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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-372 

от 12.12.2011 г. 

 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание, проведено на 12.12.2011 г., като разгледа документите, 

приложени по преписка № 67 от 2011 г., образувана по заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-

65/30.09.2011 г. от “Енерджи Партс” 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-623/24.11.2011г.  по образуваната преписка 

и събраните данни от проведеното на 06.12.2011г. открито заседание , установи 

следното: 

             

Преписка № 67/2011 г. е образувана по заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-

65/30.09.2011 г. от “Енерджи Партс” 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. 

Видно от представеното  Удостоверение за актуално състояние с изх. № 

20110928104712/28.09.2011г. от Търговския регистър на Агенцията по вписванията към 

Министерството на правосъдието “Енерджи Партс” ООД e търговец по смисъла на чл. 

1, ал. 2, т. 1 от Търговския закон и е вписан като дружество с ограничена отговорност 

със седалище и адрес на управление: Република България, област София, община 

Столична, гр. София, 1606 район „Красно село”, бул.”Христо Ботев” No 17, ЕИК  

201612949.  

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

 Дружеството има следният предмет на дейност: изготвяне на проекти, 

изграждане, монтаж, експлоатация и поддръжка на съоръжения и системи за 

производство на енергия от алтернативни и възобновяеми източници, покупко-

продажба на електрическа енергия, външно-и вътрешнотърговска дейност, в т.ч. 

продажба на резервни части за енергетиката, изготвяне на доклади и оценки за 

енергийна ефективност, строителна дейност - жилищно и индустриално строителство, 

реекспорт, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни 

физически и юридически лица в страната и чужбина, мениджмънт, маркетинг, 

консултации, както и всяка друга търговска дейност, незабранена от закона, след 

получаване и представяне на лиценз или разрешение от държавен орган, ако законът го 

изисква за съответната дейност. 
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 Капиталът на дружеството е в размер на 105000 (сто и пет хиляди) лева, със 

стойност по 10 (десет) лева всеки дял поотделно.  Дяловете се разпределят между 

съдружниците, както следва:  

- Светослав Стойков Жеков, ЕГН 7804020603 – 7000 дяла, по 10 (десет) лева 

всеки поотделно или общо в размер на 70000.00 (седемдесет хиляди) лева, 

представляващи 66.67 % от капитала на дружеството. 

- Славка Владимирова Ангелова, ЕГН 4702046955 – 3500 дяла, по 10 (десет) лева 

всеки поотделно или общо в размер на 35000.00 (тридесет и пет хиляди) лева, 

представляващи 33.33 % от капитала на дружеството. 

Дружеството се управлява от Светослав Стойков Жеков, ЕГН 7804020603. 

Видно от представената декларация от Светослав Стойков Жеков в качеството 

му на управител на дружеството, се установява, че 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 

Светослав Стойков Жеков, в качеството му на управител на “Енерджи Партс” 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 “Енерджи Партс” 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 15 (петнадесет) години. 

Предлаганият срок е обоснован с оглед, реализацията на бизнес концепцията на 

дружеството и предвид състоянието и перспективите за развитието на пазара на 

електрическа енергия в България. Целите на дружеството е да се гарантират и  

реализират средносрочните и дългосрочните планове и да се осигури стабилен паричен 

поток. Петнадесет годишният срок ще осигури възможност на дружеството да изпълни 

инвестиционните си намерения. 

     Предвид равнопоставеността на лицензиантите и съществуващата правна 

възможност  на основание чл.56, ал.1, т.1  от ЗЕ, във вр. с чл.63, ал.1 от НЛДЕ за 

изменение на издадената лицензия по отношение удължаване на срока, Комисията 

счита, че срокът на лицензията следва да бъде 10 (десет) години.  

      На основание чл. 13, ал. 2, т. 7 от Наредбата към заявлението за издаване на 

лицензия “Енерджи Партс” ООД следва 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 

обезпечаване на задълженията си по сделките с електрическа енергия търговците на 

електрическа енергия трябва да поддържат в специална сметка сума 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 
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Република България. Съгласно представения бизнес план прогнозната стойност е в 

размер 828 хил. лева, т.е за обезпечаване на задълженията си по сделките с 

електрическа енергия “Енерджи Партс” ООД трябва да поддържа в специална сметка 

сума в размер на  150 000 лева. Дружеството е представило удостоверение от 

„Корпоративна търговска банка” АД – финансов център - София Запад гр. София в 

потвърждение, че има открита специална разплащателна сметка  с наличност към 

27.09.2011 г. в размер на 150 000 хил. лв. Със същото удостоверение банката се 

задължава при поискване да предоставя информация на Комисията относно оборотите 

и салдото по специалната сметка, като разходите по тези услуги са за сметка на 

“Енерджи Партс” ООД. 

Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване на 

дейността „търговия с електрическа енергия”, дружеството заявява, че  ще се 

осъществява дейността от офиса си, находящ се в гр. София, район „Красно село”, 

бул. „Христо Ботев” № 17. Заявителят декларира, че офисът е оборудван с 

необходимите за нормалната работа на екипа материални ресурси. 

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. № 4231/22.08.2011 

г. “Електроенергиен системен оператор” ЕАД декларира, че “Енерджи Партс” 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 “Енерджи Партс” 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. Първоначално търговската дейност ще се извършва от двама 

специалисти, с опит в енергетиката, а през 2012 г. се предвижда персоналът да 

наброява 5 души. За постигане на своите цели заявителят разчита на квалифицирани 

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

електрическа енергия”, организацията на работа в дружеството е разпределена и 

структурирана, както следва: „техническо осигуряване”; „маркетинг и продажби”; 

„административно стопански”. Дейностите по счетоводното обслужване ще се 

извършва от съдружника на дружеството притежаващ необходимия професионален 

опит и образователен ценз. ИТ поддръжката ще бъде осъществявана от външно 

дружество, на основание сключен договор. 

От изложеното следва да се приеме, че “Енерджи Партс” 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”. 

        “Енерджи Партс” 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 
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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 

„Правила за работа с потребителите” в съответствие с изискванията на чл. 15 от 

Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката. 

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

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

електрическа енергия” за периода 2011 г. - 2015 г. с прогнозни годишни финансови 

отчети и писмено потвърждение от „Корпоративна търговска банка” АД за наличието 

на специална разплащателна сметка съгласно чл. 8а от Правилата.  

Поради това че дружеството е новоучредено, не може да бъде направена  оценка 

на финансовото му състояние. В изпълнение на изискванията на чл. 13, ал. 2, т. 5 от 

НЛДЕ дружеството е представило удостоверение от „Корпоративна търговска банка” 

АД за наличието на разплащателна сметка със салдо към 28.10.2011 г. в размер на 1 262 

лв.  

От представеният бизнес план за периода 2011 г.- 2015 г. е видно, че общите 

прогнозни приходи са формирани изцяло от приходи от продажба на електрическа 

енергия, като за 2011 г. те са в размер на  828 хил. лв., за 2012 г. са 2 747 хил. лв. и 

нарастват, като през 2015 г. достигат сумата от 21 318 хил. лв.  

Прогнозните разходите за покупка на електрическа енергия през 2011 г. 

възлизат на 684 хил. лв., за 2012 г. са 2 320 хил. лв. и нарастват, като през 2015 г. 

достигат сумата от 18 008 хил. лв. 

Прогнозните количества електрическа енергия  за покупко-продажба през 2011 

г. са в размер на 9 937 МВтч, през 2012 г. 32 549 МВтч, през 2013 г. 97 648 МВтч, през 

2014 г. 179 021 МВтч, през 2015 г. 227 845 МВтч. 

Средната прогнозна цена без ДДС, по която дружеството ще купува 

електрическа енергия, през 2011 г. е 68,88 лв./МВтч, през 2012 г. е 71,29 лв./МВтч, през 

2013 г. е 73,78 лв./МВтч, през 2014 г. е 76,37 лв./МВтч и през 2015 г. е 79,04 лв./ МВтч. 

Средната прогнозна цена без ДДС, по която дружеството ще продава 

електрическа енергия, през 2011 г. е 83,33 лв./МВтч, през 2012 г. е 84,39 лв./МВтч, през 

2013 г. е 87,34 лв./МВтч, през 2014 г. 90,40 лв./МВтч и през 2015 г. е 93,56 лв./МВтч. 

От представения отчет за приходите и разходите е видно, че дружеството 

прогнозира през първата година да приключи на печалба в размер на 96 хил. лв. През 

2012 г. се очаква печалба в размер на 280 хил. лв., като нараства през следващите 

години и най-висока стойност от 2 840 хил. лв. достига през 2015 г. 

От анализа на представените прогнозни финансови отчети е видно, че “Енерджи 

Партс” ООД ще постигне нарастващи в годините положителни финансови резултати. 

Дружеството е изпълнило изискванията за финансово гарантиране на сделките 

съгласно чл. 8а от Правилата за първата година от лицензионна си дейност и на база 

заложените в бизнес плана параметри ще притежава достатъчен размер оборотен 

капитал за обслужване на задълженията и обезпечаване на дейността „търговия с 

електрическа енергия”. 

 

 Предвид гореизложеното, 
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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  “Енерджи Партс” ООД  , ЕИК 201612949.  

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

Община Столична, гр. София, 1606, Район „Красно село”, бул.”Христо Ботев” No 

17. 

 

лицензия № Л-372-15 /12.12.2011 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 “Енерджи Партс” 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 “Енерджи Партс” 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) 

 

     

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

                    ( Васил Лозанов) 

 

 

 

 


