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ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

София – 1000, бул.”Княз Дондуков “ № 8 - 10, тел. 988 87 30, факс 988 87 82 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ Л-411 

от 01.07.2013 г. 

 

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание, проведено на 01.07.2013 г., след преглед на приложените 

документи към преписката, образувана по заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-67/17.09.2012 г., 

подадено от „ЕСП Златни пясъци” ООД за издаване на лицензия за дейността „доставка 

на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция”,  доклад с вх. № Е-Дк-

283/14.06.2013 г. и след проведено открито заседание на 25.06.2013 г., установи следното: 

 

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

67/17.09.2012 г., подадено от „ЕСП Златни пясъци” ООД за издаване на лицензия за дейността 

„доставка на електрическа енергия от последна инстанция” на основание на основание на чл. 

39, ал. 1, т. 13 във връзка с чл. 39, ал.  6, т. 2 от Закона за енергетиката и в изпълнение на § 196 

от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за 

енергетиката (обн. ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.). 

„ЕСП Златни пясъци” ООД е титуляр на лицензия № Л-228-11/26.04.2007 г. за дейността 

„обществено снабдяване с електрическа енергия” на територията на к.к. „Златни пясъци” и 

лицензия № Л-344-15/29.11.2010 г. за дейността „търговия с електрическа енергия”. Във 

връзка със задължението на крайния снабдител да изпълнява функциите на координатор на 

„специална балансираща група, „ЕСП Златни пясъци” ООД е подало заявление, вх. № Е-ЗЛР-

И-25/23.03.2012 г., за допълване на лицензия № Л-228-11/ 26.04.2007 г. с правата и 

задълженията, свързани с дейността на координатор на специална балансираща група. 

Съгласно § 196 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и 

допълнение на Закона за енергетиката, крайните снабдители с електрическа енергия следва да 

подадат заявления за издаване на лицензии за доставчик от последна инстанция за клиентите, 

присъединени към разпределителната мрежа в територията на действащите лицензии за 

снабдяване от краен снабдител, които не могат да бъдат снабдявани от крайните снабдители,  

в срок до два месеца от влизането в сила на измененията в ЗЕ. В изпълнение на посочената 

разпоредба, в качеството си на краен снабдител, „ЕСП Златни пясъци” ООД е подало 

заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-67/17.09.2012 г. за издаване на лицензия за дейността „доставка на 

електрическа енергия от последна инстанция”. 

Съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗЕ във връзка с чл. 94а, ал. 1 от ЗЕ, доставчикът от последна 

инстанция осигурява снабдяването с електрическа енергия на крайни клиенти, присъединени 

към електроразпределителна мрежа на ниво ниско напрежение, в съответната лицензионна 

територия, които не могат да бъдат клиенти на крайния снабдител, до избора на друг 

доставчик или избраният доставчик не извършва доставка по независещи от крайния клиент 

причини. Алинея 2 на същия член предвижда, че снабдяването с електрическа енергия от 

доставчик от последна инстанция е услуга от обществен интерес по смисъла на ЗЕ, която се 

предоставя въз основа на договор при общи условия при условията на равнопоставеност в 

съответствие с Правилата за търговия с електрическа енергия. 
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При преценката на основателността на заявлението за издаване на лицензия за дейността 

“доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция” комисията, по силата 

на чл. 40, ал. 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 нормативните изисквания за 

осъществяване на лицензионната дейност. 

Заявителят „ЕСП Златни пясъци” ООД e търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от 

Търговския закон, видно от извършена служебна справка в Търговския регистър, воден от 

Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието, по партидата на 

дружеството, ЕИК 148075985,  към 11.06.2013 г. са вписани следните обстоятелства: „ЕСП 

Златни пясъци” ООД е дружество с ограничена отговорност със седалище и адрес на 

управление: България, област Варна, община Варна, гр. Варна 9007, район „Приморски”, к.к. 

„Златни пясъци”, административна сграда „Рила”. 

2. Видно от извършената служебна справка в Търговския регистър „ЕСП Златни пясъци” 

ООД има следният предмет на дейност: обществено снабдяване с електрическа енергия на 

теорията на к.к. „Златни пясъци”, гр. Варна, след лицензиране и търговия с електрическа 

енергия. 

3. Капиталът на дружеството е в размер на 6 800 (шест хиляди и осемстотин) лева, 

разпределен в 68 дяла с номинална стойност 100 (сто) лева всеки един и е изцяло внесен.  

Дяловете са разпределени между съдружниците съгласно актуалния дружествен договор, 

вписан в Търговския регистър на 13.10.2011 г., както следва: 

1. За „Златни пясъци” АД, ЕИК 813095472, 52 дяла с номинална стойност 100 лв. всеки 

един; 

2. За „Златни” АД, ЕИК 130152844, 1 дял с номинална стойност 100 лв. всеки един; 

3. За „С-ТРАВЕЛ” АД, ЕИК 131338111, 15 дяла с номинална стойност 100 лв. всеки 

един. 

