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КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
     София – 1000,  бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8 - 10,  тел.: 93 596 13, факс: 988 87 82 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№  Л-444  

от 16.06.2015 г. 

 

На закрито заседание, проведено на 16.06.2015 г., като разгледа заявление с вх. № Е-

ЗЛР-Л-70 от 30.12.2014 г., подадено от „Пи Пи Си България” АД за издаване на лицензия за 

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

04.06.2015 г. открито заседание по преписката, установи следното: 

 

В Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, с ново наименование Комисия за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е постъпило заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-70 от 

30.12.2014 г., подадено от „Пи Пи Си България” АД за издаване на лицензия за дейността 

„търговия с електрическа енергия”, на основание чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ), 

във връзка с чл. 9, ал. 1, т. 10 от Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в 

енергетиката (Наредба № 3). 

Със Заповед № З-Е-5 от 09.01.2015 г. на председателя на Комисията е сформирана работна 

група със задача да проучи обстоятелствата 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-150 от 18.05.2015 г., който е приет от КЕВР с решение по Протокол № 95 от 

25.05.2015 г., т. 2. В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от Закона за енергетиката 

(ЗЕ) на 04.06.2015 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.   

След проучване на обстоятелствата по образуваната преписка, Комисията приема за 

установено следното: 

Видно от представеното Удостоверение с изх. № 20141107111534 от 07.11.2014 г., 

издадено от Агенцията по вписванията, правноорганизационната форма на „Пи Пи Си България” 

АД e акционерно дружество с едностепенна система на управление, с ЕИК 203124126, със 

седалище и адрес на управление: гр. София 1000, община Столична, район Триадица, пл. 

„Позитано“ № 2, ет. 7. „Пи Пи Си България” АД е с предмет на дейност: a) търговия с 

електроенергия и б) внос и износ на електроенергия, както и всяка друга търговска дейност, 

незабранена от закон, като всяка дейност ще се извършва след получаване на необходимото 

разрешение или лицензия, в случай че такива се изискват от действащото законодателство. 

Орган на управление на дружеството е Съветът на директорите, който се състои от 

следните членове: Александра Псири, Андреас Митафидис, Анна Камилери, Андреас 

Андрикопулос и Мартин Иванов Георгиев.  

Дружеството се представлява и управлява поотделно от Александра Псири и Андреас 

Митафидис. Представени са и договори от 17.04.2014 г. за възлагане на управлението, сключени 

с тези две лица.  

Капиталът на дружеството е в размер на 1 200 000 (един милион и двеста хиляди) лева. 
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Съгласно представената книга за акционерите, акционери в дружеството са „Пъблик 

Пауър Корпорейшън“ С.А („Държавна електрическа компания“ АД), чуждестранно юридическо 

лице, държава: Р Гърция, рег. № 786301000, притежаващо 5100 броя обикновени, поименни, 

налични акции, всяка с номинална стойност 200 лева, и „Алпик“ АД, чуждестранно юридическо 

лице, държава: Швейцария, Ид. № CH – 105-974.401, притежаващо 900 броя обикновени, 

поименни, налични акции, всяка с номинална стойност 200 лева. 

Съгласно удостоверение за регистрация от 20.10.2014 г. на Национална агенция по 

приходите (НАП), „Пи Пи Си България” АД е регистрирано по Закона за данък добавена 

стойност (ЗДДС) с идентификационен № по ДДС: BG203124126.  

Съгласно чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „а” и б. „б” от Наредба № 3 са представени декларации от 

членовете на съвета на директорите, видно от които лицата 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. 

Съгласно чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „в”, б. „г” и б. „д“ от Наредба № 3 е представена декларация 

от представляващия дружеството Александра Псири, от която е видно, че дружеството не е 

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

ликвидация, не му е отнемана лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, както и 

не му е отказвано издаването на лицензия за същата дейност. 

Предвид гореизложеното, издаването на исканата лицензия няма да бъде в 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” липсва 

енергиен обект. 

