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Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ Л-460 

от 09.03.2016 г. 

 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

 

на закрито заседание, проведено на 09.03.2016 г., като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-50 от 

12.02.2016 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-78 от 24.11.2015 г. на „ДИМЕКС 

ЕНЕРДЖИ ГРУП“ ООД 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 26.02.2016 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-78 от 24.11.2015 г. на 

„ДИМЕКС ЕНЕРДЖИ ГРУП“ ООД 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 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ).  

Със Заповед № З-Е-234 от 01.12.2015 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-50 от 12.02.2016 г., който е приет от КЕВР с решение по Протокол № 36 

от 23.02.2016 г., т. 2. В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ, на 26.02.2016 г. е 

проведено открито заседание, на което e 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 за актуално състояние с изх. № 20150817120406 

от 17.08.2015 г., издадено от Агенцията по вписванията, правно-организационната форма на 

„ДИМЕКС ЕНЕРДЖИ ГРУП“ ООД е дружество с ограничена отговорност, с ЕИК 203659890, 

със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол 8600, ул. „Александър Стамболийски“ № 30, ет. 

10, ап. 1. 

„ДИМЕКС ЕНЕРДЖИ ГРУП“ ООД има следния предмет на дейност: 

Търговия с електроенергия и електроносители, търговска дейност в страната и чужбина, 

покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен 

вид в страната и чужбина, търговска дейност, инвестиционно проектиране, строителство и 
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експлоатация на обекти в сферата на енергетиката, инженерингови услуги, консултанска 

дейност, комисионни, спедиционни и складови сделки, лицензионни сделки, хотелиерски, 

туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, авто сервизни и други 

услуги, извършване на всички видове СМР /строително монтажни работи/, проучвателна, 

проектантска и инженерингова дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими 

имоти с цел продажба, както и всички дейности разрешени от закона, а там където се изисква 

лиценз след издаване на такъв. 

Дружеството се управлява и представлява от управителя Димчо Атанасов Димов. 

Размерът на капитала на дружеството е 100 (сто) лева. Съдружници в „ДИМЕКС 

ЕНЕРДЖИ ГРУП“ ООД са Димчо Атанасов Димов с дял от капитала в размер на 60 лв. и 

Александър Иванов Александров с дял от капитала в размер на 40 лв..  

От посочените по-горе данни се установи, че „ДИМЕКС ЕНЕРДЖИ ГРУП“ ООД 

отговаря на условията на чл. 40, ал. 1 от ЗЕ и чл. 10, ал. 1 от НЛДЕ, тъй като е лице, 

регистрирано по Търговския закон.  

Видно от представеното удостоверение за регистрация, издадено от Национална 

агенция за приходите, „ДИМЕКС ЕНЕРДЖИ ГРУП“ ООД е регистрирано по ЗДДС лице, 

считано от 12.09.2015 г., с идентификационен № по ДДС: BG203659890. 

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

„д“ от НЛДЕ от управителя на дружеството се установява, че същият не е лишаван от правото 

да упражнява търговска дейност и не е осъждан 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 „ДИМЕКС ЕНЕРДЖИ ГРУП“ ООД няма да е в противоречие с 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“, „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. 

Исканият срок на лицензията е обоснован с оглед необходимостта от оптимален срок за 

развитие на регионалния енергиен пазар и възможността за придобиване на опит в работата на 

либерализиран пазар на електрическа енергия, който да даде възможност на заявителя за 

анализ и реални резултати за оценка на средата и перспектива за удължаване на лицензията. 

Предлаганият срок е съобразен с практиката на Комисията да издава лицензии за 

търговия с електрическа енергия за срок не по-дълъг от 10 (десет) години.   

