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ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
София – 1000, бул. “Княз Дондуков” № 8-10, тел. 935 96 13, факс 988 87 82 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
  

№  Л-425 

от 29.10.2014 г. 

 

ДЪРЖАВНАТА  КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание, проведено на 29.10.2014 г.,  като разгледа доклад с вх. Е-Дк-429  от 

09.10.2014 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-58 от 24.10.2013 г., подадено от „Петрол 

Словенско енергийно дружество” АД, Любляна за издаване на лицензия за дейността 

„търговия с електрическа енергия”, включваща права и задължения на „координатор на 

стандартна балансираща група и събраните данни от проведено открито заседание на 

21.10.2014  г., установи следното: 

 

Административното производство е образувано по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-58 от 

24.10.2013 г., подадено от „Петрол, Словенско енергийно дружество” АД, Любляна, за издаване 

на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия” и допълнена с дейността 

„координатор на стандартна балансираща група”, на основание чл. 39, ал. 1, т. 5, във връзка с 

чл. 39, ал. 5 и чл. 96а, ал.1 от Закона за енергетиката (ЗЕ) във връзка с чл. 9, ал. 10, т. 11 и чл. 9, 

ал. 5 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (Наредба № 

3). 

При преценката на основателността на заявлението за издаване на лицензия за дейността 

„търговия с електрическа енергия ” Държавната комисия за енергийно и водно регулиране 

(ДКЕВР, комисията), по силата на чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЕ, следва да установи дали заявителят е 

лице, регистрирано по Търговския закон, както и дали притежава технически и финансови 

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

нормативните изисквания за осъществяване на лицензионната дейност. 

Съгласно чл. 58, ал. 1, т. 1 от Правилата за търговия с електрическа енергия (Правилата), 

търговските участници имат право да се регистрират като „координатори на стандартни 

балансиращи групи”, ако притежават лицензия за търговия с електрическа енергия по чл. 39, ал. 

5 от ЗЕ. Видно от чл. 39, ал. 5 от ЗЕ, когато лицето, което кандидатства за издаването на 

лицензия „търговия с електрическа енергия“ и отговаря на изискванията за координатор на 

балансираща група, съответната лицензия съдържа правата и задълженията, свързани с 

дейността на „координатор на балансираща група”. Съгласно разпоредбата на чл. 96а от ЗЕ, 

„координатор на балансираща група” може да бъде лице, притежаващо лицензия за дейността 

„търговия с електрическа енергия”, отговарящо на условията за финансово гарантиране на 

сключваните от него сделки и на изискванията, определени в правилата за търговия с 

електрическа енергия. 

„Петрол, Словенско енергийно дружество” АД, Любляна e акционерно дружество, с 

единен регистрационен номер 5025796000, видно от представеното препис-извлечение от 

Търговския/Съдебен регистър, воден от Агенцията на Република Словения за публични-правни 

вписвания и услуги. Дружеството е вписано в съдебния регистър на 30.03.1990 г. със седалище 

и адрес на управление на дружеството Словения, град Любляна 1000, „Дунайска цеста“ № 50. 

Предвид изложените по-горе факти, заявителят отговаря на изискванията на чл. 40, ал. 7 

от ЗЕ да бъде лице, с регистрация, еквивалентна на тази по ал. 1 от същия член по 

законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз. 

Заявителят е посочил като основен предмет на дейност, съгласно устава на дружеството, 

производство на електрическа енергия за сгради на висши учебни заведения, производство на 

електрическа енергия в топлоелектрически централи, пренос на електрическа енергия, 

разпределение на електрическа енергия, търговия с електрическа енергия, производство и 

apis://NORM|40332|8|39|/
apis://NORM|40332|8|39|/


 

2 

търговия с газ, производство на рафинирани петролни продукти и др. 

Капиталът на дружеството е в размер на 52 240 977 (петдесет и два милиона двеста и 

четиридесет хиляди деветстотин седемдесет и седем) евро, изцяло внесен и разделен на 

2 086 301 (два милиона осемдесет и шест хиляди триста и една) обикновени поименни акции. 

