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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-451 

от 13.10.2015 г. 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание, проведено на 13.10.2015 г., като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-263 от 

07.09.2015 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-29 от 28.04.2015 г. на „ЛЕ Трейдинг” АС за 

издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия”, с включени права 

и задължения на „координатор на стандартна балансираща група” и „координатор на 

комбинирана балансираща група”, и събраните данни от проведеното на 23.09.2015 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-Л-29 от 28.04.2015 г. на „ЛЕ 

Трейдинг” АС за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия”, с 

включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група” и 

„координатор на комбинирана балансираща група”, на основание чл. 39, ал. 1, т. 5 и ал. 5 от 

Закона за енергетиката (ЗЕ) във връзка с чл. 2, т. 1 и чл. 9, ал. 1, т. 10 и ал. 5 от Наредба № 3 за 

лицензиране на дейностите в енергетиката (Наредба № 3).  

Със Заповед № З-Е-95/04.05.2015 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-263 от 07.09.2015 г., който е приет от КЕВР с решение по Протокол № 181 

от 11.09.2015 г., т. 6. В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ, на 23.09.2015 г. е 

проведено открито заседание, на което са присъствали представители на заявителя. Същите не 

са направили 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 извлечение от Търговския регистър при Окръжен съд 

Братислава I, том Sa, партида № 5844/B, с актуални данни към 15.12.2014 г., правно-

организационната форма на „ЛЕ Трейдинг” АС е акционерно дружество с двустепенна система 

на управление, с идентификационен № 47372931, със седалище и адрес на управление: 

„Томашикова“ № 26, Братислава п.к. 82101, Република Словакия. 

„ЛЕ Трейдинг” АС има следния предмет на дейност: 

Доставка на електроенергия, покупка на стоки за целите на продажбата им на крайния 

клиент (търговия на дребно) или на друг предприемач (търговия на едро), дейност на 

предприемачески, организационни и икономически консултанти, посредническа дейност в 

областта на търговията, посредническа дейност в областта на услугите, рекламни и 

маркетингови услуги, отдаване под наем на движимо имущество, отдаване под наем на 

недвижимо имущество, свързано с предоставяне на други, освен основните услуги, свързани с 
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отдаване под наем, административни услуги, организиране на културни и други обществени 

мероприятия, извършване на извънучилищни образователни дейности и доставка на газ.  

 

Дружеството се представлява самостоятелно от всеки от членовете на управителния 

съвет Матео Баларин и Еудженио Кола.  

Размерът на капитала на дружеството е 1 000 000 (един милион) евро, разпределен в 10 

(десет) броя обикновени поименни акции, всяка с номинална стойност 100 000 (сто хиляди) 

евро. 

Едноличен собственик на капитала на дружеството е „ЛЕ Холдинг“ СРО, ч.ю.л, държава: 

Република Словакия. 

От посочените по-горе данни се установи, че „ЛЕ Трейдинг” АС отговаря на условията 

на чл. 40, ал. 1 във връзка с ал. 7 от ЗЕ и чл. 10, ал. 1 от Наредба № 3, тъй като е лице с 

регистрация по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, 

еквивалентна на тази по българския Търговски закон.  

Видно от представеното удостоверение за регистрация за данък добавена стойност 

(ДДС), издадено от Данъчно управление Братислава на 17.12.2013 г., „ЛЕ Трейдинг” АС е 

регистриран за целите на ДДС данъчен субект с идентификационен данъчен номер № 

SK2023878747. 

От представените декларации съгласно чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „а”, б. „б”, б. „в”, б. „г” и б. 

„д“ от Наредба № 3 от членовете на управителния съвет Матео Баларин и Еудженио Кола 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, както и че заявителят не е в производство по несъстоятелност, не е обявен в 

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

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

електрическа енергия и съответно няма издаден отказ.   

Предвид гореизложеното следва, че издаването на лицензия за дейността „търговия с 

електрическа енергия” на „ЛЕ Трейдинг” АС няма да е в противоречие с 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”, „координатор на стандартна балансираща група” и „координатор на комбинирана 

балансираща група” липсва енергиен обект. 

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

Предлаганият срок е обоснован с оглед съответствието му с дългосрочната стратегия на 

дружеството за навлизане в други държави (Унгария, Сърбия, Румъния, Италия, Гърция) и 

създаването на гаранции за клиентите на дружеството в региона. 

С оглед изложеното се налага изводът, че искането на „ЛЕ Трейдинг” АС да бъде 

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

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

„координатор на комбинирана балансираща група”, е допустимо. 

Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване на дейността 

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

стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“. 

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

задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на 
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комбинирана балансираща група“, „ЛЕ Трейдинг” АС ще използва офис, находящ се в 

Република Словакия, гр. Братислава, „Бизнес център Братислава I Плюс“, етаж 9, разположен  

 

между ул. „Ярабинкова” и ул. „Плинаренска“, за което обстоятелство дружеството е 

представило договор за наем от 23.10.2013 г., сключен с „BA Business Centre“ АС, Словакия. 

Заявителят е предоставил данни за материални ресурси, изградена информационна и 

телекомуникационна структура и софтуер за извършване на дейността по лицензията.  

„ЛЕ Трейдинг” АС е представило договор за предоставяне на обществени услуги от 

10.01.2014 г., сключен със „Суон“ АС, Словакия, като доказателство за притежание на 

технически ресурс за изпълняване на дейността „търговия с електрическа енергия“. По силата 

на този договор заявителят ще ползва електронни комуникационни услуги и 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-6517 от 13.11.2014 г. ЕСО ЕАД е констатирало, че „ЛЕ 

Трейдинг” АС 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 гореизложените данни и представените доказателства се установи, че „ЛЕ Трейдинг” 

АС 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“ и „координатор на комбинирана балансираща група“. 

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 си 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. 

Дружеството е предоставило данни за организационна структура и човешки ресурс, както 

управленски, така и експертен, който е в основата на дейността търговия с електрическа 

енергия. 

„ЛЕ Трейдинг” АС декларира, че управленският екип на дружеството разполага с 

многогодишен опит, както в търговията на едро и участието на борси на електроенергия, така и 

в доставки до крайни клиенти. 
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На експертно ниво служителите на дружеството разполагат както с образование в 

областта, така и с придобити сертификати за работа на развити борси на електрическа енергия 

като ЕРЕХ - Германия и HUPX - Унгария, Чехия, Словакия. За дейността в България 

дружеството предвижда назначаване и обучение на служители за работа със системите за 

администриране на пазара на ECO ЕАД, анализатори и административен персонал. 

Организационната структура за дейността в България включва управител, експерт 

товарови графици, анализатор и администрация. Представени са професионални автобиографии 

и сертификати за придобити квалификации на трима членове от екипа на „ЛЕ Трейдинг” АС, 

които ще бъдат пряко заети с дейността в България. 

Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството доказателства се 

установи, че „ЛЕ Трейдинг” АС отговаря на изискванията по чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЕ, във връзка 

с чл. 11, ал. 2, т. 8 и т. 9 и ал. 6, т. 3 от Наредба № 3 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“ и 

„координатор на комбинирана балансираща група“. 

Относно наличието на финансови възможности за извършване на дейността ”търговия с 

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

група“ и на „ координатор на комбинирана балансираща група”.  

„ЛЕ Трейдинг” АС e учредено през 2013 г. в гр. Братислава, Република Словакия. 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 приложени следните документи: бизнес план за управление и 

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

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

отчети, годишни финансови отчети на „ЛЕ Трейдинг” АС  към 31.12.2013 г. и 31.12.2014 г., 

както и писмено потвърждение (удостоверение) от „Уникредит Булбанк” АД с изходящ № 0737-

64-009695 от 12.05.2015 г. за наличието на специална сметка съгласно чл. 19 от Правилата за 

условията и реда за достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи 

(Правилата), с наличност 79 924 евро или в левова равностойност 156 317 лева. 

В изпълнение на изискванията на чл. 13, ал. 1 от Наредба № 3, дружеството е 

представило прогнозен бизнес план за периода 2015 г. – 2019 г. с прогнозни годишни финансови 

отчети. 

От представените годишни финансови отчети е видно, че към 31.12.2014 г. заявителят 

реализира приходи от продажби в размер на 19 104 хил. евро.  

Според представения бизнес план, дружеството прогнозира количествата електрическа 

енергия за покупко-продажба да се увеличават от 12 000 MWh през 2015 г. до 250 000 MWh през 

2019 г. 

