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ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ И1-Л-196 

от 31.05.2010 г. 

 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

 

 на закрито заседание, проведено на 31.05.2010 г., след преглед на приложените 

документи  по преписка № 80/2009 г., образувана по заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-

86/08.12.2009 г. от „Пи Си Си Енергия”ЕООД  за продължаване срока на издадената 

му лицензия за дейността “търговия с електрическа енергия” и събраните данни от 

проведеното на 25.05.2010г. открито заседание по преписката, установи следното: 

 

           „Пи Си Си Енергия” ЕООД е титуляр на  лицензия № Л-196-15/12.12.2005 г. за 

извършване на дейността „търговия с електрическа енергия” за срок от 5 (пет) години.  

                          Със заявление вх. № Е-ЗЛР-ПД-86/08.12.2009 г. дружеството е направило искане 

на  основание чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗЕ, във връзка с чл. 42, ал. 2 от Закона за енергетиката 

(ЗЕ) и чл. 63 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката (Наредбата) да 

бъде продължен с 25(двадесет и пет  )години срока на издадената на дружеството 

лицензия. Заявителят е обосновал предложението си за продължаване на срока на 

лицензията с аргументите, че - перспективите в развитието на пазара на електрическа 

енергия в България, който  в момента се намира в процес на либерализация, е 

предпоставка търговците на електрическа енергия да намират добри условия за 

реализация, както и  постепенно  изграждане на съответната практика и постигане на 

необходимата сигурност на пазара. Дружеството информира ДКЕВР, че подготвя 

изграждането на ВЕЦ и ВяЕЦ в Република България, което е допълнителна предпоставка 

да иска продължаване на срока на лицензията за търговия с електрическа енергия. 

              Съгласно чл. 42, ал. 2 от ЗЕ срокът на лицензията се продължава , ако 

лицензиантът отговаря на условията на закона и изпълнява всички задължения и 

изисквания по лицензията, и е направил писмено искане за продължаване най-малко една 

година преди изтичането на срока на първоначалната лицензия. Тази разпоредба, 

респективно разпоредбата на чл. 64, ал. 3 от Наредбата определят като краен срок, в който 

лицензиантът може да поиска продължаване на срока на издадената лицензия - най-малко 

една година преди изтичането на нейния срок. В случая срокът изтича на 12.12.2010 г., а 

заявлението е подадено на 08.12.2009 г.  

 Следователно, направеното от  „Пи Си Си Енергия” ЕООД  искане за продължава-

не на издадената лицензия към настоящия момент е съобразено с цитираните по-горе 

разпоредби от ЗЕ и Наредбата и може да бъде разгледано от комисията. При разглеждане 

на подаденото от дружеството заявление комисията следва да прецени дали дружеството 

ще продължи да отговаря на условията на закона за упражняване на лицензионната 

дейност, а именно дали ще притежава технически и финансови възможности, материални 

и човешки ресурси и организационна структура за изпълнение на нормативните 

изисквания за осъществяване на дейността по лицензията, както и дали към момента 

изпълнява всички изисквания и задължения по действащата лицензия. 
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Видно от представеното Удостоверение изх. № 20091207125303/07.12.2009 г. на 

Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието, „Пи Си Си Енергия” ЕООД 

e търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от Търговския закон и е регистриран като 

еднолично дружество с ограничена отговорност, със седалище и адрес на управление : гр. 

София 1407, област София (столица); община Столична, район Лозенец, ул. „Козяк” № 

21А, вх. А, ап. 1 , ЕИК 131425769. 

Дружеството е с предмет на дейност: „външно и вътрешно търговска дейност във 

всички разрешени от закона форми и с всички видове стоки и по специално търговия с 

електроенергия, природен газ, топлоенергия, въглища, химически суровини и материали 

(след получаване на съответните разрешителни от компетентните органи, регулиращи 

тези дейности в Република България), както и всякаква друга дейност, за която няма 

законова забрана”. 

Капиталът на дружеството е в размер на 100 000 лева, разделен на 100 дяла, по 1 000 

лева всеки дял. Едноличен собственик на капитала е „Пи Си Си” SE, чуждестранно 

юридическо лице, държава: Германия. 

 Предвид изложеното, заявителят отговаря на изискването на чл. 40, ал. 1 от ЗЕ да е 

юридическо лице, регистрирано по Търговския закон. 

          От представените оригинални декларации от управителите на „Пи Си Си Енергия” 

ЕООД, Николай Георгиев Димитров и Петер Венцел - гражданин на ФРГ(за Петер Венцел 

са представени оригинални, двуезични декларации) 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. 