Дружеството се управлява и представлява от Янез Живко и Рок Водник, в качеството им 

на членове на Управителния съвет на „Петрол, Словенско енергийно дружество” АД, Любляна 

и Томаж Берлочник – председател на управителния съвет на дружеството. 

Съгласно представените на основание чл. 11, ал. 2, т. 2, буква „а” и „б” от Наредба № 3 

декларации от Рок Водник и Янез Живко в качеството им на членове на Управителния съвет на 

„Петрол, Словенско енергийно дружество” АД, Любляна  и Томаж Берлочник – председател на 

управителния съвет на дружеството, 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. 

Според представеното актуално състояние, дружеството не е прекратявало 

съществуването си и понастоящем няма предприети действия за неговото отписване от 

Регистъра или разпускане като нефункциониращо. Дружеството не е в процес на ликвидация 

или административен режим при несъстоятелност, нито е назначен ликвидатор или синдик на 

дружествената собственост. 

Представени са и декларации от Рок Водник в качеството му на член на Управителния 

съвет на „Петрол, Словенско енергийно дружество” АД, Любляна, с които се установява, че 

дружеството не е обявено в несъстоятелност, не е в производство за обявяване в 

несъстоятелност, не му е отнемана лицензия за търговия с електрическа енергия, както и не му 

е отказвано издаването на лицензия за същата дейност, не е в производство по ликвидация. 

Предвид изложените по-горе факти, следва, че издаването на исканата в заявлението 

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

Съгласно чл. 58, ал. 1, т. 1 от Правилата за търговия с електрическа енергия (Правилата), 

търговските участници имат право да се регистрират като „координатори на стандартни 

балансиращи групи”, ако притежават лицензия за търговия с електрическа енергия по чл. 39, ал. 

5 от ЗЕ. Видно от чл. 39, ал. 5 от ЗЕ, когато лицето, което кандидатства за издаването на 

лицензия „търговия с електрическа енергия“ и отговаря на изискванията за координатор на 

балансираща група, съответната лицензия съдържа правата и задълженията, свързани с 

дейността на „координатор на балансираща група”. Съгласно разпоредбата на чл. 96а от ЗЕ, 

„координатор на балансираща група” може да бъде лице, притежаващо лицензия за дейността 

„търговия с електрическа енергия”, отговарящо на условията за финансово гарантиране на 

сключваните от него сделки и на изискванията, определени в правилата за търговия с 

електрическа енергия. 

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. 

Срокът на лицензията, за който кандидатства заявителят е 10 (десет) години. Заявителят е 

обосновал предложения срок с възможността в рамките на съшия да опознае българския 

енергиен пазар и да натрупа опит в него, както и за създаване на мрежа от български 

партньори, с която да изпълни заложените в бизнес плана цели. Този срок ще предостави 

възможност за осъществяван, както на краткосрочните, така и на дългосрочните планове на 

дружеството, чрез гарантиране на устойчив паричен поток и създаването на предпоставки за 

положителни финансови резултати и дългосрочно инвестиране. 

С оглед изложеното, се налага изводът, че искането на „Петрол, Словенско енергийно 

дружество” АД, Любляна да бъде издадена лицензия за дейността „търговия с електрическа 

енергия”, съдържаща права и задължения, свързани с дейността „координатор на стандартна 

балансираща група” е допустимо.  

 

Във връзка с доказването на наличие на технически и материални ресурси за 

осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия” и дейността „координатор на 
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стандартна балансираща група” заявителят е посочил, че  лицензионната дейност ще се 

осъществява от централния офис на „Петрол, Словенско енергийно дружество” АД, Любляна 

намиращ се в Република Словения, гр. Любляна, на адрес ул. „Дунайска цеста” № 50, офис № 

ПЕ55, който е собственост на дружеството. 

