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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-362 

от 19.09.2011 г. 

 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

            на закрито заседание, проведено на 19.09.2011 г., като разгледа 

документите, приложени по преписка № 46 от 2011 г., образувана по заявление с 

вх. № E-ЗЛР-Л-43/15.07.2011 г. от “Енерга Пауър Трейдинг” АД за издаване на 

лицензия за дейността “търговия с електрическа енергия”  на основание чл. 39, 

ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ), доклад  вх.№ Е- Дк- 426/03.09.2011 г. по 

образуваната преписка и събраните данни от проведеното на 13.09.2011г. открито 

заседание , установи следното: 

             

            Преписка № 46/2011 г. е образувана по заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-

43/15.07.2011 г. от “Енерга Пауър Трейдинг” АД за издаване на лицензия за дейността 

“търговия с електрическа енергия” на основание чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за 

енергетиката (ЗЕ).  

При преценката на основателността на заявлението за издаване на лицензия за 

дейността „търговия с електрическа енергия” комисията, по силата на чл. 40, ал. 1, т. 1 

във връзка с ал. 6 от ЗЕ, следва да установи дали заявителят е юридическо лице, 

регистрирано по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на 

друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо 

пространство, 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. 

„Енерга Пауър Трейдинг” АД e юридическо лице, регистрирано по 

законодателството на държава-членка на Европейския съюз по смисъла на чл. 40, ал. 6 

от ЗЕ. Видно от представеното от заявителя удостоверение изх. № ЕМ-13652/11 от 

04.07.2011 г., с което Отдел „Търговия и туризъм” към Дирекция Развитие регион 

Атина на Генералната дирекция развитие на Република Гърция, в Регистъра на 

Акционерните дружества в Община Халандри под рег. № 60592/01АТ/Б/06163 от 2006 

г. към 04.07.2011 г. са вписани следните обстоятелства: „Енерга Пауър Трейдинг” АД е 

акционерно дружество, като всичките му акции са поименни със седалище и адрес на 

управление - бул. „Кифисиас” № 274, район Халандри, гр. Атина, п.к. 15232, 

Република Гърция , данъчен номер 998772198. 

 От приложения Държавен вестник на Република Гърция № 14602 от 27.12.2010 г. 

е видно, че представляващ дружеството е Аристидис Флорос с лична карта № 

АН064584 издадена на 06.08.2009 г. жител на Филотеи, ул. „Георгиу Ставру” № 8, п.к. 

15237. 

 Следователно  заявителят отговоря на изискванията на чл. 40, ал. 6 от ЗЕ да е 

юридическо лице, регистрирано по законодателството на държава-членка на 

Европейския съюз, а именно Република Гърция. 
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 Съгласно представеното от заявителя извлечение от Устав на дружеството 

последно изменен с решение на Общо събрание проведено на 10 юни 2011 г., „Енерга 

Пауър Трейдинг” АД има следния предмет на дейност: „доставка, продажба, 

закупуване и изобщо търговия с електрическа енергия в пределите на Гърция, 

съгласно закона, включително внос и износ на електрическа енергия от и към 

територията на Гърция; придобиване на права за пренос на електрическа енергия 

посредством международните електрически преносни мрежи на Гърция с цел внос и 

износ на електрическа енергия; доставка, продажба, закупуване и изобщо търговия с 

природен газ в пределите на Гърция съгласно закона, включително внос и износ на 

природен газ от и към територията на Гърция; придобиване на права за пренос на 

природен газ посредством международните преносни мрежи на Гърция с цел внос и 

износ на природен газ; предоставяне на консултантски услуги във връзка с Гръцкия 

енергиен пазар; конструиране и експлоатация на фотоволтаични системи от 

всякакъв вид и мощност в и извън страната; организация, констуиране, търговия, 

експлоатация на станции за презареждане на електрически автомобили и търговия с 

тях и всяка друга дейност, сходна с пазара на енергия. ”. 