С оглед изложеното се налага изводът, че искането на „ДИМЕКС ЕНЕРДЖИ ГРУП“ 

ООД да бъде издадена лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, съдържаща 

права и задължения на „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“, „координатор на комбинирана балансираща група“ и 

„координатор на стандартна балансираща група“. 
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За осъществяването на дейността „търговия с електрическа енергия“, включваща права 

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

комбинирана балансираща група“, „ДИМЕКС ЕНЕРДЖИ ГРУП“ ООД ще използва офис 

помещение, намиращо се в гр. Ямбол 8600, ул. „Александър Стамболийски“ № 30, ет. 10, офис 

1, нает с договор за наем. Като доказателство заявителят е представил договор за наем на офис-

площи, сключен с „ЯМБОЛ БИЗНЕС ЦЕНТЪР БЪЛГАРИЯ“ ЕООД от 01.09.2015 г.  

Дружеството декларира, че офисът е оборудван с необходимите за нормалната работа на 

екипа материални ресурси. 

„ДИМЕКС ЕНЕРДЖИ ГРУП“ ООД е представило заявление-договор за предоставяне на 

достъп до интернет от 23.10.2015 г., сключен с „ОПТИНЕТ“ ООД. 

Съгласно чл. 11, ал. 6, т. 2 от НЛДЕ, 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-6588 от 19.11.2015 г. „Електроенергиен системен оператор“ 

ЕАД декларира, че „ДИМЕКС ЕНЕРДЖИ ГРУП“ ООД 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, отговарят на условията, определени в Правилата за търговия с 

електрическа енергия (ПТЕЕ). 

От гореизложените данни и представените доказателства се установи, че „ДИМЕКС 

ЕНЕРДЖИ ГРУП“ ООД 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 НЛДЕ. 

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 на „координатор на комбинирана балансираща група“. 

В съответствие с чл. 11, ал. 2, т. 9 от НЛДЕ, дружеството е представило данни за 

управленската и организационната структура, както и данни за числеността и квалификацията 

на персонала, зает в упражняване на дейността, подлежаща на лицензиране. 

В бизнес плана си „ДИМЕКС ЕНЕРДЖИ ГРУП“ ООД е предоставило данни за 

управленската и организационна структура. Представени са копия на диплома за завършено 

образование на управителя, както и данни за образованието и квалификацията на персонала, 

включително трудови договори на специалистите и справка за назначения персонал от НАП.  

Персоналът на дружеството се състои от управител, експерт търговия с електрическа 

енергия, анализатор проучване на пазари и специалист информационни технологии. 

Анализатор проучване на пазари и експерт търговия с електрическа енергия извършват 

редовно и според изискванията на действащото законодателство обмена на информация с 

електросистемния оператор и си поделят следните дейности: 

- да завежда, обработва, изпраща до ЕСО ЕАД и поддържа редовно заявените товарови 

графици и количества електрическа енергия; 

- редовно и правилно да обработва и предоставя на оперативния счетоводител данните 

от измерването и други данни необходими за издаване на фактури на клиентите на 

дружеството, редовно и правилно да събира, води и подрежда хронологично отчетите от ЕСО 

ЕАД; 

- да осъществява необходимите служебни взаимоотношения с клиентите съгласно 

политиката, определена от изпълнителния директор, да следи дали клиентите на дружеството 
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заплащат дължимите суми в законово определения срок и своевременно да уведомява 

изпълнителния директор за постъпилите и просрочените плащания от клиенти; 

 - да осъществява необходимата поддръжка на компютърното и комуникационното 

оборудване, както и действията свързани с изпълнението на договора с доставчика на интернет 

услуги, телефонни услуги, софтуер и хардуерно оборудване; 

- да дава необходимите технически справки на работодателя при поискване във връзка с 

дейността; 

- да не укрива или премълчава обстоятелства или събития, които могат да доведат до 

неблагополучия в текущата работа; 

- да не подписва договори от името и за сметка на работодателя, както и да не поема 

други писмени или устни ангажименти от името на работодателя; 

- да пази фирмената тайна за времето на действие на договора и до 2 (две) години след 

неговото прекратяване. 

Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството доказателства 

се установи, че „ДИМЕКС ЕНЕРДЖИ ГРУП“ ООД 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 НЛДЕ 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“ 

и на „координатор на комбинирана балансираща група“. 

