ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
София – 1000, бул. “Княз Дондуков” № 8-10, тел. 935 96 13, факс 988 87 82

РЕШЕНИЕ
№ 330 от 21.06.2010 г.
ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
на закрито заседание, проведено на 21.06.2010 г., като разгледа документите,
приложени по преписка №3 от 2010 г., образувана по заявление с вх. № E-ЗЛР-Л3/27.01.2010 г. от „Енергоинвестмънт ” АД за издаване на лицензия за дейността
“търговия с електрическа енергия” на основание чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за
енергетиката (ЗЕ), събраните данни от проведеното на 15.06.2010г. открито заседание
по преписката, установи следното:
„Енергоинвестмънт” АД е подало заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-3/27.01.2010г. 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 подаденото заявление 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.
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 тази хипотеза, тъй като при осъществяването на дейността “търговия с
електрическа енергия” липсва енергиен обект.
„Енергоинвестмънт” 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 1000, район Триадица, ул. „Алабин”
No 48. Видно от представеното от заявителя Удостоверение изх. № 20091119160746/
19.11.2009 г. на Агенцията по вписванията при Министерството на правосъдието,
заявителят е вписан в Търговския регистър с ЕИК: 200929754.
Следователно „Енергоинвестмънт” АД отговаря на изискванията на чл. 40, ал. 1 от ЗЕ.
Предметът на дейност на дружеството е: „проучване, разработване, инвестиции и
внедряване на енергийни проекти, строителство на сгради и съоръжения, както и всички
други дейности, незабранени от закона”.
Дружеството е с капитал в размер на 50 000 (петдесет хиляди) лева, разделен на 500 броя
обикновени поименни акции с номинална стойност 100 лв. всяка и внесен в брой.
Акционери в дружеството са :
„Средец” АД, ЕИК 831644086 със седалище и адрес на управление: гр.София 1000,
район Средец, пл. Славейков No 9, представлявано от Илиян Славов Колев, притежаващо
250 (двеста и петдесет) броя акции на стойност 100 лева всяка, на обща стойност 25 000
(двадесет и пет хиляд) лева, представляващи 50% (петдесет процента) от капитала на
дружеството.
„Софконслулт Груп” АД, ЕИК 175413245 със седалище и адрес на управление:
гр.София 1301, район Възраждане, ул. Позитано No 12, представлявано заедно и
поотделно от Цветанка Стойнова Златева и Светла Борисова Костова, притежаващо 250

(двеста и петдесет) броя акции на стойност 100 лева всяка, на обща стойност 25 000
(двадесет и пет хиляд) лева, представляващи 50% (петдесет процента) от капитала на
дружеството.
Дружеството е с едностепенна система на управление – съвет на директорите и се
управлява и предствалява от Христо Стоянов Александров
„Енергоинвестмънт” АД не е обявено в несъстоятелност и не е в ликвидация.
Управителят на дружеството е представил декларации, че не е лишен от право да
упражнява търговска дейност, както и че не е осъждан с влязла в сила присъда за
престъпление против собствеността или против стопанството. Заявителят е представил и
декларации, че дружеството не е в производство по несъстоятелност, че не му е отнемана
лицензия за дейността “търговия с електрическа енергия” и не му е издаван отказ за
издаване на такава
Следователно издаването на лицензия няма да е в противоречие с чл. 40, ал. 4, т. 1 3 от ЗЕ и чл. 13, ал. 2, т. 3, буква „а” и „б” от Наредбата за лицензиране на дейностите в
енергетиката.
