б“ от НЛДЕ 

декларации от всички членове на съвета на директорите на „АКСПО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, 

същите на са лишени от правото да упражняват търговска дейност и не са осъждани с влязла 

в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството. 

Представени са и декларации по чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „в“, б. „г“ и б. „д“ от НЛДЕ, от 

които е видно, че заявителят не е в производство по несъстоятелност, не е обявен в 

несъстоятелност, не му е отнемана лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ 

и няма издаван акт за отказ да се издаде на дружеството лицензия за дейността „търговия с 

електрическа енергия“. 

Предвид изложените по-горе факти се стига до извода, че продължаването на срока на 

издадената лицензия няма да е в противоречие с разпоредбите на чл. 40, ал. 4, т. 1, 2 и 3 от 

ЗЕ.  

Заявителят е обосновал искането си за продължаване на срока на лицензията с 

аргумента, че за годините от издаването на лицензията е натрупал значителен опит, създал е 

стабилни партньорски отношения с други търговски участници на българския енергиен пазар 

и на енергийните пазари в съседните страни и разполага с необходимите финансови, 

технически и човешки ресурси за осъществяването на успешна търговска дейност с 

електрическа енергия. Посоченият нов срок ще позволи стратегическото планиране на 

дейността и запазването на устойчивото и стабилно развитие на дружеството.  

Предвид гореизложеното, искането на „АКСПО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД да бъде продължен 

срокът на издадената лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ е допустимо.   

 Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване на 

дейностите, изискванията и задълженията на действащата лицензия. 
Видно от регистъра на търговските участници, публикуван на интернет страницата на 

„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (ЕСО ЕАД), „АКСПО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД е 

регистрирано с ID № 32XEGL-BULGARIAC като търговец на електрическа енергия, като 

към момента е със статус „Активен“.  

Дружеството е представило копие от договор за ползване под наем на офиси, част от 

административно-търговски комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, с административен адрес 

гр. София, район „Изгрев“, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, сграда „Б“, ет. 8, сключен на 

14.02.2013 г. със „Софарма имоти“ АДСИЦ. 

Дружеството уверява, че има тройна резервираност на достъпа до интернет, ползвайки 

услугите на 3 отделни независими един от друг интернет доставчика: 2 броя с оптична 

свързаност и 1 бр. 4G мрежа. За достъп до интернет се ползват двойно физически  и 

програмно резервирани защитни стени с възможност за криптиране на данните, вградена  

защита против проникване, филтър на приложения и сайтове, антивирусна защита, с 

възможност за обработка на до 100 000 работни сесии едновременно и работа с IP Sec  и SSL 

VPN тунели. Във вътрешната мрежа работните места ползват специализирани настолни и 

мобилни компютри със стандартна минимална конфигурация: процесори Intel i5, 8 GB RAM, 
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1GBit LAN port, 120 BG SSD, Docking Station, 2 23‘‘ монитора. За съхранение на данните се 

използва 1 бр. специализиран ASUSTOR NAS сървър с RAID масив, с ежедневен backup на 

данните. За целите на счетоводния отдел се ползва отделен 1 бр. специализиран сървър, 

работещ с лицензирана ОС MS Server 2012 за работа със специализирани лицензирани 

програми за нуждите на отдела. 

Всички работни станции използват само лицензирани програмни продукти като: MS 

Windows 7 Pro, Home, MS Windows 10 Pro, MS Office 2013 -2016, антивирусна защита Avira 

Pro Business Edition. 

„АКСПО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД използва и специализиран софтуер, предоставен от 

дружеството майка, наречен „ENDUR“. Това е търговска програма, в която се въвежда 

информация за всички сделки с електрическа енергия, която има връзка и с други програмни 

продукти, използвани от дружеството за риск мениджмънт и изготвяне на доклади за 

търговски резултати. На базата на „ENDUR“ се подготвя и информацията, нужна за 

докладването на сделки във връзка с прилагането на Регламент (ЕС) № 1227/2011 на 

Европейския парламент и на съвета относно интегритета и прозрачността на пазара за 

търговия на едро с енергия (REMIT).  

 Относно наличието на човешки ресурси и опит за осъществяване на дейността 

„търговия с електрическа енергия“. 