Дружеството декларира, че офисът е напълно обзаведен и оборудван, с необходимите за 

нормалната работа на екипа, материални ресурси. 

Съгласно чл.11, ал.6, т.2 от Наредба № 3  и Правилата за търговия с електрическа енергия, 

средствата за обмен на информация за целите на работа на пазара, осигурявани от търговските 

участници, се одобряват от електроенергийния системен оператор. 

С писмо, с изх. № ЦУ-ПМО-5882 от 09.10.2013 г., „Електроенергиен системен оператор” 

ЕАД декларира, че „Петрол, Словенско енергийно дружество” АД, Любляна 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 Правилата за търговия с електрическа енергия.  

Изложените данни и доказателства дават основание да се приеме, че „Петрол, Словенско 

енергийно дружество” АД, Любляна отговаря на изискванията за наличие на техническа и 

материална осигуреност за сключване на сделки с електрическа енергия и като координатор на 

стандартна балансираща група, в съответствие с Наредба № 3. 

Относно наличието на човешки ресурси за осъществяване на дейността „търговия с 

електрическа енергия” и „координатор на стандартна балансираща група” дружеството е 

представило данни за управленската и организационната структура на цялото дружество, както 

и управленска и организационна структура само за дейността в Република България. 

Представени са данни за числеността и квалификацията на персонала, които ще упражняват 

дейността.  

Лицензионната дейност за Република България ще започне да се осъществява с участието 

на следните специалисти: 

- Представляващ/Член на борда – 1 бр.; 

- Директор отдел Електроенергия – 1 бр.; 

- Енергетик /търговец- 1 бр.; 

- Бек офис и фактуриране – 1 бр.; 

- Юрисконсулт – 1 бр. 

- Специалист информационни технологии – 1 бр. 

В случай на необходимост, „Петрол, Словенско енергийно дружество” АД,  Любляна има 

готовност да привлече допълнителни човешки ресурси в лицето на утвърдени специалисти в 

областта на електроенергетиката. 

Изложените данни и доказателства дават основание да се приеме, че „Петрол, Словенско 

енергийно дружество” АД, Любляна отговаря на изискванията по чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЕ 

относно наличие на човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на 

дейността търговия с електрическа енергия, включваща права и задължения на координатор на 

стандартна балансираща група, в съответствие с  изискванията на Наредба № 3. 

Относно наличието на опит на заявителя за извършване на дейността „търговия с 

електрическа енергия” и дейността „координатор на стандартна балансираща група” 

дружеството е представило данни, че „Петрол, Словенско енергийно дружество” АД е част от 

„Петрол Груп”, водеща Словенска компания, основен стратегически доставчик на петролни и 

други енергийни продукти в Словения. „Петрол, Словенско енергийно дружество” АД, 

Любляна е дружеството майка в „Петрол груп”. 

Дружеството, към края на месец септември 2012 г., доставя електроенергия на около 

27 000 домакинства и започва продажба през 2012 г. на електрическа енергия в Сърбия и 

Хърватия.  

„Петрол, Словенско енергийно дружество” АД, Любляна притежава „Лиценз за 

извършване в енергийната област на дейността доставка, търговия, представителство и 

посредничество на пазара за електроенергия” под № 0748-19-092/005/11, действителен от 

06.05.2011 г. до 06.05.2016 г. 
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„Петрол груп”, в сферата на търговията с електрическа енергия, извършва дейност в 

следните държави: Словения, Австрия, Германия, Италия, Унгария, Хърватска, Сърбия, 

Македония, Босна и Херцеговина. 

Гореизложените факти и доказателства, дават основание да се приеме, че „Петрол, 

Словенско енергийно дружество” АД, Любляна отговаря на изискванията относно наличие на 

опит за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия”. 

