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Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ И3-Л-331  

от 03.10.2019 г. 

 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание, проведено на 03.10.2019 г., като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-

594 от 13.09.2019 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-25 от 21.06.2019 г. на 

„Енерджи МТ“ ЕАД за продължаване срока на лицензия № Л-331-15 от 25.06.2010 

г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“, и събраните данни от 

проведеното на 27.09.2019 г. открито заседание по преписката, установи следното: 

Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с № Е-ЗЛР-ПД-25 от 

21.06.2019 г. на „Енерджи МТ“ ЕАД за продължаване срока на лицензия № Л-331-15 от 

25.06.2010 г., издадена 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-128 от 28.06.2019 г. на председателя на 

КЕВР. 

Резултатите от извършения анализ на заявлението и приложенията към него са 

отразени в доклад с вх. № Е-Дк-594 от 13.09.2019 г., който е приет от КЕВР с решение 

по Протокол № 160 от 19.09.2019 г., т. 6. В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, 

т. 1 от ЗЕ, на 27.09.2019 г. е проведено открито заседание, на което е присъствал 

представител на заявителя. Същият не е направил възражения по фактите, 

обстоятелствата и изводите, отразени в приетия доклад. 

След проучване на обстоятелствата по образуваната преписка, Комисията 

приема за установено следното: 

 

„Енерджи МТ“ ЕАД притежава лицензия № Л-331-15 от 25.06.2010 г., издадена за 

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

И1-Л-331 от 09.07.2012 г. и Решение № И2-Л-331 от 14.10.2013 г. на КЕВР лицензията 

на дружеството е допълнена с права и задължения на „координатор на стандартна 

балансираща група“, съответно на „координатор на комбинирана балансираща група“. 

В срока по чл. 42, ал. 2 от ЗЕ, „Енерджи МТ“ ЕАД е подало на основание чл. 56, 

ал. 1, т. 1 от ЗЕ заявление с вх. № Е- ЗЛР-ПД-25 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. 
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Видно от служебно извършена справка на интернет страницата на Търговския 

регистър към Агенцията по вписванията, правно-организационната форма на „Енерджи 

МТ“ ЕАД е еднолично акционерно дружество с едностепенна система на управление, с 

ЕИК № 201149482, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, ул. „Бачо 

Киро“ № 8, ет. 3. 

 „Енерджи МТ“ ЕАД се управлява от съвет на директорите с членове Петя 

Георгиева Петрова, Румяна Петрова Георгиева и Румен Людмилов Захариев. 

Представител на дружеството е Петя Георгиева Петрова. 

„Енерджи МТ“ ЕАД има следния предмет на дейност: търговска и 

външнотърговска дейност, търговско представителство, мениджмънт, както и всяка 

друга дейност, незабранена със закон. 

Размерът на капитала на дружеството е 800 000 лв. 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 „Енерджи МТ“ ЕАД 

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. 

Срок 

Заявителят е поискал продължаване с 10 (десет) години на срока на издадената 

лицензия. Дружеството обосновава искания срок на лицензията с оглед плановете и 

целите му, подробно описани в представения бизнес план. 

Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване на 

дейностите, изискванията и задълженията на действащата лицензия: 

Видно от регистъра на търговските участници, който независимият преносен 

оператор „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД поддържа на интернет страницата 

си, „Енерджи МТ“ ЕАД е регистрирано като търговец на електрическа енергия с права и 

задължения на координатор на стандартна балансираща група с EIC код 

„32X001100100860B“ и код по чл. 100, ал. 6 от ЗЕ „32X001100101328M“ и към момента 

е със статус „Активен“.  

За осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“, „Енерджи 

МТ“ ЕАД ще използва наето офис помещение, находящо се в гр. София, ул. „Бачо Киро“ 

№ 8, ет. 3. Като доказателство заявителят е представил договор за наем на офис-площи 

от 16.10.2012 г., сключен с „Балкарс-Консорциум“ ООД и анекс към договора от 

16.10.2017 г. за пренаемане на помещенията. Дружеството е представило анекс № 2 от 

27.12.2018 г. за наемане на още един етаж от офис сградата. 