Чл. 13, ал. 2, т. 7 от Наредбата изисква към заявлението за издаване на лицензия,
„Енергоинвестмънт” 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). Съгласно чл. 8а, ал. 1 от Правилата за
условията и реда за достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи
(Правилата), обезпеченията на задължения по сделките с електрическа енергия, които
дружеството трябва да поддържа се определят в размер на 1/24 част от годишния оборот
от търговия с електрическа енергия на територията на Република България, но не помалко от 150 хил.лева. През първата година от лицензионната дейност размерът на
обезпечението се определя съобразно прогнозната стойност на годишния оборот от
търговия с електрическа енергия на територията на Република България, съгласно
представения бизнес план, който е в размер на 2 960 000 лева, т.е за обезпечаване на
задълженията си по сделките с електрическа енергия „Енергоинвестмънт” АД трябва да
поддържа в специална сметка сума в размер на 150 000 лева. Дружеството е представило
Удостоверение с изх. № 066/23.02.2010г. от „Юробанк И Еф Джи България” АД - клон
Солунска, в потвърждение, че съгласно чл. 8а от Правилата има открита специална
разплащателна сметка, с наличност към 23.02.2010 г. в размер на 150 000 лева. Със същото
удостоверение банката се задължава при поискване да предостави информация на
комисията относно оборотите и салдото по специалната сметка.
Срокът на лицензията, за който кандидатства заявителят е 10 (десет) години.
Предлаганият срок е обоснован с оглед необходимостта от натрупване на опит на
българския електроенергиен пазар и дългосрочно планиране дейността на дружеството,
като той ще обхване периода на развитие и на установен пазар на електроенергия в
България.
„Енергоинвестмънт” АД ползва нает офис с площ 11.315 кв.м., намиращ се на
първи етаж в административно-търговски комплекс в гр. София, бул. „Княз Дондуков” №
82. Офисът е оборудван с необходимите за нормалната работа на екипа мебели, мрежовокомпютърно оборудване, принтер, факс, телефонни апарати.
Съгласно чл. 136, ал. 2 от 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. № 6862/30.12.2009 г. “Електроенергиен системен оператор” ЕАД декларира, че
„Енергоинвестмънт” АД е изпълнил изискванията за комуникационно и компютърно
оборудване за електронен обмен на данни с електроенергийния системен оператор.
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 Закона за
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енергетиката), отговарят на условията, определени в Правилата за търговия с
електрическа енергия.
Изложените аргументи дават основание да се приеме, че „Енергоинвестмънт” 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.
„Енергоинвестмънт” АД е предоставило данни за управленската и
организационната структура, както и данни за образованието и квалификацията на
персонала.
За постигане на своите цели компанията разчита на квалифицирани специалисти в
съответните области.
Търговската дейност ще се извършва от един служител в отдел търговски с
дългогодишен стаж в енергетиката.
Изложените данни и доказателства дават основание да се приеме, че „Интер Ню
Енерджи” ЕООД отговаря на изискванията по чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЕ относно наличие на
технически възможности, материални и човешки ресурси и организационна структура за
осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия”.
Като новоучредено дружество „Енергоинвестмънт” АД няма опит в извършване на
дейността „търговия с електрическа енергия. Акционерите, притежаващи капитала му, а
именно „Средец” АД и „Софконсулт груп” АД, също нямат опит в подобна дейност.
Съгласно справка в Търговския регистър предметът на дейност на „Средец” АД е
„изграждане, реконструкция, модернизация и експлоатация на недвижими имоти на
територията на гр. София, извършване на строителни и ремонтно-строителни работи в
страната и чужбина, отдаване под наем на недвижими имоти, всякакви други търговски
сделки, разрешени от закона”, а предметът на дейност на „Софконсулт груп” АД е
„организиране на счетоводно обслужване на фирми, съставяне на годишни, междинни и
други финансови отчети по реда на Закона за счетоводството и международните
счетоводни стандарти, извършване на преводни услуги, бизнес услуги: административни,
консултантски и оценителска дейност, отдаване под наем дълготрайни материални
активи, всички дейности на територията на страната или в чужбина, незабранени със
закон”.
Дружеството е представило проект на правила за работа с потребителите,
изготвени в съответствие с изискванията на чл. 15 от Наредбата за лицензиране на
дейностите в енергетиката
За осъществяване на дейността “търговия с електрическа енергия” е необходимо
“Енергоинвестмънт” АД да докаже, че финансовото развитие на дейността му за периода
на бизнес плана ще му осигури доходност и наличие на достатъчно оборотни средства за
обезпечаване на нормалния търговски цикъл, като се отчете необходимостта от постоянно
поддържане на необходимия гаранционен депозит съгласно чл. 8а от Правилата за
условията и реда за достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи
(Правилата).