В съответствие с изискванията на чл. 14 от Наредба № 3 и Правилата за търговия с 

електрическа енергия, дружеството е представило проект на „Правила за работа с клиенти”, 

които съдържат ред за осъществяване на комуникацията клиентите. В правилата за работа с 

клиентите са описани редът и условията за сключване на договорите редът и срокове за 

получаване, разглеждане, проверка и отговор на подадените жалби, сигнали и предложения към 

„Петрол, Словенско енергийно дружество” АД, Любляна в качеството му на търговец на 

електрическа енергия и координатор на балансираща група. Към правилата за работа с 

потребители е приложен констативен протокол за разглеждане на жалба от служител, форма на 

регистър за постъпилите жалби и образец на жалба. 

 „Петрол, Словенско енергийно дружество” АД, Любляна е част от „Петрол Груп” – 

словенска компания, доставчик на петролни и други енергийни продукти в Словения. Групата 

ПЕТРОЛ участва в сферата на търговия с електрическа енергия в държави като Словения, 

Австрия, Германия, Италия, Унгария, Хърватска, Сърбия, Македония и Босна и Херцеговина. 

В изпълнение на изискванията на чл.11, ал.1, т.3, 4, 5 и т.6 от Наредба № 3, дружеството е 

представило бизнес план за периода 2014 г. – 2018 г. с прогнозни годишни финансови отчети, 

банкова декларация № MD 1318903929 от „Нова Люблянска Банка” д.д., за открита специална 

разплащателна сметка, съгласно чл. 19 от Правилата, гаранционно писмо от „Petrol Energetika, 

proizvodnja in distribucija energetskih medijev” d.o.o (Petrol Energetika, d.o.o)- като доказателство 

за наличието на финансово обезпечение, годишните финансови отчети на група ПЕТРОЛ и 

„Петрол, Словенско енергийно дружество” АД, Любляна за периода 2010 г.- 2013 г., както и 

годишните финансови отчети на Petrol Energetika d.o.o за периода 2011 – 2013 г. 

В представената декларация от „Нова Люблянска Банка” д.д., бул. Република 2, 1520 

Любляна, банката удостоверява, че дружеството („Петрол, Словенско енергийно дружество” 

АД, Любляна) има открита специална депозитна сметка в евро, идентифицирана под номер LD 

1403100036, възлизаща на 151 856,02 евро в съответствие с чл. 19 от Правилата на 31.01.2014 г. 

До 02.01.2024 г. салдото по тази специална депозитна сметка ще възлиза на 151 856,02 евро 

(297 004 лв.). Банката неотменимо и безусловно се задължава по заявка на ДКЕВР да и 

предоставя информация по горепосочената специална депозитна сметка, съгласно чл. 19, ал. 4 

от Правилата, като разходите за представената информация са за сметка на клиента. Банката се 

задължава да не допуска сумата по специалната разплащателна сметка да бъде редуцирана под 

151 856, 02 евро.  

Размерът на сумата по специалната банкова сметка отговаря на изискванията на чл. 19 от 

Правилата, тъй като 1/24 част от оборота на дружеството от търговия с електрическа енергия за 

първата година от бизнес плана (2014) е в размер на 296 875 лв. 

С писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л58/15.07.2014 г. дружеството е представило потвърждение от 

„Нова Люблянска Банка” д.д., издадено на 14.07.2014 г., с което банката потвърждава, че до 

14.07.2014 г. не са настъпили никакви изменения в декларация № MD 1318903929 и нейното 

допълнение, удостоверяващи надлежното обезпечаване на задълженията по сделките с 

електрическа енергия, както и, че всички условия описани в декларацията остават без 

изменение. Към 14.07.2014 г. салдото на специалната депозитна банкова сметка в евро не е 

променено и възлиза на 151 856,02 евро. 

Дружеството е представило одитираните консолидирани отчети за 2010-2013 г., на 

групата ПЕТРОЛ, като в тях са включени и отчетите на „Петрол, Словенско енергийно 

дружество” АД, Любляна, което е дружеството майка в групата ПЕТРОЛ. 