Дружеството се управлява и представлява от Веселин Борисов Черкезов. 

 4. От представените декларации от Веселин Борисов Черкезов, в качеството му на 

Управител, се установява, че същият не е лишен от правото да упражнява търговска дейност и 

не е осъждан с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против 

стопанството. 

Предвид гореизложеното следва, че издаването на лицензия за дейността “доставка на 

електрическа енергия от доставчик от последна инстанция” на „ЕСП Златни пясъци” ООД 

няма да е в противоречие с чл. 11, ал. 2, т. 2, букви „а” и „б”   от Наредба  № 3 от 21.03.2013 г. 

за лицензиране на дейностите в енергетиката.  

5. Според представените декларации от Веселин Борисов Черкезов, в качеството му на 

Управител на „ЕСП Златни пясъци” ООД, както и от извършена служебна справка в 

Търговския регистър по партидата на дружеството, се установява, че последното не е обявено 

в несъстоятелност, не е в производство за обявяване в несъстоятелност, не е в ликвидация, не 

му е отнемана лицензия за търговия с електрическа енергия, както и не му е отказвано 

издаването на лицензия за същата дейност. 

Предвид гореизложеното следва, че издаването на лицензия за дейността “доставка на 

електрическа енергия от доставчик от последна инстанция” „ЕСП Златни пясъци” ООД няма 

да е в противоречие с чл. 40, ал. 4, т. 1 - 3 от ЗЕ. 

6. Вещни права 

Лицензионната дейност ще се извършва на територията на к.к. „Златни пясъци”. 

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 
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хипотеза, тъй като при осъществяването на дейността “доставка на електрическа енергия от 

доставчик от последна инстанция” липсва енергиен обект. 

7. Срокът на лицензията, за която кандидатства заявителят е 27 (двадесет и седем) 

години.   

Доколкото чл. 39, ал. 6, т. 2 от ЗЕ, предвижда, че лицензия за „доставка на електрическа 

енергия от доставчик от последна инстанция” се издава само на лицензианти за дейността 

„снабдяване с електрическа енергия от краен снабдител”, то срокът на лицензията,  за която 

кандидатства заявителят следва да бъде обвързан със срока на действаща лицензия за краен 

снабдител. Предвид обстоятелството, че издадената на  „ЕСП Златни пясъци” ООД лицензия 

№ Л-228-11/26.04.2007 г. за дейността „обществено снабдяване с електрическа енергия” на 

територията на к.к. „Златни пясъци”  е за срок от 35 години, то максималният срок, за който 

може да бъде издадена на дружеството  лицензия за дейността „доставка на електрическа 

енергия от доставчик от последна инстанция”  е 29 години.   

Предвид изложеното заявителят отговаря на нормативните изисквания на чл. 40, ал. 1, 

точки 1 и 2 от ЗЕ и не са налице предпоставките за отказ по чл. 40, ал. 4 от ЗЕ.  

Въз основа на извършеният преглед, проучване и анализ на заявлението и приложенията 

към него относно установяването на съответствие с критериите за дейността доставка на 

електрическа енергия от доставчик от последна инстанция, могат да се направят следните 

изводи: 

1. Относно наличието на технически и материални ресурси, включително данни за 

изградените информационни мрежи и софтуер за извършване на дейността „доставка на 

електрическа енергия от доставчик от последна инстанция”: 

Лицензионната дейност „доставка на електрическа енергия от доставчик от последна 

инстанция” ще се осъществява от офиса със седалище гр. Варна, район Приморски, к.к Златни 

пясъци, административна сграда Рила.  

Заявителят декларира, че помещенията са оборудвани с необходимите за изпълнение на 

дейността офис мебели, техника и информационна мрежа.  

2. Относно наличието на човешки ресурси и организационна структура за изпълнение на 

нормативните изисквания за осъществяване на дейността „доставка на електрическа енергия 

от доставчик от последна инстанция”: 

Дружеството заявява, че разполага с достатъчен брой квалифицирани кадри, както 

управленчески, така и изпълнителски за извършване на дейността „доставка на електрическа 

енергия от доставчик от последна инстанция”, които имат опит в търговските 

взаимоотношения с всички участници на пазара натрупан в следствие изпълнение на 

лицензионната дейност по издадената лицензия обществено снабдяване/снабдяване от краен 

снабдител.  

3. Относно наличието на опит на заявителя за извършване на дейността „доставка на 

електрическа енергия от доставчик от последна инстанция”: 

Към настоящия момент „ЕСП Златни пясъци” ООД изпълнява функциите на краен 

снабдител по силата на лицензия № Л-228-11/26.04.2007 г. за дейността „обществено 

снабдяване с електрическа енергия”. Лицензионната дейност дружеството осъществява на 

територията на к.к. Златни пясъци. 