 Съгласно представеното от заявителя Разрешително за доставка на 

електроенергия с мощност 300MW с изх. № ∆5/НЛ/В/Ф72/18/18072 от 18.09.2006 г. 

издадено от Министерството на развитието, Генерална дирекция „Енергетика”, 

Дирекция производство на електроенергия, изменено с решение 

№∆5/НЛ/М/Ф.72.18.1322.15381 от 20.09.2010 г. в частта относно мощността от 300МW 

на 600 MW и с решение по протокол №Д5/ИЛ/В/Ф7218/96/1919 от 21.01.2011 г. 

относно акционерния състав на дружеството, на Заместник-министъра на околната 

среда, енергетиката и климатичните промени, „Енерга Пауър Трейдинг” АД 

законосъобразно може да изпълнява дейността по „доставка на електрическа енергия” 

на територията на Република Гърция. 

  Капиталът на дружеството е в размер на 1 000 000 (един милион) евро, разделен 

на 10 000 поименни акции, всяка с номинална стойност 100 (сто) евро. Акционерите 

към настоящия момент са „ENERGA” S.A., което притежава 45 % от акциите и 

„HERIMORHOLDINGS” LTD собственик на останалите 55 % от тях. Записаният 

капитал е изцяло внесен. По отношение дяловете няма вписани особени условия за 

тяхното прехвърляне и съгласно чл. 4, т. 2 от представения от заявителя Устав същите 

са свободно прехвърляеми.  

   Дружеството – заявител за издаване на лицензия по Закона за енергетиката се 

управлява от Управителен съвет, чиито членове са Алики-Параскеви Флору, Ахиллеас 

Флорос в качеството му и на председател, и Аристидис Флорос член и зам. 

председател. Дружеството въз основа на Устава си е възложило представляването на 

зам. председателя Аристидис Флорос, притежаващ лична карта № АН064584 от 

06.08.2009 г., като представителната му власт не е ограничена. Според информацията 

от заявлението за представител на дружеството в отношенията му с ДКЕВР са 

упълномощени Любомир Николаев Талев и Милена Христова Гинева. 

  Членовете на Управителния съвет Алики-Параскеви Флору, Ахиллеас Флорос и 

Аристидис Флорос са представили декларации съгласно разпоредбите на чл. 13, ал. 2, 

т. 3, б. „а” и „б”от НЛДЕ, че не са лишени от правото да упражняват търговска дейност 

и не са осъждани с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или 

стопанството. Представили са и декларации, че представляваното от тях дружество не 

е в производство по несъстоятелност, че няма отнета лицензия за дейността, за която е 

подадено заявление в ДКЕВР, декларация по чл. 40, ал. 4, т. 2 от ЗЕ, че дружеството не 

е в ликвидация. Няма издаден акт от комисията - отказ на лицензия за дейността 

търговия с електрическа енергия.  
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      Следователно издаването на лицензия за дейността “търговия с електрическа 

енергия” на “Енерга Пауър Трейдинг” АД   няма да е в противоречие с разпоредбите на 

чл. 40, ал. 4, т. 1, 2 и 3 от ЗЕ и  чл. 13, ал. 2, т. 3, буква „а” и „б” от Наредбата за 

лицензиране на дейностите в енергетиката. 

   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 20 (десет) години. 

Дружеството притежава лиценз за доставка и търговия с електроенергия в Република 

Гърция за срок от 20 години, с възможност за удължаването на този срок. Целта на 

дружеството е чрез търговия с електроенергия от България да осигури доставките на 

клиентите си в дългосрочен план. Предлаганият срок би довел до възможност за 

осигуряване на дружеството и избягване на рисковете от търговия с електроенергия в 

Р. Гърция.      