От представените финансови отчети е видно, че Група ПЕТРОЛ реализира положителен 

финансов резултат, както следва: 32 904 хил. евро за 2010 г.; 52 344 хил. евро за 2011 г.; 53 925 

хил. евро за 2012 г. и 52 764 хил. евро за 2013 г. 

Дружеството „Петрол, Словенско енергийно дружество” АД, Любляна отчита печалба, 

както следва: за 2010 г.-37 946 хил. евро; за 2011 г.-11 607 хил. евро; за 2012 г.-34 487 хил. евро; 
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за 2013 г.-30 195 хил. евро. 

Приходите и разходите, както и финансовите показатели на „Петрол, Словенско 

енергийно дружество” АД, Любляна са представени  в таблицата:  

 

 
Отчет ПЕТРОЛ д.д. 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Приходи хил. евро 2 413 007 2 787 707 3 211 132 3 245 074 

Приходи от продажби хил. евро 2 393 326 2 767 652 3 193 965 3 236 551 

други приходи хил. евро 6 146 5 169 5 044 4 173 

Разходи хил. евро 2 368 793 2 775 074 3 161 141 3 205 917 

Себестойност на 

продаваните стоки 
хил. евро 2 171 102 2 529 405 2 956 060 2 986 689 

Оперативни разходи хил. евро 182 344 182 230 175 702 176 114 

Други разходи хил. евро 56 36 44 45 

Нетни финансови разходи хил. евро 15 291 63 403 29 335 43 069 

Приходи от дивиденти от 

дъщерни д-ва, от 

съвместно контролирани 

предприятия 

хил. евро 13 535 14 886 12 123 4 350 

Печалба преди данъци хил. евро 44 214 12 633 49 991 39 157 

Нетна печалба хил. евро 37 946 11 607 34 487 30 195 

СК/ДА  0.51 0.45 0.45 0.49 

КА/КП  0.86 0.83 0.79 0.71 

СК/(ДП+КП)  0.52 0.41 0.44 0.39 

 

Общите активи на „Петрол, Словенско енергийно дружество” АД, Любляна нарастват за 

всяка една година от разглеждания период и към 31.12.2013 г. достигат до 1 453 980 хил. евро 

от 1 229 389 хил. евро към 31.12.2010 г., като увеличението е характерно, както за 

дълготрайните, така и за краткотрайните активи. 

Собствения капитал на „Петрол, Словенско енергийно дружество” АД, Любляна се 

увеличава на 462 816 хил. лв. към 31.12.2013 г. от 419 601 хил. лв. към 31.12.2010 г. в резултат 

на увеличените резерви. 

Дългосрочните пасиви намаляват на 288 999 хил. евро към 31.12.2013 г. от 337 782 хил. 

евро към 31.12.2013 г. от намалените дългосрочни финансови задължения, приходи за бъдещи 

периоди и пасиви по отсрочени данъци. 

Краткосрочните пасиви се увеличат до 702 164 хил. евро към 31.12.2013 г. от 472 006 хил. 

евро към 31.12.2010 г. основно от увеличените текущи финансови задължения, корпоративни 

данъчни задължения и други краткосрочни пасиви. 

Въз основа на извършения анализ на база обща балансова структура може да се направи 

извода, че въпреки отчетената печалба финансовото състояние на „Петрол, Словенско 

енергийно дружество” АД, Любляна за периода 2010 г. – 2013 г. е лошо, т.е. дружеството не 

притежава свободен оборотен капитал за покриване на текущите си задължения и собствен 

капитал да обезпечи инвестиции в нови дълготрайни активи и да покрие финансовите си 

задължения. 

Като доказателство за наличието на финансово обезпечение, дружеството е представило 

гаранционно писмо от Petrol Energetika d.o.o., което е дъщерно дружество, в което „Петрол, 

Словенско енергийно дружество” АД, Любляна притежава 99,38% от собствеността и право на 

глас. 

