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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-368 

от 14.11.2011 г. 

 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание, проведено на 14.11.2011 г., като разгледа документите, 

приложени по преписка № 71 от 2011 г., образувана по заявление с вх.  № E-ЗЛР-

Л-69/17.10.2011 г. на “Васт Електрисити” ООД  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-549/01.11.2011 г. по образуваната 

преписка и събраните данни от проведеното на 08.11.2011г. открито заседание , 

установи следното: 

             

           
            Преписка № 71/2011 г. е образувана по заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-69/17.10.2011 

г. на “Васт Електрисити” ООД 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. 

“Васт Електрисити” ООД e търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от 

Търговския закон и е регистриран като дружество с ограничена отговорност със 

седалище и адрес на управление: България, област София, община Столична, гр. София 

1000, район „Триадица”, жк. „Срелбище”, ул. „Твърдишки проход”№ 15.Видно от 

представеното Удостоверение за актуално състояние с изх. № 

20111014095346/14.10.2011г. на Агенцията по вписванията към Министерството на 

правосъдието, заявителят е вписан в Търговския регистър с ЕИК 201217806. 

Следователно заявителят отговаря на изискванията на чл. 40, ал. 1 от ЗЕ. 

Дружеството има следният предмет на дейност: „търговия и доставка на 

електроенергия в Република България, покупка на стоки или други вещи с цел да 

препродаде в първоначален, преработен или обработен вид в страната или чужбина, 

търговско представителство и посредничество, хотелиерски, туристически, 

рекламни, информационни и други услуги, международен и вътрешен транспорт и 

спедиция, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, 

както и всякаква дейност със стоки и услуги, незабранени от закона”. 

Капиталът на дружеството е в размер на 5000 (пет хиляди) лева, разпределен в 

100 (сто) дяла , всеки един със стойност 50(петдесет) лева. Дяловете на съдружниците 

са разпределени съответно : Теодор Стефанов Цачев – 40 дяла на обща стойност 2000 

лв. и Васил Георгиев Стоименов – 60 дяла на обща стойност 3000лв. 

Дружеството се управлява от Теодор Стефанов Цачев, ЕГН 6607274027.  
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Видно от  представената декларация от Теодор Стефанов Цачев в качеството му 

на управител на дружеството, същия не е лишен от правото да упражняват търговска 

дейност и не е осъждан с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността 

или против стопанството. От представената декларация  от Теодор Стефанов Цачев, в 

качеството му на управител на “Васт Електрисити” ООД, се установява, че 

дружеството не е обявено в несъстоятелност, не е в производство за обявяване в 

несъстоятелност, не му е отнемана лицензия за търговия с електрическа енергия, както 

и не му е отказвано издаването на лицензия за същата дейност, не е в производство по 

ликвидация.   

      Следователно издаването на лицензия за дейността “търговия с електрическа 

енергия” на “Васт Електрисити” ООД   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, буква „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.     

Предлаганият срок е обоснован с оглед на натрупване на опит от служителите на 

дружеството на енергийния пазар в страната и дългосрочно планиране на дейността.   

           Чл. 13, ал. 2, т. 7 от Наредбата, изисква към заявлението за издаване на лицензия, 

“Васт Електрисити” ООД 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), приети с Решение на ДКЕВР № П-

4/08.06.2007г. на ДКЕВР.  

 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, годишния оборот от 

търговия с електрическа енергия за първата година от лицензионната дейност е 1 170 

хил.лв. Следователно размерът на обезпечението, представляващ  1/24 от годишния 

оборот от търговия с електрическа енергия е в размер на  48 750 лева.,т.е. за 

обезпечаване на задълженията си по сделките с електрическа енергия “Васт 

Електрисити” ООД трябва да поддържа в специална сметка сума в размер на 150 хил. 

лева. В съответствие с изискванията на действащото законодателство с писмо с вх. .№ 

Е-ЗЛР-Л-69/26.10.2011 г., е представено и банково удостоверение от “Уникредит 

Булбанк” АД, в което се посочва, че “Васт Електрисити” ООД  е клиент на банката и 

има открита специална разплащателна сметка в размер на 150 000 лв. към 25.10.2011 г. 

Тези средства са предназначени единствено за обезпечаване на задълженията на 

дружеството по сключените от него сделки с електрическа енергия по смисъла на чл. 8а 

от Правилата, като банката се задължава при поискване от ДКЕВР да предостави 

информация относно оборотите и салдото по специалната разплащателна сметка.  

 



 3 

  Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване на 

дейността „търговия с електрическа енергия”, “Васт Електрисити” ООД декларира , че 

ще ползва собствен офис, оборудван с необходимите за нормалната работа на екипа 

материални ресурси,намиращ се в гр. София, район „Триадица”, ж.к. „Стелбище”, ул. 

„Твърдишки проход” № 15. 

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. № 4786/20.09.2011 

г. “Електроенергиен системен оператор” ЕАД декларира, че “Васт Електрисити” ООД е 

изпълнило изискванията за комуникационно и компютърно оборудване за електронен 

обмен на данни. 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 ЗЕ), отговарят на условията, определени в Правилата за търговия с 

електрическа енергия.  