„АКСПО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД е част от швейцарската Акспо Груп, чийто основен 

предмет на дейност е търговия, доставка и производство на електроенергия и газ. Акспо 

купува и продава електроенергия, газ и свързани с енергетиката финансови продукти в цяла 

Европа. Чрез своите дъщерни дружества Акспо е представено на всички главни европейски 

пазари и има лицензии и акредитации за търговия на най–важните енергийни борси. 

Дъщерни дружества са регистрирани в 23 европейски страни, като Акспо има много активно 

присъствие не само в централна и западна Европа, но и в Скандинавските страни, Италия, 

Иберийския полуостров и на Балканите (България, Гърция, Румъния, Турция, Сърбия, 

Македония, Хърватия и Албания).       

„АКСПО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД започва активна търговска дейност, считано от 01.10.2008 

г. Дружеството отговаря на всички законови изисквания за извършване на търговска дейност 

с електрическа енергия на територията на страната, за осъществяване на трансграничен 

обмен на електрическа енергия и е вписано в регистъра на ползвателите, покрили 

изискванията за участие в тръжни процедури за разпределение и предоставяне на налична 

пропускателна способност на всички български граници. Дружеството е регистрирано от 

оператора на българския борсов пазар БНЕБ и има право да участва на борсовия пазар чрез 

подаване на предложения за продажба/покупка на електрическа енергия. 

Броят на работещите в „АКСПО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД към юни 2016 г. е 44 души, видно 

от представената справка за актуалното състояние на действащите трудови договори от НАП 

към 20.06.2016 г. Дружеството уверява, че персоналът е назначаван след внимателен подбор 

и оценка на професионалните умения и личностните качества. През първите месеци на 

активна търговска дейност с електрическа енергия новоназначеният персонал на „АКСПО 

БЪЛГАРИЯ“ ЕАД е бил обучен в централния офис на Акспо в Швейцария. Стратегията на 

компанията-майка по отношение развитието на персонала включва непрекъснато обучение и 

систематичното повишаване на компетентността на специалистите в областта на предмета на 

дейност на дружеството.  

Към месец юни 2016 г. организационната структура на „АКСПО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД 

включва три основни направления: „Търговия с електрическа енергия“, „Оперативен център“ 

и „Финансово-счетоводна дейност“, изпълняващи следните функции: 

 Търговски отдел – договаряне на параметрите на сделките с доставчици и клиенти; 

изготвяне и съгласуване на търговските договори; обмен на информация с оператора на 

електроенергийната система, вкл. вътрешни графици за обмен на електрическа енергия; 

подаване на оферти за участие в търгове за разпределение на търговски права за пренос, 

организирани от ЕСО ЕАД; подаване на оферти за участие в търгове за закупуване на 

електрическа енергия от производители в страната; сетълмент и отчитане на сделките; 

участие на борсовия пазар на електрическа енергия в България, организиран от БНЕБ; 

координация с търговските партньори и обслужващите банки на дружеството относно 
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издаване на банкови гаранции за гарантиране изпълнение на задълженията по сключени 

договори за доставка на електрическа енергия; предприемане на нужните действия за 

изпълнението на задълженията на „АКСПО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, произтичащи от 

нормативната уредба на Р. България, регулираща дейностите в енергийния сектор, в т.ч. 

задълженията, свързани с лицензията на дружеството за търговия с електрическа енергия, 

както и правилата и изискванията на ЕСО ЕАД; 

 Финансово-счетоводен отдел – дейности, свързани основно със спазването на 

всички изисквания на счетоводното, данъчното, митническо и трудовото законодателство на 

Р. България, както и на корпоративните правила и изисквания на Акспо; 

 Оперативен център - извършва услуги на дружествата от Акспо групата, свързани 

със сключваните от тях сделки с електрическа енергия и газ (номинации на сделки с 

електрическа енергия и газ до съответните системни оператори, размяна на потвърждения за 

сключени сделки с партньори на дружества от Акспо групата, докладване по REMIT на 

сключени сделки и др.). 

Въз основа на всичко гореизложено, може да се направи извод, че „АКСПО 

БЪЛГАРИЯ“ ЕАД притежава материални и човешки ресурси, както и опит да продължи да 

изпълнява дейността „търговия с електрическа енергия“. 