Дружеството декларира, че разполага с напълно изградена и функционираща 

информационна мрежа, съвременни комуникационни възможности и подходящи за 

дейността софтуерни продукти и решения, както следва: 

1. Хардуер 

 Персонални компютри – всяко работно място разполага със собствен 

персонален компютър/лаптоп. Общ брой на устройствата: 12 броя (6 преносими и 6 

стационарни), свързани в локална мрежа; 
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 Периферни устройства – на разположение на служителите са 2 броя 

мултифункционални устройства – принтер, скенер, копир и факс, и 1 брой мрежови 

принтер; 

 Телефони – в допълнение към персоналните компютри, работните места са 

оборудвани и със стационарни ИП телефони – 12 броя, като всеки служител разполага и 

със служебен мобилен телефон; 

 Собствен файлов сървър, достъпен само за вътрешната мрежа на сградата, в 

която се помещава дружеството и разположен в отделно за целта сървърно помещение. 

Регулярно се извършва процедура по създаване на резервни копия на цялата 

информация на външни устройства за съхранение; 

 UPS устройство, захранващо сървъра при необходимост с продължителност на 

работа мин. 180 мин.; 

 Мрежови устройства – 3 рутера, цифрова телефонна централа, 26-портов суич. 

2. Софтуер 

 Операционна система – Windows 7, Windows 10; 

 Версия на WORD – 2010/2013; 

 Версия на EXCEL – 2010/2013; 

 Версия електронна поща – Microsoft Outlook 2010/2013; 

 Антивирусна защита – 360 Total Secutiry 10.6.0.1115; 

 Други програмни продукти, включени в MS Office 2010/2013; 

 Правен и справочен софтуер СИЕЛА; 

 Специализиран софтуер, разработен от „Алфасис“ ЕООД за нуждите на 

дружеството, с 2 свързани модула: 

– за съхранение, обработка, анализ и последващо фактуриране на данни, 

получавани от електроразпределителните дружества и ECO ЕАД, 

– за събиране на данни за сключени договори с параметри по тях и профили на 

клиенти. 

3. Сървър за електронна поща 

 Използват се услугите на външна компания за предоставяне на домейн и 

хостинг на електронната поща на дружеството; 

 Изрично е подбрана услуга, която позволява сървърът да осигурява обратна 

разписка за регистрирано време на получаване на съобщенията (Mail delivery receipt) 

съгласно изискването на ЕСО ЕАД. 

4. Интернет – дружеството ползва високоскоростен кабелен оптичен интернет, 

предоставен от А1. За да се гарантира диверсификация и сигурност на комуникациите, 

като резервен вариант е осигурено ползването на допълнителни мрежови устройства, 

работещи с различни телекомуникационни оператори. Достъпът до свободното интернет 

пространство е ограничен с различни нива на достъп за различните отдели с оглед 

избягване на евентуално заразяване с вируси и пренасянето им към контрагентите на 

дружеството чрез ежедневния обмен на данни. 

Дружеството е възложило поддръжката на хардуерното оборудване и 

софтуерните приложения на външни ИТ компания. 

Относно наличието на човешки ресурси и опит за осъществяване на дейността 

„търговия с електрическа енергия“:  

Предоставени са данни за управленската и организационна структура на 

„Енерджи МТ“ ЕАД. По отношение на служителите са приложени справка за нает 

персонал, трудови договори и копия от дипломи и автобиографии.  

Общо заетите към юни 2019 г. в „Енерджи МТ“ ЕАД наброяват 11 души заедно с 

изпълнителния директор и членовете на съвета на директорите. Служителите са 

разпределени по отдели, както следва: 

 Търговски отдел – 3 служителя; 
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 Технически отдел – 3 служителя; 

 Финансов отдел – 2 служителя; 

 Административен отдел – 2 служителя. 