 От изложеното следва да се приеме, че “Васт Електрисити” ООД 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 представило 

данни за управленската и организационната структура и данни за числеността и 

квалификацията на персонала, зает в упражняване на дейността, подлежаща на 

лицензиране. За постигане на своите цели заявителят разчита на  квалифицирани 

специалисти в области енергетика и финанси. Първоначално търговската дейност ще се 

извършва от следните специалисти: управител, офис мениджър – един и двама 

инженери работещи в търговския отдел. Офис мениджъра организира и контролира 

всички административни дейности и осигурява ефективно функциониране на офиса, 

организира и председателства срещи с потенциални клиенти, прави презентации и др., 

като длъжността се изпълнява по съвместителство от управителя на фирмата. В 

търговският отдел се осъществява оперативна комуникация с електроенергийния 

системен оператор, отговаря за процедурите по регистрация на графиците за доставка и 

управление на риска при търговия с електрическа енергия. Извършва анализи на 

ценовите тенденции на електроенергията и участва в договарянето за доставки и 

продажби на електроенергия. 

            От изложеното следва да се приеме, че “Васт Електрисити” ООД отговаря на 

изискванията по чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЕ относно наличие на човешки ресурси и 

организационна структура за осъществяване на дейността „търговия с електрическа 

енергия”. 

 “Васт Електрисити” ООД няма опит в извършване на дейността „търговия с 

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

електрическа енергия” съгласно ЗЕ и приетите въз основа на него подзаконови 

нормативни актове. Основен елемент от стратегията на дружеството е непрекъснато 

наблюдение на процесите на пазара на електрическа енергия, както и подготовка на 

дружеството за работа при новите условия и анализ на пазара на електрическа енергия, 

както и изучаване на изискванията на търговските партньори, 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 
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Правила за работа с потребителите” отговарящи на изискванията на чл. 15 от Наредбата 

за лицензиране на дейностите в енергетиката.   

  Преценката за наличие на финансови възможности на “Васт Електрисити” ООД  

за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия” е на основата 

на данните и допусканията за развитието на дейността в разработения бизнес план  за 

периода 2011 - 2015 г.,  с прогнозeн отчет за приходите и разходите. 

Дружеството е регистрирано през 2010 г. и до момента не е осъществявало 

дейност, поради което не може да бъде направена оценка за наличие на финансови 

възможности. За изпълнение на изискванията на чл.13, ал.2, т.5 от НЛДЕ, “Васт 

Електрисити” ООД  е представило рамков договор за паричен заем, сключен на 

12.10.2011 г. В договора за паричен заем се посочва, че „Еко Драчево” ЕООД (в 

качеството на заемодател) се задължава да предостави на „Васт Електрисити” ООД  (в 

качеството на заемополучател) сума в размер до 1 500 000 лева, в срок от шест месеца. 

Дължимата лихва е в размер на 6.5% годишно, като заемополучателят се задължава да 

върне заемната сума заедно с начислената върху нея лихва до края на срока на действие 

на договора. Представено е и удостоверение от “Уникредит Булбанк” АД, в което се 

посочва, че „Еко Драчево” ЕООД е клиент на банката и към 24.10.2011 г. поддържа 

сметки в лева, на обща стойност 169 999 лв. и сметки в евро, на обща стойност 535 206 

евро. 

  “Васт Електрисити” ООД е представило бизнес план за периода 2011 - 2015 г. с 

прогнозeн отчет за приходите и разходите. От представения бизнес план е видно, че 

дружеството прогнозира да започне да търгува с електрическа енергия през 2011 г., 

като общо продажбите се предвижда да бъдат 13 000 МВтч и се очаква да нараснат до 

90 000 МВтч през 2015 г. 

  Средната прогнозна цена, по която дружеството ще купува електрическа енергия  

през 2011г. е 83.00 лв./ МВтч, през 2012 г. е 86.00 лв./ МВтч, през 2013 г. е 95.00 лв./ 

МВтч, през 2014 г. е 100.00 лв./ МВтч и през 2015 г. е 106.00 лв./ МВтч. 

  Средната прогнозна цена, по която дружеството ще продава електрическа 

енергия през 2011г. е 90.00 лв./ МВтч, през 2012г. е 93.00 лв./ МВтч, през 2013г. 102.00 

лв./ МВтч, през 2014г. е 106.00 лв./ МВтч и през 2015 г. е 112.00 лв./ МВтч. 

  Дружеството е представило прогнозен отчет за приходите и разходите, като 

очакваните общи прогнозни приходи са в размер на 1 170 хил.лв. през 2011г. и се 

увеличават до 10 080 хил.лв. през 2015 г., а разходите съответно са в размер на 1 134 

хил.лв. през 2011г. и се увеличават до 9 855 хил.лв. през 2015 г. От представения 

прогнозен отчет за приходите и разходите е видно, че за периода от 2011 - 2015 г. 

дружеството прогнозира да постигне нарастващ положителен нетен финансов резултат, 

като нетната печалба се увеличава от 36 хил.лв. за 2011г. до 225 хил.лв. през 2015 г. 

   Въз основа на гореизложеното може да се направи извода, че “Васт 

Електрисити” ООД притежава финансови възможности за извършване на дейността 

“търговия с електрическа енергия”, при запазване на заложените в бизнес плана 

параметри. 

 

 

 Предвид гореизложеното, 

 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
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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  “Васт Електрисити” ООД , ЕИК 201217806 

      със седалище и адрес на управление: Република България, Област София, 

Община Столична, гр. София 1000, Район „Триадица”, жк. „Срелбище”, ул. 

„Твърдишки проход”№ 15 

 

лицензия № Л-368-15/14.11.2011 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 “Васт Електрисити” ООД   бизнес план за периода 2011-  

2015 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 “Васт Електрисити” ООД 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) 

 

 

 


