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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-443 

от 25.05.2015 г. 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание, проведено на 25.05.2015 г.,  като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-129 

от 27.04.2015 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-11 от 12.02.2015 г., подадено от 

„Смарт Енерджи Трейд” ЕАД 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 13.05.2015  г., 

установи следното: 

 

Административното производство е образувано по постъпило в Държавната комисия за 

енергийно и водно регулиране с ново наименование Комисията за енергийно и водно 

регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-11 от 12.02.2015 г., подадено от 

„Смарт Енерджи Трейд” ЕАД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа 

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

на основание чл. 39, ал. 1, т. 5 и ал. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 9, ал. 1, т. 10 и 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”, Комисията, по силата на чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЕ, следва да 

установи дали заявителят е лице, регистрирано по Търговския закон или по законодателството 

на друга 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. 

„Смарт Енерджи Трейд” ЕАД e търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от Търговския 

закон, видно от удостоверение за актуално състояние с изх. № 20150209110904/09.02.2015 г., 

издадено от Агенцията по вписванията. Правно-организационната форма на дружеството е 

еднолично акционерно дружество, с ЕИК 202271438 и със седалище и адрес на управление: гр. 

София, област София, община Столична, район „Лозенец“, бул. „Н. Й. Вапцаров“ № 35, ет. 3, 

офис 2. 

„Смарт Енерджи Трейд” ЕАД има следния предмет на дейност: проектиране, строеж, 

експлоатация и управление на фотоволтаични и ветрогенераторни паркове и 

водноелектрически централи и други възобновяеми източници, производство и продажба на 

електроенергия, внос и продажба на оборудване, търговия със стоки за широка употреба на 

едро и дребно, транспортна дейност в страната и в чужбина на пътници и товари, 

посредническа и представителна дейност на местни и чуждестранни лица, сделки с имоти, 

както и всяка друга дейност, която не е забранена изрично от закона. 

Дружеството е с едностепенна система на управление - управлява се от тричленен съвет 

на директорите в състав: Тодор Димитров Георгиев, Халил Демирдаг и Панчо Димитров 

Радев. Представлява се от Тодор Димитров Георгиев, в качеството му на изпълнителен 

директор на „Смарт Енерджи Трейд” ЕАД.  

Капиталът на дружеството е в размер на 50 000 (петдесет хиляди) лева, разделени в 5 000 

(пет хиляди) поименни акции с номинална стойност от 10 (десет) лева всяка. 

Едноличен собственик на капитала е „Смарт Енерджи Груп“ АД, ЕИК 201841481. 
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От представените на основание  чл. 11, ал. 2, т. 2, букви „а” и „б” от Наредба № 3 

декларации от Тодор Димитров Георгиев, Халил Демирдаг и Панчо Димитров Радев, в 

качеството им съответно на изпълнителен директор и на членове на съвета на директорите, се 

установява, че същите 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.  

Представени са и декларации по чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „в”, б. „г” и б. „д“ от Наредба № 3, с 

които се установява, че дружеството не е в производство по несъстоятелност, не е обявено в 

несъстоятелност, не е в ликвидация, не му е отнемана лицензия за същата дейност, за която 

кандидатства, както и не е подавало заявление за издаване на лицензия за търговия с 

електрическа енергия и съответно няма издаден отказ. 

Предвид изложените по-горе факти и направен анализ се стига до извода, 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. 

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” и „координатор на стандартна балансираща група” липсва енергиен обект. 