Съгласно гаранционното писмо, Petrol Energetika d.o.o гарантира и се задължава да 

изпълни претенциите по всеки иск срещу „Петрол, Словенско енергийно дружество” АД, 



 

6 

Любляна, които могат да станат дължими по сделки с електрическа енергия, по които 

заявителят ще стане страна (след получаване на лицензия за търговия с електрическа енергия), 

след като той е бил приет и по него не е произнесено решение от съда, за суми общо до 

1 000 000 евро.  

Във връзка с горното, Petrol Energetika d.o.o гарантира, че ще покрие всички съдебни 

разноски и претенциите по всеки иск срещу „Петрол, Словенско енергийно дружество” АД, 

Любляна, след като той е бил приет и по него е било произнесено решение на съда.  

От представените финансови отчети на Petrol Energetika d.o.o, за периода 2011-2013 г., е 

видно, че дружеството отчита печалба от дейността си, както следва: за 2011 г. в размер на 

3 190 хил. евро, за 2012 г. печалба от 2 236 хил. евро и за 2013 г. отчета печалба в размер на 3 

520 хил. евро. 

От направеният анализ, на база обща балансова структура, може да се направи извод, че 

финансовото състояние на дружеството Petrol Energetika d.o.o, за периода 2011-2013 г., е 

относително лошо. Дружеството разполага със свободен оборотен капитал да покрива 

текущите си задължения, но би могло да среща затруднения да обезпечи инвестиции в нови 

дълготрайни активи и да покрие финансовите си задължения със собствени средства. 

„Петрол, Словенско енергийно дружество” АД, Любляна е представило бизнес план за 

управление и развитие на дейността „търговия с електрическа енергия” с права и задължения на 

координатор на стандартна балансираща група, за периода 2014 – 2018 г. 

Дружеството предвижда общите приходи да нарастват за периода на бизнес плана, като от 

7 125 хил. лв. за 2014 г. достигат до 10 419 хил. лв. за 2018 г., като те са формирани изцяло от 

приходи от продажба на електрическа енергия. 

Общите разходи нарастват от 7 085 хил. лв. за  2014 г., на 10 331 хил. лв. за 2018 г. Следва 

да се отбележи, че дружеството не прогнозира оперативни разходи в отчета за приходите и 

разходите за периода на бизнес плана, тъй като всички действия по отношение на дейността 

„търговия с електрическа енергия“ на територията на Република България, ще се осъществяват 

от екипа на дружеството, в офиса на в гр. Любляна, Словения, с наличното собствено 

техническо и материално оборудване.  

Количествата електрическа енергия за покупко-продажба през 2014 г. са 86 400 MWh, 

през 2015 г. – 95 000 MWh, през 2016 г. – 104 500 MWh, през 2017г. – 115 000 MWh и през 2018 

г. – 126 500 MWh. 

Дружеството е представило информация за прогнозните цени, по които ще купува и ще 

продава електрическа енергия, която е обобщена в следната таблица: 

 

Прогнозни цени на електрическа 

енергия 
мярка 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Прогнозна покупна цена лв./MWh 82.00 81.93 81.82 81.75 81.67 

Прогнозна цена по която 

дружеството ще продава 

електрическа енергия 

лв./MWh 82.47 82.43 82.41 82.38 82.36 

 

Дружеството предвижда за периода 2014-2018 г., количества електрическа енергия 

излишък в размер на 1000 MWh и количества електрическа енергия недостиг в размер на 500 

MWh. 

Средната прогнозна цена при излишък, за периода на бизнес плана, е 27,89 лв./MWh, а 

средната прогнозна цена за недостиг е 186,65 лв./MWh. 

