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 ДО 

 Г-Н БОЯН БОЕВ 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР 

 

 

 

ДОКЛАД 

 

 

 

Относно: заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1 от 13.01.2014 г., подадено от „Българска 

независима енергийна борса” ЕАД за издаване на лицензия за дейността „организиране на 

борсов пазар на електрическа енергия” 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

 

 Административното производство е образувано по заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-1 от 

13.01.2014 г. от „Българска независима енергийна борса” ЕАД за издаване на лицензия за 

дейността “организиране на борсов пазар на електрическа енергия” на основание чл. 39,  

ал. 1, т. 6 от Закона за енергетиката (ЗЕ).  

На основание чл. 37, ал. 4, т. 3 от Устройствения правилник на ДКЕВР и на нейната 

администрация с заповед № З-Е-23 от 22.01.2014 г. е сформирана работна група със задача 

да проучи обстоятелствата, съдържащи се в заявлението и приложенията към него за 

установяване на основателността на искането. 

При извършената проверка на заявлението и приложенията към него, от формална 

страна беше констатирано, че те отговарят на изискванията на  Наредба № 3 от  

21.03.2013 г.  за лицензиране на дейностите в енергетиката, след което се пристъпи към 

разглеждане на преписката по същество за установяване на съответствието на заявлението 

с нормативните изисквания за  лицензия. 

Въз основа на това проучване работната група установи следните факти и 

произтичащите от тях изводи: 

 

І. Правни аспекти 

 

При преценка на основателността на заявлението за издаване на лицензия за 

дейността „организиране на борсов пазар на 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, както и дали притежава технически и финансови възможности, 

материални и човешки ресурси и организационна структура за изпълнение на нормативни 

изисквания за осъществяване на дейността по лицензията. 

 

1. „Българска независима енергийна борса” ЕАД e търговец по смисъла на чл. 1,  

ал. 2, т. 1 от Търговския закон, видно от представеното Удостоверение за актуално 

състояние с изх. № 20140110153955 от 10.01.2014 г. е еднолично акционерно  дружество с  

ЕИК 202880940, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания със седалище 

и адрес на управление: Р България, гр. София, област София, община Столична, район 

Оборище, ул. ”Веслец” № 16.  

 Предвид изложените по – горе факти, заявителят отговаря на изискванията на 

чл. 40, ал. 1 от ЗЕ да бъде юридическо лице, регистрирано по Търговския закон. 
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 2. „Българска независима енергийна борса” ЕАД има следния предмет на дейност: 

организиране на борсов пазар за търговия в областта на енергетиката и свързаните с 

енергопотреблението продукти като електричество, природен газ, въглища, емисии и 

зелени сертификати, като система за търговия, която среща или съдейства за 

срещането на интересите  за покупка и  продажба на допуснати до търговия на 

регулирания пазар на множество трети страни, в  рамките на системата и въз основа на 

правила, като резултатът е сключване на сделки с тези инструменти. 

 

 3. Капиталът на дружеството е в размер на 50 000 (петдесет  хиляди) лева,  разделен 

на 5 000 (пет хиляди) обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност от 

10 (десет) лева всяка.  

Едноличен собственик на капитала е „Български енергиен холдинг” ЕАД с  

ЕИК 831373560. 

 Дружеството се управлява по едностепенната система на управление със Съвет на 

директорите в състав: Константин Валериев Константинов - изпълнителен директор, Нина 

Томова Чупарова и Вяра Людмилова Маринова.  

 

4. Видно от представените декларации от членовете на Съвета на директорите 

Константин Валериев Константинов, Нина Томова Чупарова и Вяра Людмилова Маринова 

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. 

Следователно издаването на лицензия няма да е в противоречие с чл. 11, ал. 2, 

т. 2, букви „а” и „б” от Наредбата  № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в 

енергетиката. 

 

5. Видно от представените декларации от Константин Валериев Константинов, в 

качеството му на изпълнителен директор на „Българска независима енергийна борса” ЕАД 

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

несъстоятелност и не е в ликвидация.   

Следователно издаването на лицензия няма да е в противоречие с чл. 11, ал. 2, 

т. 2, буква „в” от Наредбата  № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в 

енергетиката. 

 

6. Видно от представената декларация от Константин Валериев Константинов, в 

качеството му на изпълнителен директор на „Българска независима енергийна борса” ЕАД 

се установява, че на дружеството не е отнемана лицензия за дейността „организиране на 

борсов пазар на електрическа енергия“ или срокът по чл. 59, ал. 4 от ЗЕ е изтекъл.  