Относно наличието на финансови възможности на „ДИМЕКС ЕНЕРДЖИ ГРУП“ ООД 

за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, включваща права и 

задължения за „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на 

комбинирана балансираща група“, както и наличието на финансови гаранции и обезпечения за 

сключване на сделки за търговия с електрическа енергия съгласно Правилата за условията и 

реда за предоставяне на достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи 

(Правилата). 

„ДИМЕКС ЕНЕРДЖИ ГРУП“ ООД е представило бизнес план за управление и развитие 

на дейността „търговия с електрическа енергия“, с прогнозни счетоводни баланси и прогнозни 

отчети за приходите и разходите за периода на бизнес плана, съгласно изискванията по чл. 13 

от НЛДЕ. 

Дружеството прогнозира количествата електрическа енергия за покупко-продажба, на 

база проучване и оценка на групите потребители, да се увеличават от 30 GWh през 2016 г. до 

140 GWh през 2020 г. 

Прогнозните цени, по които дружеството ще купува и продава електрическа енергия  

през периода на бизнес плана, са посочени по-долу: 

 

 

 

Показател Мярка 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Средна покупна цена лв./MWh 80* 96 115 127 138 

Средна продажна цена лв./MWh 83 100 120 132 144 

Количество търгувана 

ел. енергия 
MWh 30 000 90 000 110 000 125 000 140 000 

*средна цена на електрическа енергия съгласно сравнителен анализ на борсите в Унгария, 

Румъния и Турция към момента на изготвяне на бизнес плана на дружеството  
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В посочените от „ДИМЕКС ЕНЕРДЖИ ГРУП“ ООД цени не са включени таксите за 

достъп и пренос през електропреносната и електроразпределителната мрежа, такса 

„задължения към обществото“ и акциз.  

Анализът, който е направен от дружеството, показва, че крайните цени на нашия пазар 

ще се повишават, защото от сравненията с останалите пазари от региона е видно, че в България 

цените са по-ниски и е резонно да се повишават поетапно. Също така дружеството смята, че 

необходимостта от въвеждане в експлоатация на нови мощности ще доведе до по-високи цени. 

 „ДИМЕКС ЕНЕРДЖИ ГРУП“ ООД очаква основните му приходи да са формирани от 

продажбата на електроенергия на стопански потребители ВН и СН. Предвиден е значителен 

ръст в приходите и увеличаване с повече от 3 пъти за втората година от лицензионната 

дейност спрямо първата, като за 5-тата година от бизнес плана е предвидено нарастване с над 

9 пъти спрямо първоначалната година. С почти същите темпове е прогнозирано да нарастват и 

разходите на „ДИМЕКС ЕНЕРДЖИ ГРУП“ ООД. Нетната печалба също бележи темп на 

нарастване през разглеждания период от 40,5 хил. лв. за 2016 г. до 747 хил. лв. през 2020 г.  

Сравнителна таблица на прогнозните приходи и разходи за периода 2016 г. – 2020 г. е 

представена по-долу. 

 

 

 

Показатели в хил. лева 
Прогноза   

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Приходи 2 490 9 000 13 200 16 500 20 160 

Разходи 2 445 8 745 12 755 15 983 19 430 

в т.ч. от покупка на 

електроенергия 
2 400 8 640 12 650 15 875 19 320 

Счетоводна печалба 45 255 445 517 730 

Финансов резултат 40.5 229.5 400.5 465.3 657 

КА/КП 14.07 14.74 17.54 23.28 25.36 

СК/(ДП+КП) 0.28 1.52 3.39 5.49 7.82 

 

 

 

Поради естеството на дейността си, „ДИМЕКС ЕНЕРДЖИ ГРУП“ ООД не предвижда 

придобиване на дълготрайни активи. 

Краткосрочните задължения нарастват за разглеждания период, в резултат на 

увеличение на търговски и други задължения. 

 „ДИМЕКС ЕНЕРДЖИ ГРУП“ ООД е представило анализ на външния и вътрешния 

пазар на електрическа енергия и дава положителна оценка на развитието на вътрешния пазар в 

България след очакваното интегриране на страната в обединения европейски енергиен пазар и 

въвеждането на енергийна борса. 