Относно наличието на финансови възможности на „АКСПО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД за 

осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“, както и наличието 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). 

В изпълнение на изискванията на чл. 68, ал. 2, т. 5 от НЛДЕ „АКСПО БЪЛГАРИЯ“ 

ЕАД е представило бизнес план за управление и развитие на дейността „търговия с 

електрическа енергия“, който обхваща периода 2017 г. - 2021 г., с прогнозни годишни 

финансови отчети. 
 

 
 

 

Съгласно представения прогнозен отчет за приходите и разходите дружеството 

предвижда общите приходи да нарастват всяка година от бизнес плана и от ХХ хил. лева за 

2017 г. да достигнат до ХХ хил. лева през 2021 г. 

Със същия темп е прогнозирано да нарастват и разходите за продажба на 

електрическа енергия и от ХХ хил. лева за 2017 г. да достигнат ХХ хил. лева през 2021 г. 

Краткосрочните задължения се увеличават, като за 2017 г. те са предвидени да бъдат в 

размер на ХХ хил. лв., а в края на периода 2021 г. да достигнат ХХ хил. лв., основно в 

резултат на увеличение на търговските задължения. 

Размерът на краткотрайните активи и краткосрочните пасиви определя добри 

стойности на коефициента на обща ликвидност и възможността на дружеството да покрива 

краткосрочните си задължения с наличните краткотрайни активи. 

„АКСПО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД е представило анализ на вътрешния и външен 

електроенергиен пазар. Анализът на външния пазар е фокусиран върху съседните за 

България пазарни зони, с цел да бъдат съпоставени според етапа им на развитие на 

електроенергийните пазари и търсене на перспективи за осъществяване на регионална 

интеграция. 

В съответствие с изискванията на чл. 19, ал. 2 от Правилата, дружеството е 

представило писмено потвърждение от „ХХ“ АД с изходящ № 0737-64- 007653 от 08.06.2016 

г. в уверение на това, че „АКСПО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД е клиент на същата банка и има открита 

сметка, средствата по която са предназначени единствено за изпълнение на задълженията на 

дружеството при осъществяване на лицензионна дейност „търговия с електрическа енергия“, 

с наличност към 07.06.2016 г. в размер на ХХ лв. Размерът на наличната сума съответства на 

изискуемия размер на обезпечението съгласно чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от Правилата, видно от 

стойността на оборота от търговия с електрическа енергия на територията на Република 

България за последната година от лицензионната дейност съгласно представения на 

Комисията годишен финансов отчет.  
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Въз основа на всичко гореизложено може да се направи извод, че в случай, че спази 

заложените в бизнес плана параметри, „АКСПО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД 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 потребители на енергийни услуги“. 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, и са в съответствие с изискванията на чл. 38в, 

ал. 2 от ЗЕ.   

 
 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 5 във връзка с чл. 

56, ал. 1, т. 1 от ЗЕ и чл. 69, ал. 2, т. 1 и ал. 3 и чл. 13, ал. 5 от НЛДЕ, 

 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

 

1. Продължава срока на лицензия № Л-236-15 от 23.07.2007 г. за дейността 

„търговия с електрическа енергия“, издадена на „АКСПО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, с ЕИК 

175156562, със седалище и адрес на управление: гр. София 1407, район „Лозенец“, ул. 

„Кричим“ № 14Б, с 10 (десет) години, считано от датата на изтичане срока на 

лицензията; 

2. Определя същите условия за осъществяване на лицензионната дейност за 

новия срок, така както последните са регламентирани в лицензия № Л-236-15 от 

23.07.2007 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, издадена на „АКСПО 

БЪЛГАРИЯ“ ЕАД;  

3. Одобрява на „АКСПО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД бизнес план за периода 2017 г. - 2021 

г., приложение към това решение и приложение към издадената лицензия; 

4. Одобрява на „АКСПО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД правила за работа с потребители на 

енергийни услуги, приложение към това решение и приложение към издадената 

лицензия. 

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – София град в 14 

(четиринадесет) дневен срок. 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

        ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ 
 

 

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

                                                                                                                  ЮЛИЯН МИТЕВ 

                                                                                    (съгл. Заповед № 638/07.09.2016 г.) 