Следователно издаването на лицензия няма да е в противоречие с чл. 11, ал. 2, 

т. 2, буква „г” от Наредбата  № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в 

енергетиката. 

 

7. Видно от представената декларация от Константин Валериев Константинов, в 

качеството му на изпълнителен директор на „Българска независима енергийна борса” ЕАД 

се установява, че на дружеството не е издаван отказ да се издаде лицензия за „организиране 

на борсов пазара на електрическа енергия“. 

Следователно издаването на лицензия няма да е в противоречие с чл. 11, ал. 2, 

т. 2, буква „д” от Наредбата  № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в 

енергетиката. 
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Предвид изложените по-горе факти може да бъде обоснован извода, че 

издаването на исканата лицензия няма да е в противоречие с разпоредбите на чл. 40, 

ал. 4, т. 1, 2 и 3 от ЗЕ.  

 

 8. 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  

“организиране на борсов пазар на електрическа енергия” липсва енергиен обект. 

 

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

Предложения срок отчита перспективите в развитието на пазара на електрическа 

енергия в България, който в момента се намира в процес на либерализация. Според 

дружеството този срок е необходим и обоснован за реализация на намеренията му, а 

именно повишаване на прозрачността на пазар и насърчаване на конкуренцията. 

Дружеството счита, че предложения срок е оправдан с оглед на утвърждаване на борсовия 

пазар на електрическа енергия като допълнителна възможност за търговските участници да 

търгуват въз основа на пазарни принципи.  

 

ІІ. Технически аспекти 

 

Относно наличието на технически и материални ресурси, както и на човешки 

ресурси и опит за осъществяване на дейността „организиране на борсов пазар на 

електрическа енергия”: 

  

 „Българска независима енергийна борса” ЕАД предвижда да използва техническите 

и материални ресурси на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД („ЕСО“ ЕАД ) без 

това да пречи на упражняването на дейността на последния. В тази връзка между двете 

дружества е сключена Двустранна спогодба № 01-ЦУот 10.01.2014 г., която включва 

следните договорености:  

 - чрез договор за заем за послужване „Електроенергиен системен оператор” ЕАД ще 

предостави на „Българска независима енергийна борса” ЕАД необходимите за дейността 

технически и материални ресурси. 

 - с оглед техническата осигуреност на заявителя във връзка с осъществяване на 

дейността, „Електроенергиен системен оператор” ЕАД се задължава да отдели, настрои и 

предостави модула Организиран пазар „ден напред” (електроенергийна борса), който е част 

от информационната система за администриране на пазара на електрическа енергия. 

 

 В посочената двустранна спогодба е предвидено „Българска независима енергийна 

борса” ЕАД да използва експертна подкрепа от квалифициран персонал на 

„Електроенергиен системен оператор” ЕАД без това да пречи на упражняването на 

дейността на последния. Мотивите на заявителя за това, са обосновани с факта, че „ЕСО“ 

ЕАД притежава квалифициран персонал за изпълнение на лицензионната дейност 

„организиране на борсов пазар на електрическа енергия”, доколкото „ЕСО“ ЕАД е 

осъществявало тестовата работа и е администрирало пазара на електрическа енергия в 

периода юли 2010 г. до края на 2013 г.  

 

„Българска независима енергийна борса” ЕАД е представило данни за управленската 

и организационна структура, както и данни за образованието и квалификацията на 

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

упражняване на дейността, подлежаща на лицензиране.  



 4 

Структурата на персонала е организирана в шест отдела, които по функционален 

признак се разделят на специализиран персонал, пряко свързан с организиране и развитие 

на борсовата търговия, администриране на пазара, маркетинг и пазарна интеграция. 

Разпределението на персонала в дружеството по групи е като следва: 

- ръководители – 7 броя ; 

- специалисти – 14 броя; 

- общо административен и помощен персонал – 7 броя. 

 

 От изложените факти и обстоятелства може да се приеме, че „Българска 

независима енергийна борса” ЕАД отговаря на изискванията по чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЕ 

за наличие на техническа и материална осигуреност, и човешки ресурси и 

организационна структура за осъществяване на дейността „организиране на борсов 

пазар на електрическа енергия”. 
 

ІІІ. Икономически аспекти 

 

1. Финансово-икономически аспекти на представения бизнес план на 

„Българска независима енергийна борса” ЕАД за периода 2014 – 2018 г.  