В представения SWOT анализ дружеството обективно е посочило своите силни и слаби 

страни, възможностите за развитие и вероятните заплахи за дейността си. 

В съответствие с изискванията на чл. 19, ал. 2 от Правилата, дружеството е представило 

банково удостоверение с изх. № 350/14.12.2015 г. от „Алианц Банк България“ АД - клон Ямбол 

в уверение на това, че „ДИМЕКС ЕНЕРДЖИ ГРУП“ ООД е клиент на същата банка и има 

открита сметка, наличността по която към 14.12.2015 г. е 150 190,00 лв. Размерът на наличната 
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сума е в съответствие с минимално изискуемия размер на обезпечението съгласно чл. 19, ал. 2 

и ал. 3 от Правилата, видно от прогнозната стойност на оборота от търговия с електрическа 

енергия на територията на Република България за първата година от лицензионната дейност 

съгласно представения на Комисията бизнес план. 

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

в бизнес плана параметри, „ДИМЕКС ЕНЕРДЖИ ГРУП“ ООД ще притежава финансови 

възможности за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, включваща права 

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

комбинирана балансираща група“. 

Правила за работа с потребители на енергийни услуги. 

На основание чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ дружеството е представило проект на „Правила за 

работа с клиенти“. Правилата уреждат реда и сроковете за получаване, разглеждане, проверка и 

отговор на подадените жалби, сигнали и предложения, формата на данните за потреблението и 

процедурата, по която доставчиците и потребителите на енергийни услуги получават достъп до 

тях, и са в съответствие с изискванията на чл. 38в, ал. 2 от ЗЕ.  

Договори за участие в балансираща група. 

На основание чл. 12, ал. 1 от НЛДЕ и чл. 19, ал. 1 и ал. 2 във връзка с чл. 11, т. 9 от 

ПТЕЕ „ДИМЕКС ЕНЕРДЖИ ГРУП“ ООД е представило проекти на „Договор за продажба на 

електрическа енергия в стандартна балансираща група“ и на „Договор за участие в 

комбинирана група“. След преглед на представените проекти на договори се установи, че 

същите имат съдържание, съответстващо на изискванията на чл. 12, ал. 2 от НЛДЕ. Представен 

е също така и проект на общи принципи за разпределяне на небаланси в стандартната 

балансираща група, въз основа на които в съответствие с ПТЕЕ небалансите се разпределят 

справедливо и равнопоставено на всеки член от групата. 

 

 

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 НЛДЕ, 

 

 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

 

РЕШИ: 

 

 

1. Издава на „ДИМЕКС ЕНЕРДЖИ ГРУП“ ООД, с ЕИК 203659890, със седалище и 

адрес на управление: гр. Ямбол 8600, ул. „Александър Стамболийски“ № 30, ет. 10, ап. 1, 

лицензия № Л-460-15 от 09.03.2016 г. за извършване на дейността „търговия с 

електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна 

балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“, за срок от 10 

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

2. Одобрява на „ДИМЕКС ЕНЕРДЖИ ГРУП“ ООД бизнес план за периода 2016 г. – 

2020 г., приложение към това решение и приложение към лицензията по т. 1.; 
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3. Одобрява на „ДИМЕКС ЕНЕРДЖИ ГРУП“ ООД правила за работа с 

потребители на енергийни услуги, 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 работна група съгласно Заповед № З-Е-234 от 01.12.2015 г.: 

Елена Маринова - директор на дирекция „Правна“; 

Пламен Младеновски - началник на отдел в дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“; 

Милен Трифонов - главен експерт в дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“; 

Вера Георгиева - главен експерт в дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“; 

Юлиан Стоянов - старши експерт в дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“; 

Радостина Методиева – старши експерт в дирекция „Правна“; 

Бойко Стоянов - младши експерт в дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“; 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:      

 

 

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

  (Р. Осман) 

 

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

 (А. Йорданов) 

 

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

 (В. Владимиров) 

 

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

 (Г. Златев) 

 

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

 (Е. Харитонова) 

 

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

 (В. Петков) 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

        ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ 

 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

         РОСИЦА ТОТКОВА 
 


