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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-354 

от 20.04.2011 г. 

 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание, проведено на 20.04.2011 г., като разгледа документите, 

приложени по преписка № 6 от 2011 г., образувана по заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-

6/25.01.2011 г. от “Ел Екс Корпорейшън” АД  за издаване на лицензия за дейността 

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

енергетиката (ЗЕ), доклад вх.№ Е-Дк-165/07.04.2011г. и събраните данни от 

проведеното на 19.04.2011г. открито заседание по преписката, установи следното: 

 

            Преписка № 6/2011 г. е образувана по заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-6/25.01.2011 г. 

от “Ел Екс Корпорейшън” АД 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 представеното  Удостоверение за актуално състояние с изх. № 

20110118110659/18.01.2011г. от Търговския регистър, воден от Агенцията по 

вписванията към Министерството на правосъдието, “Ел Екс Корпорейшън” АД e 

търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от Търговския закон и е регистриран като 

акционерно дружество със седалище и адрес на управление: България, област София, 

община Столична, гр. София 1142, Район „Средец”, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” 

№ 95, ЕИК 201313555. 

     Следователно “Ел Екс Корпорейшън” АД отговаря на изискванията на чл. 40, ал. 

1 от ЗЕ . 

Предметът на дейност на дружеството е : покупко-продажба в страната и 

чужбина на електрическа енергия, участие в проектирането, изпълнението и 

реализацията на проекти, свързани с енергетиката; посредническа и консултантска 

дейност в областта на енергетиката. 

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

на 100 (сто)  обикновени поименни акции с номинална стойност от 500 (петстотин) лева 

всяка. От записания капитал е внесена частта, изискуема съгласно чл. 174, ал. 1, т. 3 от 

ТЗ, за да бъде вписано дружеството в Търговския регистър, а именно: 12 500 

(дванадесет хиляди и петстотин) лева, която представлява общата сума от 25 на сто от 

номиналната стойност на всяка акция. Чл. 8, ал. 3 от Устава на дружеството предвижда 

в срок до една година да бъде внесена останалата част от записания капитал, от датата 

на вписване на дружеството в Търговския регистър.  
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     Дружеството се управлява по едностепенната система на управление със съвет на 

директорите в състав Иван Драганов Шиляшки, Христо Иларионов Михайловски и 

Мюмин Ергин Емин, като първите двама са овластени поотделно да представляват 

дружеството, в качеството си на изпълнителни директори, в отношенията му с трети 

лица. Съгласно представената информация от заявлението, да представлява 

дружеството пред ДКЕВР, е упълномощен Христо Иларионов Михайловски. 

    Видно то представените декларации от Иван Драганов Шиляшки, Христо 

Иларионов Михайловски и Мюмин Ергин Емин в качеството им на членове на 

управителния орган на дружеството, се установява, че същите не са лишени от правото 

да упражняват търговска дейност и не са осъждани с влязла в сила присъда за 

престъпление против собствеността или против стопанството. От представените 

декларации от Иван Драганов Шиляшки и Христо Иларионов Михайловски, в 

качеството им на изпълнителни директори на “Ел Екс Корпорейшън” АД, 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. След 

служебна справка в Търговския регистър, се установи, че по партидата на дружеството, 

в част „Вписани обстоятелства” липсват такива относно производство по ликвидация.   

     Следователно издаването на лицензия на “Ел Екс Корпорейшън” АД 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(Наредбата, НЛДЕ). 

     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. 

Предлаганият срок е обоснован с оглед на очакваното ниво на конкуренция между 

участниците в либерализирания пазар, което ще наложи въвеждането на необходимите 

мерки за гарантиране на сигурността на доставките за потребителите. Като член на ЕС, 

Република България има възможност за свободен достъп за търговия с електрическа 

енергия на пазарите на ЕС и на Балканите. Развитието на Регионален пазар на 

електрическа енергия ще доведе до по-благоприятни условия за внос и износ, при 

възможно най-изгодни условия, както за производителите, така и за търговците на 

електрическа енергия. Посоченият срок ще осигури възможност на дружеството да 

изпълни инвестиционните си намерения.  

           Чл. 13, ал. 2, т. 7 от НЛДЕ, изисква към заявлението за издаване на лицензия, “Ел 

Екс Корпорейшън” АД 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), приети с Решение на ДКЕВР № П-

4/08.06.2007г. на ДКЕВР. Съгласно чл.8а, ал.6 от Правилата, ДКЕВР може по искане на 

търговеца да приеме като финансово обезпечение неотменима банкова гаранция или 

друго обезпечение на същата стойност, при същите условия и с идентична ликвидност. 

