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Вх. № ........................ /...................... 2018 г. 

 

 

ДО 

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО  

И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

ДОКЛАД 
 

от 
 

дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“ 

дирекция „Правна“ 

 

Относно: Заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-48 от 18.10.2017 г. на „Джи Пи Енерджи“ ЕООД за 

издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“.  

 

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
 

Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-48 от 

18.10.2017 г. на „Джи Пи Енерджи“ ЕООД   № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на 

дейностите в енергетиката (НЛДЕ). За проучване на обстоятелствата в заявлението и 

приложенията към него е сформирана работна група със Заповед № З-Е-177 от 23.10.2017 

г. на председателя на КЕВР. С писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-48 от 11.12.2017 г. заявителят е 

представил допълнителни данни и документи, които са приложени към образуваната 

административна преписка.  

При преценката на основателността на заявлението за издаване на лицензия за 

дейността „търговия с електрическа енергия“, Комисията по силата на чл. 40 от ЗЕ следва 

да установи, дали заявителят е лице, регистрирано по Търговския закон или по закона на 

държава-членка на Европейския съюз, както и налице ли са необходимите технически и 

финансови възможности, материални и човешки ресурси, и организационна структура за 

изпълнение на нормативните изисквания за осъществяване на лицензионната дейност.  

Въз основа на анализ на фактите и обстоятелствата, съдържащи се в 

документите по административната преписка, се установи следното: 

 

І. Правни аспекти 

 

Видно от данните, вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, 

правно-организационната форма на „Джи Пи Енерджи“ ЕООД е еднолично дружество с 

ограничена отговорност, с ЕИК 131487817, със седалище и адрес на управление: гр. София 

1618, бул. „България“ № 110, бл. Б, ет. 7. 

„Джи Пи Енерджи“ ЕООД има следния предмет на дейност: Поемане и реализиране 

на технически обекти от всякакъв вид, вкл. обществени, общински или частни, строеж на 

сгради – жилищни или търговски, производство и търговия със строителни материали от 

всякакъв вид, с материали за пътни настилки и с инертни материали, развойна дейност, 
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проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация енергийни обекти, както и 

продажба на електроенергия съобразно действащото законодателство /след получаване на 

разрешително съгласно закона за енергетиката/, търговия с природен газ, сливане с други 

дружества или поглъщане на други юридически лица или на командитни и събирателни 

дружества с подобен предмет на дейност, участие, представителство или сътрудничество с 

други дружества, съществуващи или в процес на учредяване, местни или чуждестранни, 

имащи същия или подобен предмет на дейност, извършване на по-горните действия за 

своя или за сметка на трето лице, откриване на клонове или филиали на дружеството в 

България или в чужбина, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона. 

„Джи Пи Енерджи“ ЕООД се управлява и представлява от управителя 

Константинос Илиадис.  

Размерът на капитала на дружеството е 1 875 000 (един милион осемстотин 

седемдесет и пет хиляди) лева и е изцяло внесен. Едноличен собственик на капитала на 

„Джи Пи Енерджи“ ЕООД е Терна Енерджи Трейдинг Лимитид, идентификация 

НЕ327321, ч.ю.л., държава: Кипър. 

Предвид горното, „Джи Пи Енерджи“ ЕООД е лице, регистрирано по Търговския 

закон, следователно отговаря на условията на чл. 40, ал. 1 от ЗЕ и чл. 10, ал. 1 от НЛДЕ. 

„Джи Пи Енерджи“ ЕООД е регистрирано по Закона за данъка върху добавената 

стойност лице с идентификационен № 131487817, видно от представеното удостоверение 

за регистрация от 06.02.2007 г., издадено от Национална агенция за приходите. 

Въз основа на представените от управителя на дружеството декларации по чл. 11, 

ал. 2, т. 2, б. „а“, б. „б“, б. „в“, б. „г“ и б. „д“ от НЛДЕ 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, 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. Следователно издаването на лицензия за дейността „търговия с 

електрическа енергия“ на „Джи Пи Енерджи“ ЕООД 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“ липсва енергиен обект. 

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

Исканият срок на лицензията е обоснован с мотива, че същият е необходим за постигане на 

бизнес намеренията и целите на дружеството, в т.ч. изграждане на нови партньорства и 

утвърждаване на съществуващи такива, привличане на нови клиенти и постигане на 

тяхната удовлетвореност от предлаганите продукти и услуги, налагане на компанията на 

енергийния пазар като надежден и уважаван партньор и отчитане на положителни 

финансови резултати от дейността и стабилен паричен поток. 