Средните прогнозни цени, по които дружеството ще купува и продава електрическа 

енергия, и количествата на търгувана електроенергия са нагледно показани в следната таблица: 
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Показател Мярка 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Средна продажна 

цена 
евро./MWh 51,00 53,00 61,00 63,00 65,00 

Средна покупна цена евро./MWh 44,00 45,00 50,00 52,00 55,00 

-Закупена ел.енергия 

на свободния пазар 
MWh 12 000 50 000 90 000 150 000 250 000 

-Продадена 

ел.енергия на 

свободния пазар 

MWh 11 646 47 925 86 265 147 090 244 875 

 

Дружеството е представило прогнозен финансов отчет за периода 2015 г. - 2019 г., като 

прогнозните приходи, разходи и показатели са представени в таблицата по-долу: 

 

Показатели в хил. лева 
Прогноза 

2015 2016 2017 2018 2019 

Приходи 594 2 540 5 262 9 267 15 917 

Разходи 528 2 250 4 500 7 800 13 750 

Счетоводна печалба 45 207 614 1 241 1 961 

Финансов резултат 13 70 297 656 984 

ДА 0 0 0 0 0 

 

Според представения бизнес план, „ЛЕ Трейдинг“ АС предвижда общите приходи да 

нарастват през всяка година от бизнес плана и от 594 хил. евро за 2015 г. да достигнат до 15 917 

хил. евро през 2019 г. 

Със същия темп е прогнозирано да нарастват и разходите и от 528 хил. евро за 2015 г. да 

достигнат 13 750 хил. евро през 2019 г. 

Дружеството прогнозира печалбата да се увеличава и от 45 хил. евро за 2015 г. да 

достигне до 1961 хил. евро през 2019 г. 

Дружеството не предвижда да има задължения, както и дълготрайни активи, за периода 

на бизнес плана. 

Промените в активите и пасивите на дружеството за периода 2015 г. - 2019 г., свързани с 

дейностите извън България, не са отразени в прогнозния счетоводен баланс, тъй като нямат 

връзка с лицензионната дейност. 

По отношение на капиталовата структура дружеството прогнозира увеличение на сумата 

на собствения капитал, като от 1 239 хил. евро през 2015 г. да достигне до 3 248 хил. евро през 

2019 г. 

По отношение на правата и задълженията на дружеството като координатор на 

балансираща група, „ЛЕ Трейдинг” АС е направило прогноза за количествата балансираща 

енергия за недостиг и излишък и съответните им цени за MWh, за периода 2015 г. - 2019 г., 

както са показани в следната таблица: 
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    2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Количества 

балансираща 

енергия- излишък 

MWh 450 2 375 4 185 3 510 5 625 

Количества 

балансираща 

енергия- недостиг 

MWh 96 300 450 600 500 

Цена на 

балансираща 

енергия- излишък 

евро/MWh 2.2 2.70 3.00 2.08 2.75 

Цена на 

балансираща 

енергия- недостиг 

евро/MWh 127.5 132.5 134.2 138.6 143 

 

 „ЛЕ Трейдинг” АС 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 маркетинговия анализ на „ЛЕ Трейдинг” АС под формата на SWOT анализ са посочени 

както вътрешни и външни силни страни на дружеството, така и обективно са посочени 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, „ЛЕ Трейдинг” АС ще 

притежава финансови възможности за извършване на дейността „търговия с електрическа 

енергия” с права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и на „ 

координатор на комбинирана балансираща група”. 

Договор за участие в балансираща група 

На основание чл. 12, ал. 1 от Наредба № 3 и чл.19, ал. 1 и ал. 2 във връзка с чл. 11, т. 9 от 

ПТЕЕ „ЛЕ Трейдинг” АС е представило проекти на „Договор за участие в стандартна 

балансираща група“ и на „Договор за участие в комбинирана балансираща група“ на „ЛЕ 

Трейдинг” АС. След преглед на представените проекти на договори се установи, че същите имат 

съдържание, съответстващо на изискванията на чл. 12, ал. 2 от Наредба № 3. Проектите на 

договори уреждат и принципите за разпределяне на небалансите в рамките на балансиращата 

група, въз основа на които небалансите се разпределят справедливо и равнопоставено на всеки 

член от групата и в съответствие с ПТЕЕ. 

 

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

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

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

 

1. Издава на „ЛЕ Трейдинг” АС, с идентификационен № 47372931, със седалище и 

адрес на управление: „Томашикова“ № 26, Братислава п.к. 82101, Република Словакия, 

лицензия № Л-451-15 от 13.10.2015 г. за извършване на дейността „търговия с 

електрическа енергия”, с включени права и задължения на „координатор на стандартна 
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балансираща група” и „координатор на комбинирана балансираща група”, за срок от 10 

(десет) години, приложение и неразделна част от това решение; 

2. Одобрява на „ЛЕ Трейдинг” АС 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: 

         НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ 
 