         С оглед характера на дейността и динамиката на развитие на пазара в областта на 

търговията с електрическа енергия, както и равнопоставеността на лицензиантите и 

съществуващата правна възможност  на основание чл.56, ал.1, т.1  от ЗЕ, във вр. с 

чл.63, ал.1 от НЛДЕ за изменение на издадената лицензия по отношение удължаване на 

срока, Комисията счита, че срокът на лицензията следва да бъде 10 /десет/ години.  

Чл. 13, ал. 2, т. 7 от НЛДЕ изисква към заявлението за издаване на лицензия, 

“Енерга Пауър Трейдинг” АД да представи доказателства, че отговаря на условията за 

финансово гарантиране на сключваните сделки с електрическа енергия, определени в 

Правилата за условията и реда за достъп до електропреносната и 

електроразпределителните мрежи (Правилата), приети с Решение на ДКЕВР № П-

4/08.06.2007г. на ДКЕВР. Съгласно чл. 8а, ал. 1 от Правилата, обезпеченията на 

задължения по сделките с електрическа енергия, които дружеството трябва да 

поддържа, се определят в размер на 1/24 част от годишния оборот от търговия с 

електрическа енергия на територията на Република България, но не по-малко от 150 

хил. лева. През първата година от лицензионната дейност размерът на обезпечението 

се определя съобразно прогнозната стойност на годишния оборот от търговия с 

електрическа енергия, съгласно представения бизнес план, който е в размер на 86 383 

лева и представлява 1/24 част от годишния оборот от търговия с електрическа енергия 

т.е. за обезпечаване на задълженията си по сделките с електрическа енергия “Енерга 

Пауър Трейдинг” АД трябва да поддържа в специална сметка сума в размер на 150 

хил. лева. Дружеството е представило удостоверение от „Банка Пиреос България” АД, 

че притежава сметка  със специален режим на обслужване и предназначение с 

гаранционен депозит, изчислен съгласно чл. 8а, ал. 1 от Правилата, като към 

01.08.2011 г. наличността по сметката е 150 хил. лв.  

 Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване на 

дейността „търговия с електрическа енергия” “Енерга Пауър Трейдинг” АД заявява че 

ще ползва офис, намиращ се в Република Гърция гр. Атина, район „Халандри”, бул. 

„Кифисиас” № 274. Заявителят декларира, че офисът е оборудван с необходимите за 

нормалната работа на екипа материални ресурси. 

 Съгласно 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. № 3842/02.08.2011 

г. “Електроенергиен системен оператор” ЕАД декларира, че “Енерга Пауър Трейдинг” 

АД е изпълнило изискванията за комуникационно и компютърно оборудване за 
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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.  

   От изложеното следва да се приеме, че “Енерга Пауър Трейдинг” АД отговаря 

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

сделки с електрическа енергия в съответствие с Правилата за търговия с електрическа 

енергия. 

  Относно наличието на човешки ресурси за осъществяване на дейността 

“търговия с електрическа енергия” в съответствие с чл. 13, ал. 2, т. 10 от Наредбата, 

дружеството е представило данни за управленската и организационната структура и 

данни за числеността и квалификацията на персонала, зает в упражняване на 

дейността, подлежаща на лицензиране (представено е извлечение от Държавен вестник 

на Р. Гърция брой 14602-8/27.12.2010г). За постигане на своите цели заявителят 

разчита на  квалифицирани специалисти в съответните области. С оглед реализиране 

на дейността „търговия с електрическа енергия” имаща отношение към търговията на 

едро с електроенергия на българския пазар, организацията на работа в дружеството е 

разпределена и структурирана, както следва: трима специалиста като търговци на 

енергия;  трима специалиста в Back office и програмиране; четири специалиста водещи 

счетоводството;  един управляващ съветник и  един финансов директор. 

  Предвид горното може да бъде направен извода, че “Енерга Пауър Трейдинг” 

АД 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”. 