Съгласно чл. 11, ал. 1, т. 4 от Наредба № 3, срокът, за който заявителят иска издаване на 

лицензия е 10 (десет) години. Предложеният срок е обоснован с оглед осигуряване на достатъчно 

дълъг срок за реализация на бизнес стратегията на дружеството за търговия с електрическа 

енергия в България. Исканият срок ще предостави възможност за изпълнение на плановете за 

търговия на пазара на едро, както и внос, износ и транзит на електрическа енергия в/от България. 

Дружеството счита, че предвид динамиката на пазара на електрическа енергия в България, 

десетгодишният срок на лицензията е необходим за постигане на горните цели, както в 

краткосрочен, така и в дългосрочен аспект. 

Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване на дейността 

„търговия с електрическа енергия”. 

За осъществяването на дейността „търговия с електрическа енергия” „Пи Пи Си България“ 

АД ще използва офис, находящ се на адрес: гр. София, п.к. 1000, район „Триадица“, пл. 

„Позитано“ № 2, сграда на Перформ Бизнес Център. Дружеството е предоставило договор за 

подялба на наети жилищни помещения, датиран на 22.10.2014 г., сключен с „Алпик Енергия 

България“ ЕООД с адрес по регистрация: гр. София, п.к. 1000, район „Триадица“, пл. „Позитано“ 

№ 2, ет. 7. Видно от договора, „Алпик Енергия България“ ЕООД като наемател преотдава 

ползването под наем на „Пи Пи Си България“ АД на офис площ от  

20 кв.м., като други помещения (зала, кухня, склад, открита заседателна площ и тераса) ще бъдат 

ползвани съвместно от двете дружества. Договорът влиза в сила от датата на подписването му и 

изтича на 28.02.2017 г. освен ако не бъде продължен за същия срок чрез споразумение между 

страните.   
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„Пи Пи Си България“ АД е представило декларация относно изградена информационна 

мрежа за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“ от 19.12.2014 г., подписана 

от представители на „Алпик Енергия България“ ЕООД.  В декларацията е посочено, че във 

връзка с горепосочения договор за подялба на наети нежилищни помещения от 22.10.2014 г. 

офисът е с изградена информационна мрежа, необходима за извършване на дейността „търговия 

с електрическа енергия“, както и че същият е обезпечен с вътрешни и външни комуникационни 

възможности, необходимата офис техника и компютърно оборудване. 

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 „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (ЕСО ЕАД). 

С писмо с изх. № ЦУ-ПМО-5754 от 08.10.2014 г., ЕСО ЕАД декларира, че „Пи Пи Си България“ 

АД е изпълнило изискванията за комуникационно и компютърно оборудване за електронен 

обмен на данни, както и че 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. 

От гореизложените данни и представените доказателства „Пи Пи Си България“ АД 

отговаря на изискванията за наличие на техническа и материална осигуреност за сключване на 

сделки с електрическа енергия. 

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

електрическа енергия“. 

Съгласно чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЕ, лицензия се издава на лице, регистрирано по Търговския 

закон, което притежава човешки ресурси и организационна структура за изпълнение на 

нормативните изисквания за осъществяване на дейността по лицензията. Съгласно чл. 11, ал. 2, т. 

8 от Наредба № 3, заявителят следва да представи данни за опита на заявителя относно 

извършването на подобна дейност, а ако е новоучреден, се представят данни за опита за 

извършване на подобна дейност от съдружниците или акционерите, които имат контрол върху 

новоучреденото дружество. На основание т. 9 от същата разпоредба заявителят следва да 

представи данни за управленската и организационната си структура, за образованието и 

квалификацията на ръководния персонал и данни за числеността и квалификацията на персонала, 

зает в упражняване на дейността, подлежаща на лицензиране. В тази връзка освен 

гореизброените данни заявителят следва, на основание чл. 11, ал. 6, т. 3 от Наредба № 3, да 

представи и доказателства за наличието на персонал и неговата квалификация за извършване на 

дейността и за познаване на пазара на електрическа енергия.  