Прогнозните приходи, разходи и финансови показатели на дружеството за периода на 

бизнес плана (2014 – 2018 г.) са систематизирани в следната таблица: 

 
Протноза 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Приходи хил. евро 7 125 7 831 8 612 9 474 10 419 
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в т.ч. от продажба на 

електрическа енергия 
хил. лв 7 125 7 831 8 612 9 474 10 419 

Количества електрическа енергия 

за продажба 
MWh 86 400 95 000 104 500 115 000 126 500 

Разходи хил. лв 7 085 7 783 8 550 9 401 10 331 

в т.ч себестойност на 

продаваните стоки 
хил. лв. 7 085 7 783 8 550 9 401 10 331 

Количества балансираща енергия-

излишък 
MWh 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

Количества балансираща енергия-

недостиг 
MWh 500 500 500 500 500 

Печалба преди данъци хил. лв 40 48 62 73 88 

Нетна печалба хил. лв 40 48 62 73 88 

СК/ДА  134.27 143.93 155.08 18.58 28.27 

КА/КП  1.04 1.13 1.15 1.23 1.32 

СК/(ДП+КП)  3.60 3.62 2.25 2.20 2.16 

 

Видно от анализа на прогнозните финансови отчети, за периода на бизнес плана, 

дружеството прогнозира нарастваща печалба, която от 40 хил. лв. през 2014 г. достига до 88 

хил. лв. през 2018 г., както и да разполага с достатъчен размер оборотен капитал да обслужва 

текущите си задължения 

Въз основа на всичко гореизложено, може да се направи извода, че в случай, че спази 

заложените в бизнес плана параметри, „Петрол, Словенско енергийно дружество” АД, Любляна 

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

енергия”, включваща права и задължения на координатор на стандартна балансираща група. 

Проект на Договор за участие в балансираща група за поемане на отговорност за 

балансиране 

В съответствие с чл. 12, ал. 1 от Наредба № 3 и чл. 11, т. 9 от „Правилата за търговия с 

електрическа енергия”, „Петрол, Словенско енергийно дружество” АД, Любляна е представило 

проект на „Договор за участие в балансираща група за поемане на отговорност за балансиране” 

с координатор „Петрол, Словенско енергийно дружество” АД, Любляна (Договор). От 

направеният преглед на предложения проект на Договор, може да се направи извода, че същият 

отговаря на изискванията на чл. 12, ал. 2 от Наредба № 3 в съответствие с Правилата за 

търговия с електрическа енергия. 

Договора съдържа принципи за разпределяне на небалансите в рамките на балансиращата 

група. От направения преглед и анализ на методиката, се установи, че небалансите се определя 

на база нетна договорена позиция и нетна измерена позиция за всеки период на сетълмент и де 

заплаща по цена на балансираща енергия в рамките на балансиращата група. 

На проведеното открито заседание на 21.10.2014 г. представителят на дружеството е 

заявил, че приема без възражения фактите и обстоятелствата, отразени в доклад с вх. Е-Дк-429 

от  09.10.2014 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-58 от 24.10.2013 г., единствено по 

отношение на наименованието на дружеството е отправил искане да се изписва „Петрол, 

Словенско енергийно дружество” АД, Любляна. Комисията приема искането на заявителя за 

основателно и наименованието на дружеството навсякъде в настоящото решение е коригирано. 

 

Предвид гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т.1 във връзка с 39, ал. 1, т. 5 от 

Закона за енергетиката и чл. 13, ал. 4 от  Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на 

дейностите в енергетиката 
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ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ  

 

Р Е Ш И: 

1. Издава на „Петрол Словенско енергийно дружество” АД, Любляна, единен 

регистрационен номер 5025796000, със седалище и адрес на управление Словения, гр. 

Любляна 1000, „Дунайска цеста“ № 50 лицензия № Л-425-15  от 29.10.2014 г. за 

извършване на дейността „търговия с електрическа енергия”, включваща 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 „Петрол Словенско енергийно дружество” АД, Любляна бизнес план 

за периода 2014 г. – 2018 г., приложение към това решение и приложение към лицензията 

по т. 1. 

3. Одобрява на „Петрол Словенско енергийно дружество” АД, Любляна „Правила за 

работа с клиенти”, приложение към това решение и приложение към лицензията по т.1. 

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 

(четиринадесет) дневен срок. 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:             

СВЕТЛА ТОДОРОВА 

 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:          

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ 


