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

 

 

     Р Е Ш Е Н И Е 

 

№  Л - 356        

от 09.05.2011 г. 

 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание, проведено на 09.05.2011 г., като разгледа документите, 

приложени по преписка № 14 от 2011 г., образувана по заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-

14/19.03.2011 г. от „Джи Ви Ай” ЕООД   за издаване на лицензия за дейността 

“търговия с електрическа енергия”  на основание чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за 

енергетиката (ЗЕ), доклад вх.№ Е-Дк-214/18.04.2011г. и събраните данни от 

проведеното на 03.05.2011г. открито заседание по преписката, установи следното: 

 

 

            Преписка № 14 от 2011 г. е образувана по заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-

14/19.03.2011 г. от „Джи Ви Ай” ЕООД 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 заявлението 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. 

      Видно от представеното  Удостоверение за актуално състояние с изх. № 

20110315154421/15.03.2011г. от Търговския регистър, воден от Агенцията по 

вписванията към Министерството на правосъдието, “Джи Ви Ай” 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: България, 

област София, община Столична, гр. София 1407, район „Триадица”, бул. „Черни връх” 

№ 92, ЕИК  175000385. 

     Следователно “Джи Ви Ай” ЕООД отговаря на изискванията на чл. 40, ал. 1 от 

ЗЕ . 

           Предметът на дейност е : дружеството, при спазване на действащата 

нормативна уредба и след получаване на съответните разрешения и лицензии, когато 

това е необходимо, ще упражнява дейност със следния основен предмет: проектиране 

и строителство; инженерингова дейност; консултации и експертизи в областта на 

строителството; строеж и обзавеждане на сгради и съоръжения; изграждане и 

управление на екологични обекти; производство и търговия с различни видове стоки; 

представителство (без процесуално), посредничество и агентство на местни и 

чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина; финансово-

счетоводни и посреднически услуги; маркетингова и рекламна дейност; вътрешна и 

външна търговия; внос и износ на стоки; складови сделки; лизингови сделки; 

хотелиерство, ресторантьорство и туризъм, както и всички други дейности, 

незабранени от закона. 
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            Капиталът на дружеството е в размер на 5 000 (пет хиляди) лева, разделен на 50 

(петдесет) равни дяла, всеки от който с номинална стойност  100 (сто) лева. Едноличен 

собственик на капитала е “Болкан Инвестмънтс енд Трейд” ООД,  чуждестранно 

юридическо лице, регистрирано на 15.09.2005г. под номер 46,683 в Регистъра на 

международните търговски дружества в  Белиз, със седалище в Белиз, Belize, Belize 

City, 60 Market Square, P.O.Box 364. Записаният капитал е изцяло внесен.  

           “Джи Ви Ай” ЕООД се представлява и управлява от управителя Велизар 

Любенов Радев, който представлява дружеството и в отношенията му с ДКЕВР.  

Видно от  представените декларации от управителя на “Джи Ви Ай” ЕООД 

Велизар Любенов Радев се установи, 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. От представените декларации от Велизар 

Любенов Радев в качеството му на управител на “Джи Ви Ай” 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 производство на  

електрическа енергия, както и не му е отказвано издаването на лицензия за същата 

дейност. 

            Следователно издаването на лицензия за дейността „търговия с електрическа 

енергия” няма да е в противоречие с  разпоредбите на чл. 40, ал. 4, т. 1, 2 и 3 от ЗЕ и чл. 

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

енергетиката. 

           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 който кандидатства заявителят е 10 (десет) 

години.Мотивите на дружеството са, че този срок ще му позволи да се развие и наложи 

на пазара на електрическа енергия, да събере портфолио от клиенти и производители, 

като по този начин ще може да изпълни заложените в бизнес плана цели.   

         Съгласно чл. 13, ал. 2, т. 7 от Наредбата, към заявлението за издаване на лицензия, 

„Джи Ви Ай” ЕООД следва да представи доказателства, че отговаря на условията за 

финансово гарантиране на сключваните сделки с електрическа енергия, съдържащи се 

в Правилата за условията и реда за достъп до електропреносната и 

електроразпределителните мрежи (Правилата). Съгласно чл. 8а, ал. 1 от 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 по-

малко 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 130 640 лева, т.е. за обезпечаване на 

задълженията си по сделките с електрическа енергия „Джи Ви Ай” ЕООД трябва да 

поддържа в специална сметка сума в размер на 150 000 лв. Дружеството е представило 

удостоверение от „МКБ Юнионбанк”АД, че притежава сметка със специален режим на 

обслужване и предназначение с гаранционен депозит, изчислен съгласно чл. 8а, ал. 1 от 

Правилата, като към 23.03.2011 г. наличността по сметката е 170 384, 69 лв.  