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

Предлаганият срок е обоснован с оглед пълното отваряне на електроенергийния пазар на 

Република България от 01.07.2007 г., хармонизацията на всички нормативни документи в 

енергийния сектор след приемането на България в Европейския съюз, Договора за енергийна 

общност, ратифициран от България, и повишаването на професионализма на всички 

участници в либерализирания пазар на електрическа енергия. Заявителят посочва също, че 

като член на ЕС Република България има възможност за свободен достъп за търговия с 

електрическа енергия на българския пазар, региона на Балканите и ЕС. Развитието на 

регионалния пазар на електрическа енергия ще доведе до по-благоприятни условия за внос и 

износ, при възможно най-изгодни условия както за производители и потребители, така и за 

техните посредници. Конкуренцията между участниците в либерализирания пазар ще наложи 

въвеждането на необходимите мерки за гарантиране на сигурността на доставките за 

потребителите. Дружеството счита, че за изпълнение на целите, които си е поставило, 

предложеният срок от 10 години е оптимален и обоснован, и в рамките на който ще изпълни 

инвестиционните си намерения. 

Комисията счита заявения срок, за който да бъде издадена лицензията за обоснован в 

съответствие с изискванията на чл. 42, ал. 1 от ЗЕ и чл. 9, ал. 3 и чл. 11, ал. 1, т. 4 от Наредба 

№ 3. 

С оглед изложеното се налага изводът, че искането на „Смарт Енерджи Трейд” ЕАД да 

бъде издадена лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия”, съдържаща права и 

задължения, свързани с дейността „координатор на стандартна балансираща група”, е 

допустимо. 

Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване на дейността 

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

стандартна балансираща група”. 

За осъществяването на дейността „търговия с електрическа енергия”, включваща права и 

задължения на „координатор на стандартна балансираща група”, „Смарт Енерджи Трейд” 

ЕАД ще използва офис, находящ се на адрес: гр. София, бул. „Никола Йонков Вапцаров” № 

35, ет. 3, офис 3, съгласно представения договор за наем на недвижим имот и предоставяне на 

услуги, сключен със „Смарт Енерджи Груп“ АД на 09.01.2015 г. Предмет на договора е 

предоставянето на „Смарт Енерджи Трейд” ЕАД  за временно ползване на горепосочения 

недвижим имот за ползването му като офис, както и предоставяне на достъп до 

телекомуникационна и мрежова инфраструктура, както и следното оборудване: 

- Работни станции 7 броя 
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- Централизиран сървър 1 брой 

- UPS 1 брой 

- Телефонни линии 4 броя и др. 

Подсигурена е свързаност на работните станции в локална мрежа и достъп до ресурсите 

на сървърите. Дружеството декларира, че работните станции разполагат с необходимия 

софтуер. 

Срокът на договора е две години от датата на подписването му, като след изтичането му 

може да бъде продължен за неопределен срок при условията, посочени в договора. 

Съгласно чл. 11, ал. 6, т. 2 от Наредба № 3 и ПТЕЕ средствата за обмен на информация за 

целите на работа на пазара, осигурявани от търговските участници, се одобряват от 

„Електроенергийния системен оператор” ЕАД (ЕСО ЕАД). 

С писмо с изх. № ЦУ-ПМО-30/1/04.02.2015 г. ЕСО ЕАД декларира, че „Смарт Енерджи 

Трейд” ЕАД 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. 

От изложените данни и доказателства следва да се приеме, че „Смарт Енерджи Трейд” 

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

сключване на сделки с електрическа енергия в съответствие с чл. 11, ал. 6, т. 2 от Наредба № 3. 

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

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

балансираща група”. 

На основание чл. 11, ал. 2, т. 9 от Наредба № 3, „Смарт Енерджи Трейд” ЕАД е 

представило доказателства и данни за управленската и организационна структура на 

дружеството, както и за образованието и квалификацията на персонала.  

Съгласно представените данни „Смарт Енерджи Трейд” ЕАД структурно е разделено на 

пет звена, като всяко от тях е с обособена и специфична дейност. Първоначално дружеството 

възнамерява да осъществява дейността си със следните специалисти: 

- Изпълнителен директор – ръководи цялостната дейност на предприятието; 

- Енергетик – отговаря за всички технически въпроси, свързани с лицензионната 

дейност; 

- Специалист финансови въпроси – организира, ръководи, контролира и отговаря 

за цялостната дейност, свързана с финанси и счетоводство; 

- Специалист юридически въпроси – организира и осъществява дейност за 

уреждане на въпроси от договорно-правен характер, арбитражни и съдебни 

дела; 

- Специалист информационни технологии – от дружеството посочват, че през 

първата година не предвиждат да назначат такъв служител. 