В изпълнение на горните разпоредби, заявителят е представил Извлечение от протокол от 

заседание от съвета на директорите на „Пи Пи Си България“ АД от 14.07.2014 г. по т. 2, видно от 

който е съветът на директорите е одобрил и утвърдил организационни правила и организационна 

структура на дружеството. Съгласно приложената към извлечението от протокола 

организационна структура, „Пи Пи Си България“ АД ще се управлява чрез договор за 

управление, като персонал ще се наема съобразно бизнес възможностите. Допълнителни 

дейности ще се извършват чрез компании за външни услуги. Дружеството ще получава пълна 

материална и ноу-хау подкрепа от своите акционери.  

Експертите, които ще бъдат ангажирани с дейността на дружеството са посочени в 

организационната структура: Александра Псири – Председател на Съвета на директорите и 

Главен изпълнителен директор; Андреас Митафидис – Заместник - председател на Съвета на 

директорите и Заместник-изпълнителен директор; Анна Камилери – член на Съвета на 
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директорите; Андреас Андрикопулос - член на Съвета на директорите и Мартин Георгиев - член 

на Съвета на директорите. 

Към заявлението са представени и документи относно образованието и квалификацията на 

членовете на съвета на директорите, включително дипломи за висше образование и 

автобиографии. От представените документи е видно, че членовете на съвета на директорите 

притежават опит в сферата на енергетиката. 

Във връзка с осъществяване на дейността, заявителят е представил Договор за ниво на 

обслужване, сключен с Алпик Енерджи ЕС И (Alpiq Energy SE), съгласно който Алпик 

предоставя на „Пи Пи Си България“ АД финансови и административни услуги, както и правни 

услуги, посочени в Приложения № 1 и № 2 съответно. В договора е посочено, че „Пи Пи Си 

България“ АД се нуждае от консултантски и изпълнителски услуги, свързани с финансови, 

технически и административни въпроси, тъй като към момента не притежава достатъчно 

персонал за изпълнението на такива задачи, а Алпик е надлежно квалифицирана за предоставяне 

на подкрепа на „Пи Пи Си България“ АД чрез своя квалифициран персонал и мрежа от бизнес 

контакти. Договорът влиза в сила, считано от подписването му от двете страни и е с неопределен 

срок на действие.  

Във връзка с подаденото заявление за издаване на лицензия за дейността „търговия с 

електрическа енергия“ е представен подписан от Алпик Енерджи ЕС И Меморандум за 

Възлагане на услуга на външен изпълнител, изготвен за целите на лицензиране на „Пи Пи Си 

България“ АД. Целта на меморандума е да се предостави информация за възлагане на определени 

дейности от „Пи Пи Си България“ АД към Алпик Енерджи ЕС И. Според икономическата 

обосновка на меморандума, възлагането на услуги на външни изпълнители е с цел да се намали 

необходимостта от наемане и обучение на специализиран персонал, като е свързано с намаляване 

на капиталовите и оперативни разходи на компанията, както и с възможността да се постигне по-

голяма гъвкавост на бюджет и контрол. Това позволява на компаниите да заплатят само за 

услугата, от която се нуждаят и само когато се нуждаят. Видно от меморандума, предоставяните 

услуги от Алпик Енерджи ЕС И на „Пи Пи Си България“ АД са: счетоводство, финанси, 

сетълмент, контролинг, риск мениджмънт, графици, портфолио мениджмънт и правно 

администриране.  

Тези услуги се предоставят чрез регионален център за услуги,  находящ се в гр. Прага, 

Чешка Република, който функционира и предоставя услуги на търговци на електрическа енергия 

и доставчици от 2007 г. В дейностите са заети служители, както следва: счетоводство и данъци – 

6 служители, финанси и застраховане – 4, сетълмент – 3, контролинг – 2, управление на риска – 

3,  известяване и регистрация на графици – 5, портфолио мениджмънт – няма данни, правно 

администриране – 1, краткосрочна търговия и оптимизация – 8 служители.  