 

  



 3 

        Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване на 

дейността „търговия с електрическа енергия”, „Джи Ви Ай” ЕООД заявява, че  ще 

ползва нает офис, намиращ се в административна сграда  в гр. София, Район 

„Триадица”, бул. „Черни връх” № 92. Заявителят декларира, че офисът е оборудван с 

необходимите за нормалната работа на екипа мебели, мрежово-компютърно 

оборудване, принтер, факс, телефонни апарати. 

Съгласно 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. № 

1414/24.03.2011г., “Електроенергиен системен оператор” ЕАД декларира, че „Джи Ви 

Ай” ЕООД е изпълнило изискванията относно комуникационно и компютърно 

оборудване за електронен обмен на данни с оператора. Декларираните от дружеството 

технически средства (информационна мрежа, програмно осигуряване и 

комуникационна инфраструктура), необходими за сключване на сделки с електрическа 

енергия по чл.100, ал.1 от Закона за енергетиката), отговарят на условията, определени 

в Правилата за търговия с електрическа енергия.  

     Изложените данни  дават основание да се приеме, че „Джи Ви Ай”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. 

          В съответствие с чл.13, ал.2, т.10 от наредбата дружеството е предоставило данни 

за управленската и организационна структура, както и данни за образованието и 

квалификацията на персонала. 

         За постигане на своите цели компанията разчита на  квалифицирани специалисти 

в съответните области. С оглед реализиране на дейността „търговия с електрическа 

енергия”, дружеството е обособило следните отдели:  

-   Търговски отдел – ще извършва обслужване на клиентите, предоставяне на 

информация, оформяне и подписване на договори, водене на кореспонденция, 

изготвяне на справки за клиентите и първичен анализ на данни. Договаряне на 

количества и цени по всяка конкретна сделка и изготвяне на графици за доставка на 

електрическа енергия; 

            -  Технически отдел – ще приема, оформя и подава заявките, подадени от 

клиентите на дружеството, подготвя техническото участие в търгове за закупуване на 

електроенергия. Координира обновяването и администрира софтуерното приложение 

за графици и мониторинг на товарите. Изследване на характеристиките на енергийно 

потребление на големи индустриални компании и др.;   

- Координатор – дейността е свързана с водене на кореспонденция, 

организиране 

на срещи,  изготвяне на презентации и рекламни материали и др.; 

             Правното, счетоводно и ИТ обслужване на дружеството са изнесени  дейности и 

ще се извършват по договори със специализирани дружества.  

  От гореизложеното следва да се приеме, че „Джи Ви Ай” 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”. 

 „Джи Ви Ай” ЕООД няма опит в извършване на дейността „търговия с 

електрическа енергия”. Дружеството декларира, че ще извършва дейността „търговия с 

електрическа енергия” съгласно Закона за енергетиката и приетите въз основа на него 

подзаконови нормативни актове. Основен елемент от стратегията на дружеството е 

непрекъснато наблюдение на процесите и промените на нормативната база за работа на 
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пазара. Детайлно изучаване и анализ на пазара, както и да отговори на изискванията на 

търговските партньори и  непрекъснато обучение и повишаване на квалификацията на 

персонала и др. 

       В съответствие с т. 11 от Указанията на ДКЕВР за формата и съдържанието на 

приложените документи към заявлението, дружеството е представило проект на 

„Правила за работа с потребителите” съгласно изискванията на чл. 15 от Наредбата за 

лицензиране на дейностите в енергетиката.   

      Преценката за наличието на финансови възможности на заявителя е направена на 

основата на анализ на прогнозното финансовото развитие на дейността за периода на 

бизнес плана, включително очакваната доходност и наличие на достатъчно оборотни 

средства, за обезпечаване на нормалния търговски цикъл, при отчитане на 

необходимостта от постоянно поддържане на необходимия гаранционен депозит 

съгласно чл. 8а от Правилата за условията и реда за достъп до електропреносната и 

електроразпределителните мрежи.  