          Следователно продължаване срока на лицензията няма да е в противоречие с чл. 13, 

ал. 2, т. 3, букви „а” и „б”  от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката. 

          Според представените оригинални декларации от Николай Георгиев Димитров, в 

качеството му на управител на „Пи Си Си Енергия” ЕООД се установи, че дружеството 

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. 

          Следователно не са налице предпоставките на чл. 40, ал. 4, т. 1 - 3 от ЗЕ на 

заявителя да бъде отказано продължаване срока на лицензията.   

Ведно със заявлението за продължаване срока за лицензията за дейността 

„търговия с електрическа енергия”, „Пи Си Си Енергия” ЕООД представило 

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, 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 по-малко от 150 хил.лева.  

              „Пи Си Си Енергия” ЕООД през 2009 г. не е осъществявало сделки с търговия с  

електрическа енергия, но за обезпечаване на задълженията си по сделките с електрическа 

енергия дружеството трябва да поддържа в специалната сметка сума в размер на 150 000 

лева. 

 Дружеството е представило Удостоверение от „Централна Кооперативна 

Банка”АД – клон Химимпорт, в уверение на това, че има открита специална 

разплащателна сметка, с наличност към 28.01.2010 г. в размер на 176 932,63 лева, в 

съответствие с изискванията на действащото законодателство. 
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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. 

            “Пи Си Си Енергия” ЕООД притежава лицензия  № Л-196-15/12.12.2005 г. за 

извършване на дейността „търговия с електрическа енергия” за срок от 5 (пет) години. 

Дружеството е развивало лицензиона  дейност в периода от 2006 г. до 2008 г. През този 

период дружеството активно участва в търгове за трансграничен капацитет и осъществява 

износ на електроенергия закупена от АЕЦ „Козлодуй” ЕАД. Тази дейност дружеството 

осъществява благодарение на опита и създадената организация на PSS SE – Германия, 

който е собственик на 100% от капитала на дружеството. 

В края на 2008 г. по решение на собственика на капитала на дружеството, временно 

е преустановена дейността «търговия с електрическа енергия».  

Според анализите и плановете на PSS SE – Германия, се предвижда “Пи Си Си 

Енергия” ЕООД  да се върне на пазара на електрическа енергия в България в началото на 

2012 г. От 2009 г. “Пи Си Си Енергия” ЕООД  концентрира своите усилия в изпълнение на 

проект за изграждане на МВЕЦ на река Арда и подпомага развитието на проект за 

изграждане на две МВЕЦ на река Искър, както и подпомага развитието на проект за 

изграждане на ВяЕЦ с мощност 120 MW. 

Предвид горното “Пи Си Си Енергия” ЕООД  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. 

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 

кандидат лицензианта 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).  

“Пи Си Си Енергия” ЕООД, следва да докаже  възможност за финансово развитие на 

дейността за периода на бизнес плана, което ще осигури доходност и наличие на 

необходимите парични средства за обезпечаване на нормалния търговски цикъл при 

условие на постоянно поддържане на необходимия размер на парични средства по 

специална разплащателна сметка в изпълнение на изискванията на чл. 8 а от Правилата. 

В изпълнение на изискванията на чл.13, ал.2, т.4 и т. 5 от НЛДЕ са представени 

годишни финансови отчети за 2007 г., 2008 г. и 2009 г., бизнес план за управление и 

развитие на дейността „търговия с електрическа енергия” за периода 2010 г.- 2014 г. с 

прогнозни годишни финансови отчети и банково  удостоверение за открита специална 

разплащателна банкова сметка в „Централна Кооперативна Банка” АД, Клон Химимпорт. 

От представеното банково удостоверение от „Централна Кооперативна Банка” АД за 

откритата специална разплащателна сметка на името на “ Пи Си Си Енергия” ЕООД е 

видно, че наличността към 28.01.2010 г. е в размер на 176 932,63 лв., с което е изпълнено 

изискването на чл. 8 а от Правилата, като банката се задължава при поискване от ДКЕВР 

да предостави информация относно оборотите и салдото по специалната разплащателна 

сметка.  
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Информационен източник за оценката на финансовите възможности са  

представените от дружеството финансови отчети за 2007 г., 2008 г. и 2009 г., както и 

прогнозните годишни финансови отчети и бизнес плана за периода 2010-2014 година. 

От представените годишни финансови отчети е видно, че за последните три години 

отчетеният текущ финансов резултат е загуба, която към 31.12.2007 г. е в размер на 21 

хил. лв., в края на 2008 г. е отчетената загуба от 58 хил.лв., а към 31.12.2009 г. е отчетена 

загуба в размер на 52 хил. лв., като през последната година не е осъществявана ефективна 

търговска дейност. 