 

ІІ. Технически аспекти. 

 

1. Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване 

на дейността „търговия с електрическа енергия“: 

„Джи Пи Енерджи“ ЕООД ще осъществява дейността „търговия с електрическа 

енергия“ в офиса на дружеството, находящ се в гр. София, бул. „България“ № 110, бл. Б, 

ет. 7. Съгласно представения договор за наем, сключен на 04.10.2012 г. с „Терна АД – клон 

България“, офисът включва 3 обособени работни места, в т.ч. кабинет на управителя.  



 

София 1000, бул. "Кн. Ал. Дондуков" № 8-10 
тел.: (02) 988 24 98; факс: (02) 988 87 82 

www.dker.bg, dker@dker.bg стр. 3 от 5 

 

За всички работни станции са осигурени следните необходими технически, 

информационни и материални ресурси: 

 Операционна система на компютрите – Windows Home 10 32-bit/64-bit; 

 Сървър – HP ML 150 G3 5050 Dual-Core Intel Xeon 5050 (3.0GHz/667 FSB) 2x2MB 

L2 2 GB NHP-SATA 2x250GB SATA 7200rpm Drive DVD+RW EU Svr, APC Back - UPS–RS 

1000VA 230V-непрекъсваем ТЗИ; 

 Софтуер – Office Home and Business 2016 Win English Eurozone, Internet Explorer, 

Mozilla Firefox, САП, Adobe Acrobat и др.; 

 1 бр. преносим компютър Toshiba Satellite u300-13j T230/1GB/120GB/13,3”; 

 1 бр. преносим компютър Sony VAIO VGN – FZ11M 

T7100/2048/120GB/GF8400/15,4”/V; 

 1 бр. Sony VAIO VGN FZ11S T7100/2048/160GB/GF8400/15,4”/V; 

 3 бр. стационарни телефона; 

 1 бр. мултифункционално устройство (принтер, факс, скенер и копир) – HP Laser 

Jet 3055; 

 3 бр. мобилни телефони.   

Заявителят декларира, че в офиса е осигурена свързаност на компютрите в локална 

мрежа и достъп до ресурсите на сървърите. За електронен обмен на данни всички работни 

места имат неограничен достъп до интернет, доставен от „НЕТ ИС САТ“ ООД.    

„Джи Пи Енерджи“ ЕООД има сключен договор за счетоводно обслужване с „ЛИП 

Трейд“ ООД, копие от който е приложено към подаденото от дружеството заявление. 

Съгласно чл. 11, ал. 6, т. 2 от НЛДЕ и Правилата за търговия с електрическа енергия 

(ПТЕЕ), средствата за обмен на информация за целите на работа на пазара, осигурявани от 

търговските участници, се одобряват от независимия преносен оператор „Електроенергиен 

системен оператор“ ЕАД (ЕСО ЕАД).  

С писмо с изх. № ЦУ-ПМО-3692/1 от 11.07.2017 г. ЕСО ЕАД декларира, че „Джи 

Пи Енерджи“ ЕООД 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 

ПТЕЕ. 

Въз основа на гореизложеното и представените доказателства може да се 

приеме, че „Джи Пи Енерджи“ ЕООД притежава технически възможности и 

материални ресурси за осъществяване на дейността „търговия с електрическа 

енергия“. 
 

2. Относно наличието на човешки ресурси и опит за осъществяване на 

дейността „търговия с електрическа енергия“: 

Предоставени са данни за управленската и организационна структура на „Джи Пи 

Енерджи“ ЕООД. За осъществяване на лицензионната дейност, дружеството ще разчита на 

ангажирани специалисти с необходимите познания и опит в извършване на дейността, 

спазвайки разпоредбите и изискванията на ЗЕ и приетите въз основа на него подзаконови 

нормативни актове.  

Съгласно одобрената управленско-организационна структура на дружеството, 

общата численост на персонала включва 3-ма души, които ще изпълняват следните 

функции:  

 Управител – отговаря за цялостното управление на дружеството и взема всички 

решения за дейността, изцяло отговорен за всички финансови въпроси, включително 

издаване на фактури и др.; 

 Специалист „Търговия“ – отговаря за договаряне на сделки за покупко-продажба 

на електрическа енергия, участва в търгове за закупуване на електрическа енергия, 

изготвя, съгласува и подава графици за доставка на електрическа енергия, работа със 
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системите за администриране на пазара на електрическа енергия, изготвя и изпраща 

оферти за продажба на електрическа енергия, работа със системата ЕСАМТ и търгове за 

междусистемни преносни способности, работа и участие на „Българска независима 

енергийна борса“ ЕАД и др.; 

 Адвокат – изготвяне на договори за покупко-продажба на електрическа енергия, 

проверка и корекции в договори на доставчици, изготвяне на писма, заявления, декларации 

и всякакви документи свързани с дейността, консултации относно законовите разпоредби 

в сферата на енергетиката, комуникация и изготвяне на документи за държавните органи, 

ЕСО ЕАД, Агенция „Митници“, банки и др. 