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

представило годишните си финансови отчети за 2007 г., 2008 г. и 2009 г., бизнес план за 

управление и развитие на дейността „търговия с електрическа енергия” за периода 2011 

г.- 2016 г. с прогнозни годишни финансови отчети и писмо издадено от „МКБ 

Юнионбанк” АД, НЦ-Финансов център „Сердика” за открита специална разплащателна 

банкова сметка. 

От представените годишни финансови отчети на „Джи Ви Ай” ЕООД за 2007 г. и 

2008 г. се вижда, че дружеството отчита загуба от дейността си, която за 2008 г. е в 

размер на 11 хил. лв., а за 2007 г. отчетената загуба е 15 хил. лв. Дружеството отчита 

единствено краткосрочни задължения, които към 31.12.2008 г. са в размер на 24 хил. 

лв., а към 31.12.2007 г. са 13 хил. лв. През 2009 г. дружеството не е осъществявало 

стопанска дейност. 

На основание  чл.13, ал. 2 т. 6  от НЛДЕ, от дружеството е изискано да  представи 

доказателства за наличие на паричен ресурс - удостоверение от банка за наличие на 

банкови сметки и тяхното покритие. В изпълнение на това изискване заявителят е 

представил писмо от „Джи Пи Груп” ООД, в което е поет ангажимент  да подпомага и 

финансира дейността на „Джи Ви Ай” ЕООД при осъществяването на бъдещата му 

лицензионна дейност, като осигури необходимия финансов ресурс, както за оборотни 

средства, така и за обезпечаване на банкови гаранции, издавани от дружеството по 

повод сключени договори за покупка или продажба на електрическа енергия. В 

писмото е декларирано, че през месец март дружеството е отпуснало на „Джи Ви Ай” 

ЕООД заемни средства в размер на 260 000 лв.  

На основание чл.13, ал.2 т.4  е представен бизнес план за развитие на дейността на 

дружеството за периода 2011 г.-2016 г. Според представеният бизнес план общите 

прогнозни приходи на дружеството са формирани от приходи от продажба на 

електрическа енергия и финансови приходи. През 2011 г. дружеството предвижда 3 135 

хил. лв. приходи от продажба на електрическа енергия, които се  увеличават до 26 280 

хил. лв. през 2014 г. и се запазват като величина до края на бизнес плана.  

Дружеството прогнозира през 2011 г. количества електрическа енергия за 

продажба в размер на 44 160 МВтч, като се предвижда да се увеличават до 350 400 

МВтч през 2014 г., след което остават постоянни до 2016 г. 

Средните прогнозни цени по които дружеството ще продава електрическата 

енергия са както следва: 71 лв./ МВтч през 2011 г.; 73 лв./ МВтч през 2012 г. и 2013 г. и 

75 лв./ МВтч за периода от 2014 г. до 2016 г. 

Прогнозните общи разходи се увеличават от 3 123 хил. лв. през 2011 г. до 26 055 

хил. лв. през 2016 г. За 2011 г. дружеството прогнозира 70 лв./ МВтч средна покупна 
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цена на електрическа енергия ,като  през 2012 г. и 2013 г. е в размер на 72 лв./ МВтч, а 

за периода от 2014 г. до 2016 г. – 74 лв./ МВтч. 

При така описаните приходи и разходи дружеството очаква да реализира печалба 

от дейността, която се увеличава от 12 хил. лв.  през 2011 г. до 206 хил.лв. през 2016 г., 

което определя положителните стойности на показателите за рентабилност и за 

ефективност на приходите и разходите.  

         Въз основа на горното може да се направи извода, че при спазване на  заложените 

в бизнес плана параметри “Джи Ви Ай” ЕООД ще си осигури необходимия  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  “Джи Ви Ай” ЕООД  , 
със седалище и адрес на управление: Република България, област София, община 

Столична, гр. София 1407, Район „Триадица”, бул. „Черни връх” № 92, ЕИК  

175000385. 

 

лицензия № Л-356-15 /09.05.2011 г. за извършване на дейността „търговия с 

електрическа енергия” за срок от 10 (десет) години, приложение и неразделна част 

от това решение. 

 

2. На основание чл. 14, ал. 3 от Наредбата за лицензиране на дейностите в 

енергетиката одобрява на “Джи Ви Ай” ЕООД  ,   бизнес план за периода 2011-2016 

г., приложение към това решение и приложение към лицензията по т. 1. 

 

3. На основание чл. 14, ал.3 от Наредбата за лицензиране на дейностите в 

енергетиката, одобрява на “Джи Ви Ай” ЕООД 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) 