От направеният анализ на финансовото състояние на “Пи Си Си Енергия” ЕООД  

на база представените годишни финансови отчети, може да се направи извода, че 

дружеството отчита нарастваща загуба за периода 2007-2009 г., което заедно с 

увеличението на текущите и нетекущи задължения е причина за влошаване на 

капиталовата структура. 

Приложеният към заявлението нов бизнес план на “Пи Си Си Енергия” ЕООД  е 

структуриран в съответствие с изискванията на чл. 14, ал. 1 и 2 от Наредбата за 

лицензиране на дейностите в енергетиката и е изготвен  за пет годишния период 2010-2014 г. 

Въз основа на него комисията  анализира финансовото състояние на дружеството към 

момента на съставяне на бизнес плана и очакваното развитие на дейността за периода до 

2014 г.  

 Основните цели и показатели залегнали в бизнес плана  са следните: 

 За първите две години (2010 г. и 2011 г.) дружеството прогнозира да не участва на 

пазара на електрическа енергия и основните показатели в бизнес плана са заложени със 

стойности само за периода 2012 г. – 2014 г. През 2009 г. дружеството няма реализирани 

продажби на свободния пазар. 

Обемът на търговия с електрическа енергия за 2012 г. е в размер на 40 000 МВтч, за 

2013 г. – 100 000 МВтч и за 2014 г. - 120 000 МВтч.  

Годишният оборот от търговия с електрическа енергия за 2012 г. е в размер на 

4 120 хил. лева. За 2013 г. са планирани приходи от продажба на електрическа енергия  в 

размер на  10 600 хил.лв., за 2014 г. – 13 560 хил.лв.  

За 2012 г. дружеството посочва средно претеглена покупна цена на електрическата 

енергия  в размер на 98,0 лв./МВтч и средно претеглена продажна цена – 103,0 лв./МВтч. 

 При съставяне на бизнес плана и прогнозирането на разходите и приходите за 

покупка и продажба на електрическа енергия, за периода 2013 г. - 2014 г. дружеството е 

използвало следните параметри:  

 - прогнозна средно претеглена покупна цена на електрическата енергия  в 

размер, съответно на: 2013 г. - 102,0 лв./МВтч, 2014 г. - 110,0 лв./МВтч; 

 - прогнозна средно претеглена продажна цена на електрическата енергия в 

размер съответно на:  2013 г. - 106,0 лв./МВтч, 2014 г. - 113,0 лв./МВтч; 

 Финансирането на сделките на „Пи Си Си Енергия” ЕООД ще се обезпечават от 

PCC SE – Германия, в качеството му на едноличен собственик на капитала на 

дружеството. 

Прогнозните разходи се увеличават, като от 106  хил.лв. през 2010 г. достигат до 13 

351 хил.лв. през 2014 г. През 2010 г. и 2011 г. дружеството прогнозира загуба съответно в 

размер на 103 хил.лв. и 114 хил.лв. От 2012 г., когато дружеството очаква да реализира 

приходи от продажбата на електрическа енергия прогнозира печалба, която нараства от 77 

хил.лв. до 230 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 дружеството 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”.  
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            Във връзка с горното и с оглед характера на дейността „търговия с електрическа 

енергия”, комисията счита, че продължаването срока на лицензията следва да бъде с 10 

(десет) години. 

 

  Предвид гореизложеното и на основание чл. 42, ал. 2 и ал. 3 от Закона за 

енергетиката, чл. 65, ал. 2, т. 1, чл. 14, ал. 4 и чл.15 от Наредбата за лицензиране на 

дейностите в енергетиката, 

 

 

 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

 

 

                                                      Р Е Ш И: 

 

 1. Продължава срока на издадената на  „Пи Си Си Енергия” ЕООД  лицензия 

№ Л-196-15/12.12.2005 г.  за дейността “търговия с електрическа енергия” със срок от 

10 (десет) години , считано от 12.12.2010г. при условията, определени в  лицензията.  

 

2. Одобрява на „Пи Си Си Енергия” ЕООД   бизнес план за периода 2010 -2014 

г. - приложение към лицензията по т. 1 и приложение към настоящото решение. 

 

3. Одобрява на „Пи Си Си Енергия” ЕООД   Правила за работа с 

потребителите, приложение  към лицензията по т. 1 и приложение към настоящето  

решение.  

 

 

Решението подлежи на обжалване в 14 (четиринадесет) дневен срок пред 

Върховния административен съд.  

 

  

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

        /Ангел Семерджиев/ 

  

      

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

          /Емилия Савева/ 


