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Вх. № ........................ / ...................... 2019 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-ПД-24 от 21.06.2019 г. на „Енергоинвестмънт“ АД за 

продължаване срока на лицензия № Л-330-15 от 21.06.2010 г., издадена за дейността 

„търговия с електрическа енергия“.  

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

 

В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е постъпило 

заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-24 от 26.06.2019 г. на „Енергоинвестмънт“ АД за 

продължаване срока на лицензия № Л-330-15 от 21.06.2010 г. за дейността „търговия с 

електрическа енергия“ на основание чл. 56, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 

67, ал. 1 от Наредба № 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-E-127 от 27.06.2019 г. на председателя на 

КЕВР.  

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

документите по административната преписка, се установи следното: 

 

I. Правни аспекти:  

„Енергоинвестмънт“ АД притежава лицензия № Л-330-15 от 21.06.2010 г., издадена 

за дейността „търговия с електрическа енергия“ за срок от 10 години, като с Решение № 

И1-Л-330 от 17.05.2016 г. лицензията на дружеството е изменена и допълнена с права и 

задължения на „координатор на стандартна балансираща група“. 
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В срока по чл. 42, ал. 2 от ЗЕ „Енергоинвестмънт“ АД е подало на основание чл. 56, 

ал. 1, т. 1 от ЗЕ заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-24 от 21.06.2019 г., с което дружеството е 

поискало продължаване с 10 (десет) години на срока на издадената лицензия.  

В тази връзка, при продължаване срока на лицензията, по аргумент от чл. 69, ал. 1 

от НЛДЕ Комисията следва да прецени изпълнението на изискванията и задълженията по 

действащата лицензия и дали заявителят ще продължи да отговаря на условията за 

упражняване на лицензията, а именно дали притежава технически и финансови 

възможности, материални и човешки ресурси и организационна структура за изпълнение 

на нормативните изисквания за осъществяване на дейността по лицензията. 

Видно от служебно извършена справка на интернет страницата на Търговския 

регистър към Агенцията по вписванията, правно-организационната форма на 

„Енергоинвестмънт“ АД е акционерно дружество с едностепенна система на управление, с 

ЕИК № 200929754, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец“, 

площад „Славейков“ № 9. 

„Енергоинвестмънт“ АД се управлява от съвет на директорите с членове Христо 

Стоянов Александров, Илиян Славов Колев и Цветанка Стойнова Златева. Представител 

на дружеството е Христо Стоянов Александров. 

„Енергоинвестмънт“ АД е с предмет на дейност: проучване, разработване, 

инвестиции и внедряване на енергийни проекти, строителство на сгради и съоръжения, 

както и всички други дейности, незабранени от закона. 

Капиталът на дружеството е в размер на 50 000 лева и е изцяло внесен. 

Въз основа на представените на основание чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „а“ и б. „б“ от НЛДЕ 

декларации от всички членове на съвета на директорите на „Енергоинвестмънт“ АД  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. Въз основа на служебно извършена справка се установява също, че 

заявителят не е в производство по несъстоятелност, не е обявен в несъстоятелност, не е в 

ликвидация, не му е отнемана лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ и 

не му е отказвано издаването на лицензия за същата дейност. Следователно не е налице 

противоречие с разпоредбите на 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. 

 

ІІ. Срок на лицензията 
Заявителят е поискал продължаване с 10 (десет) години на срока на издадената 

лицензия. Исканият срок е обоснован с оглед бъдещото реализиране на плановете и целите 

на дружеството, описани в представения бизнес план. 

 

ІІI. Технически аспекти: 

1. Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване 

на дейността „търговия с електрическа енергия“: 

Видно от регистъра на търговските участници, който независимият преносен 

оператор „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (ЕСО ЕАД) поддържа на интернет 



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 

 

страницата си, „Енергоинвестмънт“ АД е регистрирано като търговец на електрическа 

енергия с EIC код „32X001100100329P“ и към момента е със статус „Активен“. 

За осъществяване на дейността си заявителят използва офис, намиращ се в гр. 

София, ул. „Лъчезар Станчев“  № 5, Софарма Бизнес Тауърс, Кула А, ет. 3. Дружеството 

посочва, че офисът е предаден в завършен вид, съгласно техническа спецификация и 

стандартно оборудване. 

„Енергоинвестмънт“ АД заявява, че информационното и комуникационното 

осигуряване на търговската дейност се обезпечава чрез използване на следните средства: 

 Компютри – 5 бр. 

 Принтери – 2 бр. 

 Скенер – 1бр. 

 Копирна машина – 1 бр. 

 Общ софтуер – 1 бр. 

 Специализиран софтуер – 1 бр. 

Дружеството е представило писмо от ЕСО ЕАД с вх. № ЦУ-ЕСО5083≠1/21.06.2019 

г. относно проверка на изпълнение на изискванията по чл. 11, ал. 6, т. 2 от НЛДЕ, с което 

независимият преносен оператор констатира, че „Енергоинвестмънт“ АД е изпълнило 

изискванията относно комуникационно и компютърно оборудване за електронен обмен на 

данни с оператора и че декларираните техническа средства, необходими за сключване на 

сделки с електрическа енергия по чл. 100, ал. 1 от ЗЕ, отговарят на условията, определени 

в Правилата за търговия с електрическа енергия. 