 Инвестиционната програма на дружеството предвижда стартиране на дейността  

през 2014 г. Заложени са средства за придобиване/обновяване на системата за търгуване на 

електрическа енергия, което от своя страна ще доведе до по - ефективна работа на борсовия 

пазар. През 2016 г. дружеството предвижда разширение на модула чрез закупуване на 

платформа за "market coupling", чрез която ще има възможност да се организира борсов 

пазар в рамките на деня. 

 Планираните инвестиции за дейността „организиране на борсов пазар на 

електрическа енергия“ в периода 2014 г. - 2018 г. са на обща стойност ХХХ хил. лв. През 

2014 г. дружеството предвижда извършването на ХХХ хил. лв. инвестиционни разходи, 

като основен дял имат инвестициите в нематериални активи, свързани с 

придобиване/актуализиране на платформа за MMS и търговия – на стойност ХХХ хил. лв. 

Вторият етап, свързан с извършване на значителни инвестиционни разходи е през 2016 г., 

когато „Българска независима енергийна борса” ЕАД предвижда стартирането на процеса 

за обединяване на пазарите, или т.нар. „market coupling“. Дружеството очаква стойността на 

платформата да възлезе на ХХХ хил. лв.  

„Българска независима енергийна борса” ЕАД предвижда стартиране на дейността 

със собствени и привлечени средства под формата на вътрешно фирмен кредит. 

Доказателство за това е и представеното гаранционно писмо от „Български енергиен 

холдинг“ ЕАД, в което, в качеството си на едноличен собственик на капитала на „Българска 

независима енергийна борса” ЕАД гарантира, че ще предостави финансови средства на 

дъщерното си дружество, чрез увеличение на капитала или чрез предоставяне на търговски 

заем, в размер съгласно прогнозните парични потоци в представения бизнес план, във 

връзка с осъществяване на дейността „организиране на борсов пазар на електрическа 

енергия”. 

Дружеството предвижда чрез оперативната дейност по организиране на борсовия 

пазар на електрическа енергия да се акумулират достатъчно средства, които да обезпечат 

лицензионната дейност. Средствата ще се акумулират посредством определените такси за 

участие на борсовия пазар, платими за всяка транзакция според обема на закупеното или 

продадено количество електрическа енергия и от приходи от постоянна годишна такса, 

дължима от всеки регистриран участник. 
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2. Финансов анализ на база прогнозни годишни финансови отчети на „Българска 

независима енергийна борса” ЕАД за периода 2014 г. – 2018 г. 

 

Съгласно представените прогнозни финансови отчети за периода 2014 – 2018 г., 

очакваният финансов резултат от дейността „организиране на борсов пазар на електрическа 

енергия” преди данъчно облагане е печалба с темп на нарастване. 

Очакваните от „Българска независима енергийна борса” ЕАД годишни приходи от 

дейността по организиране на борсов пазар на електрическа енергия за периода 2014-2018 г. 

също следват темп на увеличение в резултат на нарастващите обеми търгувана през борсата 

електрическа енергия. Те са формирани на база прогнозната нетна генерация в пазарната 

зона от прогнозния електроенергиен баланс. Разработената прогноза е за продажба на 

борсовия пазар на количества от ХХХ MWh през 2014 г. до ХХХ MWh през  

2018 г.  Прогнозата за 2014 г. стартира с  около ХХХ % от общата нетна генерация за 

търговия на борсовия пазар, като се предвижда възможността за сключване на сделки „ден 

напред“, сделки на „годишна, месечна и седмична база“. През 2016 г. се предвижда 

стартиране на сделки „ден за ден“, като по този начин, ще се осигуряват всички условия за 

обединение на българския с регионалните борсови пазари. В края на прогнозирания период 

дружеството очаква обемът на търгуваната енергия на борсовия пазар да достигне ХХХ % 

от общата генерация.  

Структурата на прогнозата за продажба на електрическа енергия на борсовия пазар, 

предвижда продажба на количества енергия „ден напред”, които съставляват средно около 

ХХХ %. Продажбата на количествата електрическа енергия търгувани по годишни, месечни 

и седмични договори за периода на бизнес плана съставляват средно около ХХХ %.  

Върху така изчислените прогнозни количества „Българска независима енергийна 

борса” ЕАД предвижда такса за транзакция в размер на ХХХ лв./MWh., както за 

закупените, така и за продадените количества електрическа енергия. Таксата ще се 

начислява върху всяка транзакция, независимо от нейната посока (покупка или продажба). 