„Енергоинвестмънт” АД е новоучредено юридическо лице, пордаи което оценката
на финансовите му възможности е направена въз основа представения бизнес план за
периода 2010-2014 г. и представените прогнозни годишни финансови отчети.
В изпълнение на изискванията на чл.13 ал.2 т.4 и т. 5 за лицензирането на
дейностите в енергетиката е представен бизнес план за управление и развитие на
дейността „търговия с електрическа енергия” за периода 2010 г.- 2014 г., прогнозни
годишни финансови отчети, банково удостоверение за открита разплащателна сметка в
„Алианц Банк България” АД, както и банково удостоверение за открита специална
разплащателна банкова сметка в „Юробанк и Еф Джи България”-клон Солунска.
От представеното банково удостоверение от „Юробанк и Еф Джи България” АД за
откритата специална разплащателна сметка на името на “ Енергоинвестмънт” ЕООД е
видно, че наличността към 23.02.2010 г. е в размер на 150 000 лв., с което е изпълнено
изискването на чл. 8 а от Правилата, като банката се задължава при поискване от ДКЕВР
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да предостави информация относно оборотите и салдото по специалната разплащателна
сметка.
В изпълнение на изискването за предоставяне на доказателства за наличие на
паричен ресурс за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия”,
дружеството е представило банково удостоверение от „Алианц Банк България” АД, което
показва, че дружеството има открита разплащателна сметка в лева, с наличност към
22.01.2010 г. в размер на 44 742,70 лв.
Дружеството е представило бизнес план за периода 2010 г.- 2014 г. с прогнозни
годишни финансови отчети. Според представеният бизнес план общите прогнозни
приходи са формирани изцяло от приходи от продажба на електрическа енергия, като за
2010 г. прогнозираните приходи са в размер на 2 960 хил.лв. и в периода на бизнес плана
нарастват до 10 028 хил. лв. Нарастването на приходите се дължи на увеличение на
количествата продадена електрическа енергия и на нарастване на прогнозните продажни
цени на електроенергията.
Дружеството прогнозира за първата година на бизнес плана количества
електрическа енергия за продажба в размер на 34 600 МВтч, а през 2014 г. да достигат
92 000 МВтч.
Прогнозните цени, по които дружеството ще закупува ел. енергия от
производителите през първата година е 79 лв./МВтч, като за периода на бизнес плана се
предвижда да нараства и през 2014 г. да достигне 102 лв./МВтч.
Прогнозните цени, по които дружеството ще продава електрическа енергия са както
следва: 86 лв./МВтч. за 2010 г.; 90 лв./МВтч за 2011 г.; 99 лв./МВтч за 2012 г.; 103
лв./МВтч за 2013 г.;109 лв./МВтч за 2014 г.
Общите разходи на дружеството се увеличават, като от 2 831 хил. лв. за 2010 г.
достигат до 9 597 хил. лв. за 2014 г.
Дружеството прогнозира да реализира положителен финансов резултат от
дейността, като нетната печалба се увеличава от 105 хил.лв. през 2010 г. до 357 хил.лв.
през 2014 г.
От анализа на представените прогнозни финансови отчети може да се направи
извода, в случай че изпълни заложените в бизнес плана параметри, „Енергоинвестмънт”
АД ще постигне нарастващи в годините положителни финансови резултати, положителни
стойности на показателите за ефективност и рентабилност, както и 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 „Енергоинвестмънт” АД ,
със седалище и адрес на управление: гр.София 1000, район Триадица, ул. „Алабин” No 48,
ЕИК: 200929754.
лицензия № Л-330-15 /21.06.2010 г. за извършване на дейността „търговия с
електрическа енергия” за срок от 10 (десет) години, приложение и неразделна част от
това решение.
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2. На основание чл. 14, ал. 3 от Наредбата за лицензиране на дейностите в
енергетиката одобрява на „Енергоинвестмънт” АД , бизнес план за периода 20102014 г., приложение към това решение и приложение към лицензията по т. 1.
3. На основание чл. 15 от Наредбата за лицензиране на дейностите в
енергетиката, одобрява на „Енергоинвестмънт” 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)
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