„Пи Пи Си България“ АД е представило и: договор с „Йотов Консултинг Енд Апликейшън 

Груп“ ООД за представителство пред компетентните органи (НАП, НСИ, Агенция „Митници“), 

както и договор с „Атлас Консултиг ФСК“ ООД за предоставяне на финансови и счетоводни 

услуги  по предмета на дейност на дружеството.  

Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството доказателства 

„Пи Пи Си България“ АД отговаря на изискванията за наличие на човешки ресурси и 

организационна структура за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия”.  

 „Пи Пи Си България” АД e учредено и регистрирано през 2014 г. Дружеството не 

притежава други лицензии, както и няма подадени заявления за такива по ЗЕ. 

В изпълнение на изискванията на чл. 11, ал. 2, т. 3, т. 4, т. 5 и т. 6 от Наредба № 3, към 

заявлението за издаване на лицензия са представени: бизнес план за управление и развитие на 

дейността „търговия с електрическа енергия” за периода 2015 г. – 2019 г. с прогнозни годишни 
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финансови отчети в съответствие с чл. 13 от Наредба № 3, писмено потвърждение – Специална 

сметка с изх. № 14481 от 07.11.2014 г. от инг Банк Н.В, клон София относно наличието на 

специална сметка с гаранционен депозит в размер съгласно изискването на чл. 19, ал. 2 от 

Правилата за условията и реда за достъп до електропреносната и електроразпределителните 

мрежи (Правилата) в размер на 150 000 лв. и удостоверение с изх. № 597 от 22.10.2014 г. от 

„Обединена Българска Банка” АД относно наличието на банкова сметка със салдо към същата 

дата в размер на 899 050.64 лв. 

Според представения бизнес план, дружеството прогнозира количествата електрическа 

енергия за покупко-продажба да се увеличават от 45 000 MWh през 2015 г. до 116 000 MWh през 

2019 г. 

Прогнозните цени и количества търгувана електрическа енергия са представени по-долу: 

 

Показател Мярка 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Средна продажна 

цена 
лв./MWh 78.10 82.21 86.55 89.88 93.34 

Ръст на продажната 

цена 
процент - 5.26% 5.27% 3.8% 3.8% 

Средна покупна 

цена 
лв/MWh 72 75.96 80.14 83.34 86.68 

Ръст на покупната 

цена 
процент - 5.5% 5.28% 3.99% 4% 

Количества 

търгувана 

електроенергия 

MWh 45 000 68 000 84 000 100 000 116 000 

 

Прогнозата относно средната продажна цена е резултат от вътрешната ценова позиция на 

„Пи Пи Си България“ АД и очакваната пазарна цена на електрическата енергия в потребителския 

сегмент. „Пи Пи Си България“ АД възнамерява да сключва сделки с енергийната борса в 

страната, но основните сделки ще бъдат сключвани с филиали и клонове към Alpiq Group в 

Югоизточна Европа и към PPC („Пъблик Пауър Корпорейшън“ С.А) в Гърция. Дружеството 

планира да внася, изнася и транзитира електрическа енергия на територията на България за и от 

Румъния, Сърбия, Македония, Турция и Гърция. 

Съгласно представения прогнозен отчет за приходите и разходите, дружеството 

предвижда общите приходи да нарастват всяка година, като от 3 564 хил. лв. за 2015 г. да 

достигнат до 11 045 хил. лв. през 2019 г.  

Със същия темп е прогнозирано да нарастват и разходите, като от 3 240 хил. лв. за  

2015 г. да достигнат до 10 055 хил. лв. през 2019 г. 

Дружеството прогнозира печалбата да се увеличава и от 97 хил. лв. за 2015 г. да достигне 

до 538 хил. лв. през 2019 г. 

