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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-381    

от 19.03.2012 г. 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание, проведено на 19.03.2012 г., като разгледа документите, 

приложени по преписка № 81 от 2011 г., образувана по заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-

79/21.11.2011 г. от “АЙ ТИ ЕМ Енерджи” ООД  за издаване на лицензия за 

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

Закона за енергетиката, доклад  вх.№ Е- Дк-114/01.03.2012 г.  по образуваната 

преписка и събраните данни от проведеното на 13.03.2012г. открито заседание , 

установи следното: 

           

            Преписка № 81/2011 г. е образувана по заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-79/21.11.2011 

г. от “АЙ ТИ ЕМ Енерджи” ООД 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 

от ЗЕ, следва да установи дали заявителят е юридическо лице, регистрирано по 

Търговския закон, 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. 

Видно от направената справка в Търговския регистър и от представеното 

Удостоверение за актуално състояние с изх. № 20111006090258/06.10.2011 г. от 

Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията към Министерството на 

правосъдието.“АЙ ТИ ЕМ Енерджи” ООД e търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от 

Търговския закон и е вписан като дружество с ограничена отговорност със седалище и 

адрес на управление: Република България, гр. София 1233, Район „Сердика“, ул. 

„Козлодуй” №134А, офис 2, ЕИК 201730506. 

Следователно заявителят отговаря на изискванията на чл. 40, ал. 1 от ЗЕ да бъде 

юридическо лице, регистрирано по Търговския закон. 

Дружеството има следният предмет на дейност: „ търговия с електрическа 

енергия; проектиране и изграждане на енергийни съоръжения; консултантски услуги, 

търговско представителство и посредничество; производство на електрическа 

енергия от възобновяеми източници; изграждане на фотоволтаични централи и 

централи от възобновяеми енергийни източници; инженеринг; производство и 

реализация на стоки; външнотърговска дейност и посредничество; строителство, 

ремонт и монтаж на машини и съоръжения; сервизна дейност; хотелиерство и 

ресторантьорство; маркетинг и лизинг, както и всякакви други търговски дейности, 

незабранени от българското законодателство”.  

 Капиталът на дружеството е в размер на 10000 (десет хиляди) лева и е изцяло 

внесен.   
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Уставният капитал се състои от 100 (сто) равни дяла, всеки от които е на 

стойност от 100 (сто) лева. 

Дяловото участие на съдружниците е,  както следва:  

- Петър Тонев Иванов,– 30 дяла, по 100 (сто) лева всеки поотделно или общо в 

размер на 3000 (три хиляди) лева. 

- Невена Тодорова Георгиева,– 40 дяла, по 100 (сто) лева всеки поотделно или 

общо в размер на 4000 (четири хиляди) лева. 

- Иво Венциславов Андреев, - 30 дяла, по 100 (сто) лева всеки поотделно или 

общо в размер на 3000 (три хиляди) лева. 

Дружеството се управлява от Петър Тонев Иванов. 

Според представената декларация от Петър Тонев Иванов в качеството му на 

управител на дружеството, се установява, че същия не е лишен от правото да 

упражняват търговска дейност и не е осъждан с влязла в сила присъда за престъпление 

против собствеността или против стопанството. От представените декларации от Петър 

Тонев Иванов, в качеството му на управител на “ АЙ ТИ ЕМ Енерджи” ООД, се 

установява, че дружеството не е обявено в несъстоятелност, не е в производство за 

обявяване в несъстоятелност, не му е отнемана лицензия за търговия с електрическа 

енергия, както и не му е отказвано издаването на лицензия за същата дейност, не е в 

производство по ликвидация.   

       Следователно издаването на лицензия за дейността “търговия с електрическа 

енергия” на “АЙ ТИ ЕМ Енерджи” ООД  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 10 (десет) години. 

Дружеството счита, че този срок е необходим и обоснован с оглед реализацията на 

бизнес-концепцията на дружеството в България, предвид състоянието и перспективите 

в развитието на пазара на електрическа енергия в страната. Този срок от десет години 

би позволил на дружеството да утвърди позициите си на пазара с електрическа енергия, 

като надежден и предпочитан партньор. 

             На основание чл. 13, ал. 2, т. 7 от Наредбата към заявлението за издаване на 

лицензия “АЙ ТИ ЕМ Енерджи” ООД следва 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). Съгласно чл. 8а, ал. 1 от Правилата за 

обезпечаване на задълженията си по сделките с електрическа енергия търговците на 

електрическа енергия трябва да поддържат в специална сметка сума 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 на територията на 

Република България. Съгласно представения бизнес план прогнозната стойност на 

годишния оборот е в размер 2 555 000 лева, т.е за обезпечаване на задълженията си по 

сделките с електрическа енергия “АЙ ТИ ЕМ Енерджи” ООД трябва да поддържа в 

специална сметка сума в размер на 150 000 лева. Дружеството е представило 

удостоверение от „СИБАНК” ЕАД – клон Плевен ул. „Коста Хаджипакев” №3 гр. 
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Плевен в потвърждение, че има открита специална разплащателна сметка  с наличност 

към 24.10.2011 г. в размер на 150 090 лв. Със същото удостоверение банката се 

задължава при поискване да предоставя информация на Комисията относно оборотите 

и салдото по специалната сметка, като разходите по тези услуги са за сметка на “АЙ ТИ 

ЕМ Енерджи” ООД. 

Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване на 

дейността „търговия с електрическа енергия”, “АЙ ТИ ЕМ Енерджи” ООД декларира, 

че разполага със офис находящ се в гр. София , Район „Сердика”, ул. „Козлодуй” №134 

А, офис 2, както и 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. № 

5758/09.11.2011г. “Електроенергиен системен оператор” ЕАД декларира, че “АЙ ТИ 

ЕМ Енерджи” 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 (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 “АЙ ТИ ЕМ Енерджи” ООД 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. 

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. Първоначално търговската дейност ще се извършва от трима 

специалисти, с опит в енергетиката, а през 2013 г. се предвижда персоналът да 

наброява 5 души и при разширяване на дейността през 2015г. и 2016г. се предвижда 

персоналът да наброява 7 души. За постигане на своите цели заявителят разчита на 

квалифицирани специалисти в съответните области. С оглед реализиране на дейността 

„търговия с електрическа енергия”, организацията на работа в дружеството е 

разпределена и структурирана, както следва:  

- „Информационно –диспечерски отдел” – с основни задължения за въвеждане  

на данни в информационната система, извършване на справки и анализи на база данни. 

Поддържане на връзки и обмяна на информация с електроенергийния системен 

оператор, операторите на разпределителните дружества, производителите и 

потребителите,; 

- „Търговски отдел” – ще извършва преговори и подготовка на договори с 

клиенти, консултиране на клиенти относно техническите характеристики, 

количеството, цената на търгуваната електрическа енергия и др. Първоначално в 

отделът ще работят двама специалиста – аналитик проучване пазари и експерт 

търговия; 

          Дейностите по юридическото, счетоводното обслужване и ИТ поддръжката ще 

бъдат осъществявани от външни дружества, на основание  сключени договори. 

          От изложеното следва да се приеме, че “АЙ ТИ ЕМ Енерджи” ООД отговаря на 

изискванията по чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЕ относно наличие на човешки ресурси и 



 4 

организационна структура за осъществяване на дейността „търговия с електрическа 

енергия”. 

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

електрическа енергия”, “АЙ ТИ ЕМ Енерджи” ООД няма опит в извършване на 

дейността „търговия с електрическа енергия”. Дружеството декларира, че ще извършва 

дейността „търговия с електрическа енергия” съгласно ЗЕ и приетите въз основа на 

него подзаконови нормативни актове. Основен елемент от стратегията на дружеството 

е непрекъснато наблюдение на процесите на пазара на електрическа енергия, както и 

подготовка на дружеството за работа при новите условия и анализ на пазара на 

електрическа енергия, както и изучаване на изискванията на търговските партньори, 

непрекъснато обучение и повишаване на квалификацията на персонала и др. 

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.   

  Преценката за наличие на финансови възможности на “АЙ ТИ ЕМ Енерджи” 

ООД 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 2012г.-2016г.,  с прогнозeн отчет за приходите и разходите и 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 /Правилата/. 

              „АЙ ТИ ЕМ Енерджи” ООД предвижда да финансира дейността „търговия с 

електрическа енергия” чрез собствени средства. 

     На основание чл.13, ал.2, т.6 от Наредбата за лицензиране на дейностите в 

енергетиката, към заявлението за лицензиране, „АЙ ТИ ЕМ Енерджи” ООД е 

представило и гаранционно писмо от фирма „ВЕМА КОНСУЛТ” ЕООД, която 

гарантира и декларира, че в случай на необходимост ще осигури сумата от 250 000 

/двеста и петдесет хиляди/ лева за покриване финансовите задължения на дружеството 

при изпълнение на сделките с електрическа енергия. 

     От представеният прогнозен бизнес план е видно, че дружеството прогнозира 

да започне да търгува с електрическа енергия през 2012 г., като годишното количество 

електрическа енергия от 35 000 МВтч, а за 2016г. се очаква да нарасне до 140 000 МВтч 

Очакваната стойност на продадената електроенергия без ДДС през 2012 г. е 2 555 хил. 

лева и се увеличава до 11 760 хил. лева през 2016 г. 

     Средната прогнозна цена, по която Дружеството ще купува електрическа 

енергия е съответно: 70 лева/МВтч през 2012 г.; 72 лева/МВтч през 2013 г.; 75 

лева/МВтч през 2014 г.; 78 лева/МВтч през 2015 г. и 2016 г. 

     Средната прогнозна цена, по която Дружеството ще продава електрическа 

енергия през 2012 г. е 73 лева/МВтч; 76 лева/МВтч през 2013 г.; 80 лева/МВтч през 

2014 г.; 83 лева/МВтч през 2015 г. и 84 лева/МВтч през 2016 г. 

     За периода от 2012 г.-2016 г., дружеството прогнозира нарастваща печалба, 

която от 10 хил. лева през 2012 г. достига до 301 хил. лева през 2016 г. 

 Предвид гореизложеното, може да се направи извода, че „АЙ ТИ ЕМ Енерджи” 

ООД притежава финансови възможности за осъществяване на дейността “търговия с 

електрическа енергия”. Дружеството ще има средства за обслужване на задълженията 

си и за обезпечаване на дейността „търговия с електрическа енергия” в случай че бъдат 

изпълнени заложените в бизнес плана параметри. 
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 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 “АЙ ТИ ЕМ Енерджи” ООД , ЕИК 201730506. 

 със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1233, 

Район „Сердика“, ул. „Козлодуй” № 134А, офис 2 

 

лицензия № Л-381-15 /19.03.2012 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 “АЙ ТИ ЕМ Енерджи” ООД  бизнес план за периода 

2012-  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 “АЙ ТИ ЕМ Енерджи” ООД 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