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

електрическа енергия”, “Енерга Пауър Трейдинг” АД развива дейност на пазара на 

електрическа енергия от 2006г., а акционерът “Енерга” от 1992 г.  “Енерга Пауър 

Трейдинг” АД от януари 2011 г. притежава сто процента от акциите, като във връзка с 

това е променено търговското наименование на дружеството и от Verbund-Austrian 

Power Trading Energa Hellas AE получава наименованието Energa Power Trading 

AE.“Енерга Пауър Трейдинг” АД е най-голямото частно дружество за доставка на 

енергийни продукти и услуги в Гърция и развива значителни трансгранични дейности, 

свързани с търговия с електрическа енергия. Дружеството предлага услуги по доставка 

на електрическа енергия, както и на съвременни енергийни продукти и услуги, 

насочени към и покриващи нуждите на индустриални и частни клиенти. “Енерга 

Пауър Трейдинг” АД развива дейност в трансграничната търговия на пазарите в 

Гърция, Италия, Франция, Австрия, Германия и Турция.  

     Във връзка с представяне на доказателства за наличие на опит от заявителя са 

представени следните документи, заверении от Министерството на външните работи - 

Дирекция «Консулски отношения»- сектор «Заверки и легализация»: Решение на 

Заместник-министъра на околната среда, енергетиката и климатичните промени на Р. 

Гърция по протокол №Д5/ИЛ/В/Ф7218/96/1919 от 21.01.2011г. за промяна на 

разрешително за доставка на електроенергия №∆5/НЛ/М/Ф.72/18.18072 от 

18.09.2006г.; Разрешително за доставка на електроенергия №∆5/НЛ/М/Ф.72/18.18072 

от 18.09.2006г., издадено от Министерството на развитието, Р. Гърция ; Решение на 

Министерството на околната среда, енергетиката и климатичните промени с изх. 

№№∆5/НЛ/М/Ф.72.18.1322.15381 от 20.09.2010г. за промяна на разрешително за 

доставка на електроенергия №∆5/НЛ/М/Ф.72/18.18072 от 18.09.2006г., Р. Гърция; 

Решение на Заместник-министъра на околната среда, енергетиката и климатичните 
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промени на Р. Гърция по протокол №Д5/ИЛ/В/Ф7218/96/1919 от 21.02.2011г. за 

промяна на разрешително за доставка на електроенергия №∆5/НЛ/М/Ф.72/18.18072 от 

18.09.2006г. 

 

В съответствие с т. 11 от Указанията на ДКЕВР за формата и съдържанието на 

приложените документи към заявлението, дружеството е представило проект на 

„Правила за работа с потребителите” в съответствие с изискванията на чл. 15 от 

Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката.   

В производството по издаване на лицензия за осъществяване на дейността 

“търговия с електрическа енергия” е необходимо да се направи оценка на финансовите 

възможности на заявителя за извършване на лицензионната дейност, както и за наличие 

на финансови гаранции и обезпечения за сключване на сделки за търговия с 

електрическа енергия съгласно Правилата за условията и реда за достъп до 

електропреносната и електроразпределителните мрежи.  

 Преценката за наличие на финансови възможности на “Енерга Пауър Трейдинг” 

АД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия” е на 

основата на данните и допусканията за развитието на дейността в разработения бизнес 

план  за периода 2011 г.-2016 г.,  и прогнозeн отчет за приходите и разходите. 

 В изпълнение на изискванията на чл.13 ал.2 т.4 и т. 5 от НЛДЕ са представени 

годишни финансови отчети за последните три години (2008 г., 2009 и 2010 г.)  в евро, 

бизнес план за управление и развитие на дейността „търговия с електрическа енергия” 

за периода 2011 г.- 2016 г., прогнозен отчет за приходите и разходите, писмо от „Банка 

Пиреос” А. Е. с информация за наличните суми по разплащателна сметка, както и 

банково удостоверение от 01.08.2011 г., издадено от „Банка Пиреос България” АД за 

открита специална банкова сметка. 