Дружеството притежава необходимия опит за извършване на дейността „доставка на 

електрическа енергия от доставчик от последна инстанция”, който е натрупан в резултат от 

осъществяваната дейност по снабдяване с електрическа енергия. 

Дружеството не е представило проект на Общи условия на договорите за доставка на 

електрическа енергия от доставчик от последна инстанция и Правила за работа с 

потребителите на енергийни услуги, като част от Общите условия, съгласно чл. 11, ал. 5, т. 2 

и т. 3 от Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката. 
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 На проведеното открито заседание на 25.06.2013 г. за разглеждане на доклада по 

подаденото заявление, дружеството е изразило становище, че приема всички факти и 

обстоятелства, отразени в доклада без забележки. По отношение на поставения въпрос, 

касаещ процедурата по одобряване на Общите условия на договорите за продажба на 

електрическа енергия от доставчик от последна инстанция, Комисията счита, че същата 

следва да бъде проведена съгласно действащата нормативна уредба, като в раздел III 

“Продажба на електрическа енергия, топлинна енергия, природен газ, разпределение на 

електрическа енергия и пренос на природен газ при публично известни общи условия” от 

Наредба № 3  подробно е регламентиран редът за  изготвяне и утвърждаване на общите 

условия на договорите на енергийните предприятия. 

Изложените от дружеството данни и доказателства дават основание да се приеме, че 

„ЕСП Златни пясъци” ООД отговаря на изискванията по чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЕ относно 

наличието на технически, материални и човешки ресурси, организационна структура и опит 

за изпълнение на нормативните изисквания при осъществяване на дейността „доставка на 

електрическа енергия от доставчик от последна инстанция”. 

В производството по издаване на лицензия е необходимо  да се направи оценка на 

финансовите възможности на заявителя за извършване на лицензионната дейност. 

Финансово- икономически анализ на дружеството е извършен на база налични в ДКЕВР 

одитирани годишни финансови отчети за 2010 г. и 2011 г. и представен с писмо вх. № Е-13-

77-7/ 19.04.2013 г. годишен финансов отчет и доклад за дейността за 2012 г. 

През 2010 г. дружеството реализира положителен финансов резултат от 36 хил. лв. През 2011 

г. „ЕСП Златни пясъци” ООД отчита загуба от 37 хил. лв., а през 2012 г. дружеството отново е 

на печалба  на стойност 30 хил. лв. 

Разгледани са и показателите, характеризиращи финансово- икономическото състояние 

на „ЕСП Златни пясъци” ООД. Стойностите на тези показатели определят общото финансово- 

икономическо състояние на дружеството като добро. „ЕСП Златни пясъци” ООД разполага 

със свободен оборотен капитал за покриване на текущите си задължения. 

Въз основа на всичко гореизложено може да се направи извода, че дружеството 

притежава финансови възможности за извършване на дейността „доставка на електрическа 

енергия от доставчик от последна инстанция”. 

На заявителя следва да бъде указано в подходящ срок да представи бизнес план в 

ДКЕВР за одобряване, проект на Общи условия на договорите за доставка на електрическа 

енергия от доставчик от последна инстанция и Правила за работа с потребителите на 

енергийни услуги, като част от Общите условия, съгласно чл. 11, ал. 5, т. 2 и т. 3 от Наредба 

№ 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката. 

 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и чл. 39, ал. 1, т. 13 от 

Закона за енергетиката, 

 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

 

1. Издава на „ЕСП Златни пясъци” ООД, ЕИК 148075985,  със седалище и адрес на 

управление: България, област Варна, община Варна, гр. Варна 9007, район 

„Приморски”, к.к. „Златни пясъци”, административна сграда „Рила”. 
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Лицензия №Л-411-17/01.07.2013 г. за дейността „доставка на електрическа енергия 

от доставчик от последна инстанция”, за срок от 29 (двадесет и девет)години, 

приложение и неразделна част от това решение. 

2. Указва на „ЕСП Златни пясъци” ООД в срок до 2 (два) месеца от издаване на 

решението по т. 1, да представи за одобряване бизнес план в съответствие с чл. 13 от 

Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката; 

3. Указва на „ЕСП Златни пясъци” ООД в срок до 2 (два) месеца от издаване на 

решението по т. 1, да представи за одобряване проект на Общи условия на договорите за 

доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция и Правила за 

работа с потребителите на енергийни услуги, като част от Общите условия, съгласно чл. 

11, ал. 5, т. 2 и т. 3 от Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в 

енергетиката. 

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14 

(четиринадесет) дневен срок. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
/АНЖЕЛА ТОНЕВА/ 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 
/ЕМИЛИЯ САВЕВА/  

 

 

 