„Джи Пи Енерджи“ ЕООД заявява, че разполага с външни експерти с богат опит в 

сферата на енергетиката.  

Представени са копия на дипломи за завършено висше образование, както и 

автобиографии на назначените служители, както и договор за услуги със специалист 

търговия, договор за правни услуги и трудов договор. 

По отношение на служителите са приложени справка за назначен персонал, трудови 

договори и копия от дипломи и автобиографии.  

„Джи Пи Енерджи“ ЕООД посочва, че след разрастване на дейността на 

дружеството и увеличаване на търгуваните количества електрическа енергия, ще увеличи 

броя на наетия персонал в зависимост от необходимостта. 

Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството 

доказателства може да се приеме, че „Джи Пи Енерджи“ ЕООД разполага с човешки 

ресурси и организационна структура за осъществяване на дейността „търговия с 

електрическа енергия“. 
 

III. Икономически аспекти. 

 

Относно наличие на финансови възможности на заявителя за осъществяване 

на дейността „търговия с електрическа енергия“, както и наличие 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).  

„Джи Пи Енерджи“ ЕООД е представило бизнес план за периода 2018 г. – 2022 г. за 

управление и развитие на дейността „търговия с електрическа енергия“ с прогнозни 

годишни финансови отчети, съгласно изискванията на чл. 13 от НЛДЕ.  

Според представения бизнес план дружеството прогнозира количествата 

електрическа енергия за покупко-продажба да се увеличават от XXX MWh през 2018 г. до 

XXX MWh през 2022 г. 

Дружеството е представило прогнозен финансов отчет за периода 2018 г. – 2022 г., с 

прогнозни приходи, разходи и показатели. 

Съгласно представения прогнозен отчет за приходите и разходите дружеството 

предвижда общите приходи да нарастват всяка година от бизнес плана и от XXX хил. лева 

за 2018 г. да достигнат до XXX хил. лева през 2022 г. 

Със същия темп е прогнозирано да нарастват и общите разходи и от XXX хил. лева 

за 2018 г. да достигнат XXX хил. лева през 2022 г. 

„Джи Пи Енерджи“ ЕООД очаква печалбата да се увеличи от XX хил. лв. за първата 

година на лицензионна дейност до XXX хил. лв. през 2022 г.  

Краткосрочните задължения се увеличават, като се предвижда за 2018 г. да бъдат в 

размер на XXX хил. лв., а в края на периода през 2022 г. да бъдат XXX хил. лв., основно в 

резултат на увеличение на търговските задължения. 

В маркетинговия анализ на „Джи Пи Енерджи“ ЕООД, под формата на SWOT 

анализ са посочени както вътрешни и външни силни страни на дружеството, така и слабите 

страни и възможните заплахи пред него. 
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Дружеството е представило писмено потвърждение от Банка от 04.10.2017 г., 

според което „Джи Пи Енерджи“ ЕООД е клиент на банката с открита специална 

разплащателна сметка съгласно чл. 19, ал. 2 от Правилата, наличността по която е XXX лв. 

Сумата по специалната сметка е в размер, съответстващ на изискванията на 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 в Комисията бизнес план. 

Предвид гореизложеното може да се направи извод, че ако спази заложените в 

бизнес плана параметри и представените в пазарния анализ данни, „Джи Пи 

Енерджи“ ЕООД ще притежава финансови възможности за извършване на дейността 

„търговия с електрическа енергия“.  

 

IV. 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. Според изискванията на чл. 38в, ал. 2 от ЗЕ 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.   

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 43, ал. 6 от Правилника за 

дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната 

администрация във връзка с чл. 13, ал. 5, т. 1 от Закона за енергетиката, предлагаме 

Комисията да вземе следните: 

 

РЕШЕНИЯ: 
 

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

Енерджи“ ЕООД заявление за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа 

енергия“; 

2. Да насрочи открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ за разглеждане 

на подаденото заявление; 

3. Да покани за участие в откритото заседание лицата, представляващи „Джи Пи 

Енерджи“ ЕООД, или други упълномощени от тях представители на дружеството; 

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

страницата на Комисията в интернет. 