Търговски отдел – лицата, заети в този отдел, осъществяват търговските контакти 

на дружеството, следенето на съседните пазари, борси и тенденции, оферирането към 

потенциалните клиенти (потребители и ВЕИ производители), администрирането на 

всички търговски договори, изготвянето на справки за производство и потребление, 

изготвянето на писма, становища презентации и др. 

Технически отдел – лицата, заети в този отдел, осъществяват дейностите по 

диспечирането на сделките, изготвят множество прогнози за различни производители и 

потребители членове на балансиращите групи на „Енерджи МТ“ ЕАД, следят за 

измененията в нормативната база във връзка с техническото изпълнение на 

задълженията на търговеца на електрическа енергия. С опита си, свързан с българската и 

регионалните борси, осигуряват възможността за изпълнение на множество сделки, 

както в работните, така и в почивните и празнични дни. Също така координират 

обновяването и администрират софтуерното приложение за графици и мониторинг на 

товарите. 

Финансов отдел – лицата, заети в този отдел, администрират всички първични 

счетоводни документи – фактури и протоколи, следят за събираемостта на вземанията, 

водят преговори с банки относно обслужване на дейността и финансиране, готвят и 

анализират парични потоци, изготвят прогнозни бюджети, ангажирани са с издаването 

на банкови гаранции и други обезпечения, извършват оценка на риска за голяма част от 

сделките на дружеството, водят комуникация с общини, данъчни служби, НАП, агенция 

митница и др. 

Административен отдел – лицата, заети в този отдел, осигуряват безпроблемна 

комуникация между другите отдели, ангажирани са с процедури по регистрация на 

клиенти, с воденето на преговори и подписването на всички видове договори с общ 

характер (наем, интернет, горива, ваучери за храна, юридически, данъчни, счетоводни 

услуги и др.). Също така са ангажирани с организиране на срещи, командировки, 

транспорт, семинари, изготвяне на презентации, подготовка и поръчка на рекламни 

материали и др. 

За допълнителна квалификация на персонала на дружеството регулярно се 

посещават конференции, семинари и събития с акцент върху електроенергийния пазар. 

В годините служителите са взели участие в различни курсове, обучения за работа с 

конкретни програмни продукти и платформи и др. 

Воденето на счетоводството на дружеството, юридическите консултации и ИТ 

съпортът са възложени на външни компании. Според заявителя, изнасянето на тези 

дейности дава възможност на дружеството да си позволи услугите на добри и наложили 

се професионалисти в отделните области. Комуникацията между външните 

консултантите и заетите в дружеството е тясна и служителите на „Енерджи МТ“ ЕАД 

ежедневно информират своите колеги за настъпили или очаквани промени с оглед 

взимане на възможно най-добрите и информирани решения, касаещи бъдещи сделки или 

промени по техническата осигуреност на дружеството. 

Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството 

доказателства се установява, че „Енерджи МТ“ ЕАД притежава технически 

възможности, организационна структура, материални и човешки ресурси и отговаря на 

условията да продължи да изпълнява дейността „търговия с електрическа енергия“. 

Относно наличието на финансови възможности на „Енерджи МТ“ ЕАД за 

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

„координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана 

балансираща група, както и наличието на финансови гаранции и обезпечения за 

сключване на сделки за търговия с електрическа енергия съгласно Правилата за 
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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 „Енерджи МТ“ ЕАД е 

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

електрическа енергия“, който обхваща периода 2019 г. – 2023 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. същата е в размер на 126 хил. лв., за 2017 г. – 455 

хил. лв. и съответно за 2018 г. – 5 084 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 

много добро. Дружеството разполага със свободен оборотен капитал за обслужване на 

краткосрочните си задължения и има свободен собствен капитал за инвестиране в нови 

дълготрайни активи. 

Прогнозните количества за покупко-продажба и цените, по които дружеството ще 

търгува електрическа енергия, са посочени в следващата таблица:  

 

 
Показател Мярка 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Средна покупна цена лева/MWh 95 105 100 100 100 

Средна продажна цена  лева/MWh 97 107 102 102 102 

Количество търгувана ел. 