Прогнозните приходи и разходи за периода 2015 г. – 2019 г. са представени в таблицата 

по-долу: 
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Показатели в хил. лева 
Прогноза 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Приходи 3 600 5 736 7 450 9 215 11 105 

в т.ч. от лицензионна 

дейност 
3 564 5 695 7 402 9 161 11 045 

Разходи 3 503 5 493 7 131 8 788 10 567 

в т.ч. от лицензионна 

дейност 
3 240 5 165 6 732 8 334 10 055 

Счетоводна печалба 97 243 319 427 538 

Финансов резултат 88 219 288 385 485 

ДА 24 24 23 17 20 

СК/ДА 50 50 52.17 70.59 60 

КА/КП 5.60 4.17 3.68 3.39 3.14 

СК/(ДП+КП) 4.16 2.68 2.06 1.70 1.41 

 

Общите активи за периода на бизнес плана се увеличават от 1 549 хил. лв. към 31.12.2015 

г. на 2 684 хил. лв. към 31.12.2019 г., което е в резултат на увеличението на краткотрайните 

активи, като дълготрайните активи се предвижда да намаляват.  

За периода на бизнес плана дружеството не прогнозира увеличение на собствения капитал 

и той остава в размер на 1 200 хил. лв. 

Дружеството прогнозира дългосрочните задължения да намаляват и достигнат до 0 лв. в 

края на прогнозния период от бизнес плана, а краткосрочните задължения да се увеличават, като 

в края на периода достигнат до 848 хил. лв. 

Размерът на краткотрайните активи и краткосрочните пасиви определя високи стойности 

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

си задължения с наличните краткотрайни активи.  

„Пи Пи Си България“ АД 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 на развитие на електроенергийните пазари и търсене на 

перспективи за осъществяване на регионална интеграция. В представения анализ на вътрешния 

пазар дружеството е направило сегментация, като е разгледало дела на водещите производители 

на пазара. В този анализ влизат и потенциалните клиенти, към които дружеството ще насочи 

дейността си. 

В маркетинговия анализ на „Пи Пи Си България“ АД, под формата на SWOT анализ са 

посочени както вътрешни силни и слаби страни. По отношение на управлението на риска, 

дружеството планира то да се извършва от Центъра за корпоративни услуги на Alpiq Group за 

Централна и източна Европа и да се наблюдава от отдела за управление на риска на PPC. 

Въз основа на гореизложеното, може да се направи изводът, че в случай, че спази 

заложените в бизнес плана параметри, „Пи Пи Си България“ АД ще притежава финансови 

възможности за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия”. 
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Предвид гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с 39, ал. 1, т. 5 от 

ЗЕ и чл. 13, ал. 4 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в 

енергетиката 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

 

1. Издава „Пи Пи Си България” АД, ЕИК 203124126, със седалище и адрес на 

управление: гр. София 1000, община Столична, район Триадица, пл. „Позитано“ № 2, ет. 7, 

лицензия № Л-444-15 от 16.06.2015 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 „Пи Пи Си България” АД бизнес план за периода 2015 г. – 2019 г., 

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. 

 
Членове на работната група: 

Елена Маринова - директор на дирекция „Правна”; 

Пламен Младеновски - началник на отдел в дирекция „Ценово регулиране, лицензии и пазари”; 

Милен Трифонов - главен експерт в дирекция „Ценово регулиране, лицензии и пазари”; 

Юлиан Стоянов - старши експерт в дирекция „Ценово регулиране, лицензии и пазари”; 

Екатерина Поповска - младши експерт в дирекция „Ценово регулиране, лицензии и пазари”; 

Радостина Методиева – старши експерт в дирекция „Правна“.  

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:      

 

1.................................................                     

 (С. Тодорова) 

2. ................................................. 

  (Р. Осман) 

3. ................................................. 

 (А. Йорданов) 

4. .................................................     

 (В. Владимиров) 

5. ................................................. 

 (Г. Златев) 

6. ................................................. 

 (Е. Харитонова) 

7. ................................................. 

 (В. Петков) 

8. ................................................. 

 (Д. Кочков) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ 