В подкрепа на горното, дружеството е представило копия на граждански договори  за 

предоставянето на услуги от съответните специалисти, договор за възлагане на управление на 

„Смарт Енерджи Трейд” ЕАД, както и автобиография на изпълнителния директор.  

„Смарт Енерджи Трейд” ЕАД е представило рамков договор за извършване на 

консултации с оглед подпомагане извършването на дейността на дружеството. 

„Смарт Енерджи Трейд” ЕАД посочва, че при необходимост и при разширяване на 

дейността ще привлече допълнителен човешки ресурс. Дружеството предвижда да провежда 

обучения на персонала с цел повишаване на ефективността от лицензионната дейност. 

Изложените от дружеството данни и доказателства дават основание да се приеме, че 

„Смарт Енерджи Трейд” ЕАД отговаря на изискванията на чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЕ относно 

наличието 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 чл. 11, ал. 6, т. 3 Наредба № 3. 
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В изпълнение на изискванията на чл. 11, ал. 2, т. 3, т. 4, т. 5 и т. 6 и чл.13, ал.1 от 

Наредба № 3, към заявлението за издаване на лицензия са представени бизнес план за 

управление и развитие на дейността „търговия с електрическа енергия” и „координатор на 

стандартна балансираща група“ за периода 2015 г. – 2019 г. с прогнозни годишни финансови 

отчети на „Смарт Енерджи Трейд“ ЕАД, както и писмено потвърждение (удостоверение) от 

„Банка Пиреос България” АД с изходящ № 0009 от 11.02.2015 г. за наличието на специална 

сметка съгласно чл. 19 от Правилата за условията и реда за достъп до електропреносната и 

електроразпределителните мрежи (Правилата). 

Според представения бизнес план, дружеството прогнозира количествата електрическа 

енергия за покупко-продажба да се увеличават от 30 000 MWh през 2015 г., до 120 000 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 80,95 83,37 85,87 88,45 91,09 

Средна покупна цена лв/MWh 77,09 79,40 81,78 84,23 86,76 

Количества търгувана 

електрическа енергия 
MWh 30 000 40 000 70 000 100 000 120 000 

 

Прогнозата относно средната продажна цена е резултат от вътрешната ценова позиция 

на „Смарт Енерджи Трейд“ ЕАД и очакваната пазарна цена на електрическата енергия в 

потребителския сегмент. 

Съгласно представения прогнозен отчет за приходите и разходите, дружеството 

предвижда общите приходи да нарастват всяка година от бизнес плана и от 2 503 хил. лв. за 

2015 г. да достигнат до 11 261 хил. лв. през 2019 г. 

Със същия темп е прогнозирано да нарастват и разходите и от 2 411 хил. лв. за 2015 г. 

достигат 10 780 хил. лв. през 2019 г. 

Дружеството прогнозира печалбата да се увеличава и от 92 хил. лв. за 2015 г. да 

достигне до 481 хил. лв. през 2019 г. 

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

по-долу: 

 

Показатели в хил. лева 
Прогноза 

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

Приходи 2 503 3 437 6 193 9 112 11 261 

в т.ч. от лицензионна 

дейност 
2 428,5 3 334,8 6 010,9 8 845 10 930,8 

Разходи 2 411 3 305 5 940 8 724 10 780 

в т.ч. от лицензионна 

дейност 
2 312,7 3 176 5 724,6 8 423 10 411,2 

Счетоводна печалба 92 132 253 388 481 

Финансов резултат 83 118 228 349 433 

ДА 8 12 14 15 16 

СК/ДА 21,6 18,2 23,4 29,9 33,3 

КА/КП 2,3 1,4 1,6 1,6 1,7 

СК/(ДП+КП) 1,3 0,5 0,6 0,7 0,7 
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Общите активи за периода на бизнес плана се увеличават от 302 хил. лв. за 2015 г. на 1 

305 хил. лв. към 31.12.2019 г., което е в резултат на увеличението както на краткотрайните, 

така и на дълготрайните активи. 