  Дружеството е представило и писмо от „Банка Пиреос” А. Е., филиал 

„Филотеис” от 03.02.2011 г., в което банката уведомява, че “Енерга Пауър Трейдинг” 

АД поддържа разплащателна сметка със средна стойност на паричния остатък през 

шестмесечието  в размер на 1 188 956,66 евро и средна стойност на срочните влогове 

за същия период в размер на 2 750 000 евро.  

От представените годишни финансови отчети за периода от 2008 г. до 2010 г. е 

видно, че дружеството е постигнало доходност от дейността си, като за  2008 г. 

отчетената печалба е в размер на 2 118 хил. евро, за 2009 г. е в размер на 2 781 хил. 

евро, а за 2010 г. печалбата е 390 хил. евро. Собственият капитал на дружеството се 

увеличава от 1 719 хил. евро към 31.12.2008 г. на 3 200 хил. евро към 31.12.2010 г. 

Общите активи на дружеството се увеличават от 6 166 хил. евро към 31.12.2008 г. на 

55 962 хил. евро към 31.12.2010 г.  

Дружеството е представило бизнес план за периода 2011 г.- 2016 г. и прогнозен 

отчет за приходите и разходите. Според представеният бизнес план прогнозираните 

общи приходи нарастват от 1 060 хил. евро за 2011 г. на 24 628 хил. евро за 2016 г. 

Нарастването на приходите се дължи на увеличението на количествата продадена 

електрическа енергия и на ръста на цените, по които дружеството прогнозира да 

продава електрическа енергия.  

През 2011 г. дружеството прогнозира 20 000 MWh електрическа енергия за 

продажба.  Средната прогнозна цена, по която дружеството  ще продава 

електрическата енергия е 53 евро/MWh.  Очаква се количествата електрическа енергия 

за продажба да достигнат до 360 000 MWh през 2016 г. Прогнозните цени за продажба 

на електрическата енергия се увеличават различно всяка година и за всеки отделен 

пазар, като през 2016 г. средната цена достига до 68  евро/ MWh . 
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През 2011 г. прогнозата е дружеството да купува електрическа енергия по средна 

цена от 50 евро/ MWh, като  през 2016 г. достига до 64  евро/ MWh. 

При така заложените параметри,  дружеството прогнозира оперативната печалба 

за 2011 г. да бъде в размер на 33 хил. евро, като  през 2016 г. достига до 1 479 хил. 

евро. 

  В резултат на гореизложеното, може да бъде направен извода, че при 

постигането на заложните параметри в бизнес плана и спазването на изискванията на 

Правилата за условията и реда за достъп до електропреносната и 

електроразпределителните мрежи, “Енерга Пауър Трейдинг” АД притежава финансови 

възможности за извършване на дейността “търговия с електрическа енергия”.  

 

 Предвид гореизложеното, 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

 

Р Е Ш И: 

 

 

           1. На основание чл.21,ал.1,т.1, във връзка с 39, ал. 1, т. 5 от Закона за 

енергетиката, 

 

   издава на  „Енерга Пауър Трейдинг” АД , данъчен № 998772198. 

   със седалище и адрес на управление:  Република Гърция,  гр. Атина, п.к. 

15232 , район Халандри , бул. „Кифисиас” № 274  

 

лицензия № Л-362-15 /19.09.2011 г. за извършване на дейността „търговия с 

електрическа енергия” за срок от 10 (десет) години, приложение и неразделна част 

от това решение. 

 

2. На основание чл. 14, ал. 3 от Наредбата за лицензиране на дейностите в 

енергетиката одобрява на „Енерга Пауър Трейдинг” АД   бизнес план за периода 

2011-2016 г., приложение към това решение и приложение към лицензията по т. 1. 

 

3. На основание чл.14, ал.3 от Наредбата за лицензиране на дейностите в 

енергетиката, одобрява на “Енерга Пауър Трейдинг” АД  Правила за работа с 

потребителите, 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: 

            (Ангел Семерджиев) 

 

     

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

                    ( Емилия Савева) 