 

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

дейността „търговия с електрическа енергия“:  

„Енергоинвестмънт“ АД е предоставило данни за управленската и организационна 

структура на дружеството. По отношение на служителите са приложени справка за нает 

персонал, трудови договори и копия от дипломи и автобиографии.  
Съгласно представената организационна структура, персоналът на дружеството е 

разпределен в два отдела – търговски и финансов. 

Основното звено на дружеството е търговският отдел, който се планира да бъде 

развит в годините и да наброява до осем специалисти. Отделът се състои от шест души и 

има за задача да подпомага методически клиенти на компанията, да изготвя техните 

графици и да извършва анализ на графиците с оглед постигане на по-голяма прецизност 

при определяне на необходимото количество енергия на клиента във всеки момент. 

Търговският отдел изготвя графиците на дружеството към клиентите и доставчиците. 

Осъществява също и всички действия по технология за информационен обмен, предвидени 

в Правила за търговия с електрическа енергия. 

Финансовият отдел осъществява анализа на финансовата част от дейността в реално 

време и подпомага с това изпълнителния директор при вземането на оперативни решения. 

Съвременните технологии на банкиране дават възможност за следене на паричните потоци 

в реално време и безпроблемно изпълнение на задълженията на дружеството от един 

специалист икономист. 

Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството 

доказателства се установява, че „Енергоинвестмънт“ АД притежава технически 

възможности, организационна структура, материални и човешки ресурси и отговаря 
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на условията да продължи да изпълнява дейността „търговия с електрическа 

енергия“. 

 

ІV. Икономически аспекти 

 

Относно наличието на финансови възможности на „Енергоинвестмънт“ АД за 

осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“ с права и 

задължения на „координатор на стандартна балансираща група“, както и наличието 

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): 

В изпълнение на изискванията на чл. 68, ал. 2, т. 5 от НЛДЕ „Енергоинвестмънт“ 

АД е представило бизнес план за управление и развитие на дейността „търговия с 

електрическа енергия”, който обхваща периода 2020 г. – 2024 г., заедно  с прогнозни 

годишни финансови отчети. 

От извършения анализ на представените годишни финансови отчети за периода 

2016 г. – 2018 г. е видно, че дружеството отчита печалба за всяка година от разглеждания 

период, като за 2016 г. тя е в размер на ХХ хил. лв., за  2017 г. ХХ хил. лв. и съответно за 

2018 г. ХХ хил. лв. След извършен анализ на финансовото състояние на база обща 

балансова структура се установява, че общото финансово състояние на дружеството за 

периода 2016 г. – 2018 г. може да бъде определено като добро. Дружеството разполага със 

свободен оборотен капитал за обслужване на краткосрочните си задължения и има 

свободен собствен капитал за инвестиране в нови дълготрайни активи. 

 

……………… 

 

 

Съгласно представения прогнозен отчет за приходите и разходите дружеството 

предвижда общите приходи да нарастват през всяка година от бизнес плана и от ХХ хил. 

лева за 2020 г. да достигнат до ХХ хил. лева през 2024 г. 

Със същия темп е прогнозирано да нарастват и разходите и от ХХ хил. лева за 2020 

г. да достигнат ХХ хил. лева през 2024 г. 

Краткосрочните задължения се увеличават, като за 2020 г. те са предвидени да 

бъдат в размер на ХХ хил. лв., а в края на периода през 2024 г. достигат ХХ хил. лв., 

основно в резултат на увеличените задължения към доставчици и клиенти. 

Размерът на краткотрайните активи и краткосрочните пасиви определя добри 

стойности на коефициента на обща ликвидност и възможността на дружеството да покрива 

краткосрочните си задължения с наличните краткотрайни активи. 

В маркетинговия анализ на „Енергоинвестмънт“ АД са посочени както вътрешни и 

външни силни страни на дружеството, така и слабите страни и възможните заплахи пред 

него. 

Заявителят е представил удостоверение от „ХХ“ АД с изходящ № ХХ от 22.07.2019 

г. в уверение на това, че „Енергоинвестмънт“ АД е клиент на същата банка и има открита 

специална разплащателна сметка, съгласно чл. 19, ал. 2 от Правилата, средствата по която 

ще бъдат използвани от дружеството за изпълнение на задължения при осъществяване на 

лицензионна дейност „търговия с електрическа енергия“, като към 22.07.2019 г.  

наличността по сметката е  в размер на ХХ лв. В удостоверението е посочено, че банката 
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се задължава при поискване от КЕВР да предоставя информация на Комисията относно 

оборотите и салдото по тази сметка, съгласно чл. 19, ал. 4 от Правилата. 

Размерът на наличната сума е в съответствие с минимално изискуемия размер на 

обезпечението съгласно чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от Правилата, видно от стойността на оборота 

от търговия с електрическа енергия на територията на Република България за последната 

година от лицензионната дейност съгласно представения на Комисията годишен финансов 

отчет за 2018 г. 

Въз основа на гореизложеното може да се направи извод, че ако спази 

заложените в бизнес плана параметри, „Енергоинвестмънт“ АД ще притежава 

финансови възможности за извършване на дейността „търговия с електрическа 

енергия“, включваща права и задължения на „координатор на стандартна 

балансираща група“. 

 

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 ЗЕ, предлагаме Комисията да вземе 

следните 

 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 

1. Да приеме доклада на работната група относно подаденото от 

„Енергоинвестмънт“ АД заявление за продължаване срока на лицензия № Л-330-15 

от 21.06.2010 г.; 

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 

„Енергоинвестмънт“ АД, 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. 

 

 
 