Дружеството е представило удостоверение от “Търговска Банка Д” АД, в което се 

посочва, че “Ел Екс Корпорейшън” АД е клиент на банката и има готовност да издава 

банкови гаранции при спазване на нормативните изисквания и вътрешните правила на 

банката. В съответствие с изискванията на Правилата, е представенa неотменима 

банкова гаранция с реф. № LG 579/І/110124 от “Търговска Банка Д” АД, с която тя се 

задължава безусловно и безрезервно, независимо от възраженията на клиента или на 
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трети лица, да изплати сума в максимален размер до 150 000 лева, при първо писмено 

поискване за това. Ангажиментът на “Търговска Банка Д” АД по тази гаранция 

намалява автоматично със сумата на всяко плащане, извършено по нея. Всяко искане за 

плащане по тази банкова гаранция следва да бъде представено в банката най-късно до 

16.00 часа на 24.01.2012г. След този срок гаранцията автоматично се счита за 

невалидна. 

Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване на 

дейността „търговия с електрическа енергия” дружествто заявява, че ще осъществява 

лицензионната дейност в централния си офис, находящ се в гр. София, район „Средец”, 

бул. „Евлоги  и Христо Георгиеви” № 95. Заявителят декларира, 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. № 5406/27.12.2010г. 

“Електроенергиен системен оператор” ЕАД декларира, че “Ел Екс Корпорейшън” АД 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 изложените аргументи следва да се приеме, че “Ел Екс Корпорейшън” АД 

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 четирима 

специалисти с опит в енергетиката, а през второто полугодие на 2011 г. се предвижда 

персоналът да наброява 6 души, включително изпълнителните директори. 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: 

„Енергетик”; „Специалист по информационни технологии”; „Специалист финансови 

въпроси”; „Специалист юридически въпроси”. Дейностите по юридическото, 

счетоводното обслужване и ИТ поддръжката ще бъдат осъществявани от външни 

дружества, на основание  сключени договори. 

         От гореизложеното следва да се приеме, че “Ел Екс Корпорейшън” АД отговаря 

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

организационна структура за осъществяване на дейността „търговия с електрическа 

енергия”. 

         “Ел Екс Корпорейшън” АД 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, 
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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 “Ел Екс Корпорейшън” 

АД 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 2011г.-2015г.,  с прогнозeн отчет за приходите и разходите. 

            От представения бизнес план е видно, че дружеството прогнозира да започне да 

търгува с електрическа енергия през 2011 г., като общо продажбите са 26 600 МВтч и 

се очаква да нараснат до 134 800 МВтч през 2015г. 

 Средната прогнозна цена, по която дружеството ще купува електрическа 

енергия  през 2011г. е 67,56 лв./ МВтч, през 2012г. е 69,99 лв./ МВтч, през 2013г. е 72,29 

лв./ МВтч, през 2014г. е 74,72 лв./ МВтч и през 2015 г. е 77,17 лв./ МВтч. 

Средната прогнозна цена, по която дружеството ще продава електрическа 

енергия през 2011г. е 88,12 лв./ МВтч, през 2012г. е 88,32 лв./ МВтч, през 2013г. 89,28 

лв./ МВтч, през 2014г. е 90,15 лв./ МВтч и през 2015г. е 91,23 лв./ МВтч. 

Дружеството е представило прогнозен отчет за приходите и разходите, като 

очакваните общи прогнозни приходи са в размер на 2 344 хил. лв. през 2011г. и се 

увеличават до 12 298 хил. лв. през 2015г., а разходите съответно са в размер на 1 901 

хил.лв. през 2011г. и се увеличават до 10 703 хил.лв. през 2015г. От представения 

прогнозен отчет за доходите е видно, че за периода от 2011 г. до 2015 г. дружеството 

прогнозира нарастващ положителен финансов резултат, като нетната печалба се 

увеличава от 443 хил. лв. за 2011г. до 1 595 хил. лв. през 2015г., което определя 

положителни стойности на показателите за рентабилност и за ефективност на 

приходите и разходите.  

От анализа на представените  прогнозни финансови отчети е видно, че “Ел Екс 

Корпорейшън” АД  ще постигне нарастващи в годините положителни финансови 

резултати. Дружеството е изпълнило изискванията за финансово гарантиране на 

сделките съгласно чл. 8а от Правилата за първата година от лицензионна си дейност  и 

на база заложените в бизнес плана параметри ще притежава  достатъчен размер 

оборотен капитал за обслужване на задълженията и обезпечаване на дейността 

„търговия с електрическа енергия”.  

 

 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  “Ел Екс Корпорейшън” АД , 

със седалище и адрес на управление: Република България, област София, община 

Столична, гр. София 1142, Район „Средец”, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 95, 

ЕИК 201313555. 
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лицензия № Л-354-15/20.04.2011 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 “Ел Екс Корпорейшън” АД, бизнес план за периода 

2011-2015 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 “Ел Екс Корпорейшън” АД 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) 

 

 

 