енергия общо 
MWh 613 200 700 800 788 400 876 000 876 000 

 

 

Дружеството е представило прогнозен финансов отчет за периода 2019 г. – 2023 

г., като прогнозните приходи, разходи и показатели са представени в таблицата по-долу: 

 

 

Показатели в хил. лева 
Прогноза 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Приходи 59 481 74 989 80 420 89 355 89 355 

Разходи 59 130 74 515 79 816 88 576 88 626 

Счетоводна печалба 351 474 604 779 729 

Финансов резултат 316 426 543 701 656 

ДА 337 307 281 257 236 

СК 6 909 7 336 7 829 8 430 9 086 

КА/КП 2,04 1,90 1,90 1,87 1,95 

 

 

Съгласно представения прогнозен отчет за приходите и разходите дружеството 

предвижда общите приходи да нарастват през всяка година от бизнес плана и от 59 481 

хил. лева за 2019 г. да достигнат до 89 355 хил. лева през 2023 г. 

Със същия темп е прогнозирано да нарастват и разходите и от 59 130 хил. лева за 

2019 г. да достигнат 88 626 хил. лева през 2023 г. 

Краткосрочните задължения се увеличават, като за 2019 г. те са предвидени да 

бъдат в размер на 6 298 хил. лв., а в края на периода през 2023 г. достигат 9 310 хил. лв., 
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основно в резултат на увеличените задължения към доставчици и клиенти, в т.ч за 

електрическа енергия. 

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. 

Дружеството е представило удостоверение с изходящ № 0911-64-008556 от 

19.06.2019 г. от „Уникредит Булбанк“ АД, според което „Енерджи МТ“ ЕАД е клиент на 

същата банка и има открита специална разплащателна сметка съгласно чл. 19 от 

Правилата, средствата по която ще бъдат използвани от дружеството за изпълнение на 

задължения при осъществяване на лицензионна дейност „търговия с електрическа 

енергия“, с наличност към 19.06.2019 г. в размер на 4 972 613 лв. В удостоверението е 

посочено, че банката се задължава при поискване от КЕВР да предоставя информация 

относно оборотите и салдото по сметката, съгласно чл. 19, ал. 4 от Правилата. Видно от 

горното, сумата по специалната сметка е в размер, съответстващ на изискванията на чл. 

19, ал. 2 и ал. 3 от Правилата, според 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 всичко гореизложено може да се направи извод, че ако спази 

заложените в бизнес плана параметри, „Енерджи МТ“ ЕАД ще притежава финансови 

възможности да продължи да извършва дейността „търговия с електрическа енергия“, 

включваща права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и 

„координатор на комбинирана балансираща група“. 

 Правила за работа с потребители на енергийни услуги 

На основание чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ дружеството е представило Правила за работа с 

потребители. 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. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 56, 

ал. 1, т. 1 и чл. 38в, ал. 3 от Закона за енергетиката и чл. 69, ал. 2, т. 1 и ал. 3 и чл. 

13, ал. 5 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в 

енергетиката, 

 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Продължава срока на лицензия № Л-331-15 от 25.06.2010 г. за дейността 

„търговия с електрическа енергия“, издадена на „Енерджи МТ“ ЕАД, с ЕИК № 

201149482, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, ул. „Бачо Киро“ № 

8, ет. 3, с 10 (десет) години, считано от датата на изтичане срока на лицензията – 

25.06.2020 г.; 

2. Определя същите условия за осъществяване на лицензионната дейност за 

новия срок, така както последните са регламентирани в лицензия № Л-331-15 от 

25.06.2010 г., издадена на „Енерджи МТ“ ЕАД за дейността „търговия с 

електрическа енергия“;  

3. Одобрява на „Енерджи МТ“ ЕАД бизнес план за периода 2019 г. – 2023 г., 

приложение към това решение и приложение към издадената лицензия; 
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4. Одобрява на „Енерджи МТ“ ЕАД правила за работа с потребители на 

енергийни услуги, приложение към това решение и приложение към издадената 

лицензия. 

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – София град в 

14 (четиринадесет) дневен срок. 
 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

        ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

         РОСИЦА ТОТКОВА 