За периода на бизнес плана дружеството прогнозира увеличение на сумата на 

собствения капитал вследствие на увеличението на финансовия резултат. 

За периода на бизнес плана дружеството не прогнозира дългосрочни задължения, а 

краткосрочните задължения се увеличават, като за 2015 г. те са предвидени да бъдат в размер 

на 129 хил. лв., а в края на периода 2019 г. да достигнат до 772 хил. лв. 

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.  

В ролята си на координатор на балансираща група, дружеството прогнозира цената за 

балансираща енергия за излишък да се увеличава, като през 2015 г. да бъде 16,50 лв./МВтч, 

като до 2019 г. да достигне 21,80 лв./МВтч. Увеличение се предвижда и за цената за 

балансираща енергия за недостиг, като за 2015 г. тя да бъде 170 лв./МВтч и до 2019 г. да 

достигне до 184 лв./МВтч.  

„Смарт Енерджи Трейд“ ЕАД очаква приходите от продажбата на балансираща енергия 

да са сравнително равни с разходите за покупката на балансираща енергия, като печалбата от 

търговия с балансираща енергия да е сравнително малка. 

„Смарт Енерджи Трейд“ ЕАД е представило анализ на вътрешния и външен пазар на 

електрическа енергия. 

В маркетинговият анализ на „Смарт Енерджи Трейд“ ЕАД, под формата на SWOT 

анализ, са посочени вътрешни силни страни на дружеството, както и възможностите за 

развитие. Обективно са разгледани и слабите страни и възможните заплахи пред дружеството. 

Въз основа на всичко гореизложено, може да се направи изводът, че ако спази 

заложените в бизнес плана параметри и представените в пазарния анализ данни, „Смарт 

Енерджи Трейд“ ЕАД ще притежава финансови възможности за извършване на дейността 

„търговия с електрическа енергия” с права и задължения на „координатор на стандартна 

балансираща група”. 

Проект на „Договор за участие в стандартна балансираща група с координатор „Смарт 

Енерджи Трейд“ ЕАД“. 

На основание чл. 12, ал. 1 от Наредба № 3 и чл. 19, ал. 4  във връзка с чл. 11, ал. 1, т. 9 

от ПТЕЕ, „Смарт Енерджи Трейд“ ЕАД е представило проект на „Договор за участие в 

стандартна балансираща група с координатор „Смарт енерджи Трейд“ ЕАД“. От направения 

преглед на проекта на договор може да се направи извод, че същият отговаря на изискванията 

на чл. 12, ал. 2 от Наредба № 3 и ПТЕЕ. Част от договора са принципи за разпределяне на 

небалансите в рамките на балансиращата група.  

На проведеното открито заседание на 13.05.2015 г. за разглеждане на доклад с вх. № Е-

Дк-129 от 27.04.2015 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-11 от 12.02.2015 г., подадено от 

„Смарт Енерджи Трейд” ЕАД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа 

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

представител на дружеството е заявил, че приема изложените в доклада факти и обстоятелства 

без възражения. 

 

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

ал. 5 от ЗЕ и чл. 13, ал. 4 от  Наредба № 3  

 

 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 
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1. Издава на „Смарт Енерджи Трейд” ЕАД, ЕИК 202271438, със седалище и адрес на 

управление: гр. София, област София, община Столична, район „Лозенец“, бул. „Н. Й. 

Вапцаров“ № 35, ет. 3, офис 2, лицензия № 443-15  от 25.05.2015 г. за извършване на 

дейността „търговия с електрическа енергия”, съдържаща 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 „Смарт Енерджи Трейд” ЕАД 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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

        ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ 

 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

          Н. ГЕОРГИЕВ 