При стартирането на борсовия пазар на електрическа енергия за участниците не се 

предвижда еднократна такса за регистрация, но дружеството планира да събира годишна 

фиксирана такса в размер на ХХХ лв. 

Очакваните от „Българска независима енергийна борса” ЕАД годишни разходи за 

дейността по организиране на борсов пазар на електрическа енергия, по икономически 

елементи, за периода 2014 г. - 2018 г., са представени по-долу: 

Прогнозираните разходи по икономически елементи са обосновани от дружеството, 

както следва: 

-    разходи за материали, необходими за осъществяване на дейността; 

- разходите за външни услуги, които включват: разходи по изготвяне на 

информационната платформа и търговската марка, необходими за стартиране на борсовия 

пазар; разходи по придобиване и поддържане на лицензията, съобразени с тарифата на 

таксите на ДКЕВР и други външни услуги; 

  -  разходите за амортизации са изчислени при прилагането на линеен метод. От 

данните в таблицата е видно, че разходите за амортизации зависят от периода на 

извършените инвестиции при започването на работата на енергийната борса и при нейното 

развитие за периода на бизнес плана, което води до увеличаване или намаляване на общите 

разходи за дейността. През 2014 г. е планиран за закупуване и внедряване на система MMS 

- модул „ден напред“, а през 2016 г. платформа за „Мarket coupling“, което води до 

увеличен размер на амортизационни отчисления; 

 -  средствата за работна заплата са формирани съгласно вътрешни правила за работната 

заплата в дружеството по определени показатели; 
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 -  „други разходи”, включват разходи за обучения, такси за участия в международни 

организации, участия в международни форуми и конференции, директно свързани с 

лицензионната дейност. 

Балансовата стойност на прогнозните дълготрайни активи намалява от ХХХ хил.лв. 

за 2014 г. на ХХХ хил. лв. през 2015 г., в следствие на начислените амортизации. Поради 

инвестиции през 2016 г. стойността им отново нараства до ХХХ хил. лв. и намалява в края 

на разглеждания период на ХХХ хил. лв. 

Текущите активи следват тенденция на увеличение, освен през 2016 г. в резултат на 

прогнозираното увеличение на паричните средства и еквиваленти, и търговските вземания.  

По отношение на капиталовата структура дружеството прогнозира поетапно 

увеличение на собствения капитал, вследствие увеличение на стойността на 

неразпределената печалба.  

За периода на бизнес плана дългосрочните задължения намаляват и са формирани 

изцяло от пасиви по отсрочено финансиране. Краткосрочните задължения нарастват за 

разглеждания период, вследствие на увеличение на данъчни и други задължения. 

В тази връзка общата ликвидност за периода 2014 г. - 2018 г. е висока, което е 

индикатор, че дружеството ще разполага със свободни оборотни средства за обслужване на 

текущите си задължения.  

Извършеният анализ на представения прогнозен паричен поток за периода 2013 г. – 

2017 г. показва, че свободните парични средства на „Българска независима енергийна 

борса” ЕАД в края на всяка една година са положителни стойности, като нарастват 

съответно от ХХХ хил.лв. на ХХХ хил.лв.  

Въз основа на всичко гореизложено може да бъде направен извод, че 

„Българска независима енергийна борса” ЕАД ще притежава финансови 

възможности и ще разполага с необходимия паричен ресурс за периода на бизнес 

плана 2014 г. - 2018 г. за осъществяване на дейността „организиране на борсов пазар 

на електрическа енергия”. 

 
  

Предвид гореизложеното и на основание чл. 40, ал. 6 от Устройствения 

правилник на ДКЕВР и на нейната администрация във връзка с чл. 13, ал. 3 от ЗЕ 

предлагаме комисията да вземе следните 
  

Решения: 

 
1. Да приеме доклада на работната група относно подаденото от „Българска 

независима енергийна борса” ЕАД заявление за издаване на лицензия за дейността 

„организиране на борсов пазар на електрическа енергия”; 

2. Да насрочи открито заседание по реда на чл. 13, ал. 3 от ЗЕ за разглеждане на 

подаденото заявление. 

3. Да покани за участие в откритото заседание, лицата представляващи по 

търговска регистрация „Българска независима енергийна борса” ЕАД или други 

упълномощени от тях представители на дружеството. 

4. Датата и часа на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на 

страницата на комисията в Интернет. 

 

 

 


