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Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ Л-485 

от 16.03.2017 г. 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание, проведено на 16.03.2017 г., като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-83 

от 23.02.2017 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-59 от 23.11.2016 г. на „Сайт 

Енерджи“ ООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа 

енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна 

балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“, и 

събраните данни от проведеното на 09.03.2017 г. открито заседание по преписката, 

установи следното: 

 

Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-59 от 

23.11.2016 г. на „Сайт Енерджи“ ООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с 

електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна 

балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“, на основание 

чл. 39, ал. 1, т. 5 и ал. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ) във връзка с чл. 2, т. 1 и чл. 9, ал. 1, 

т. 10 и ал. 5 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката 

(НЛДЕ). 

Със Заповед № З-Е-201 от 01.12.2016 г. на председателя на Комисията е 

сформирана работна група със задача да проучи обстоятелствата в заявлението и 

приложенията към него за установяване на основателността на искането. 

Резултатите от извършения анализ на заявлението и приложенията към него са 

отразени в доклад с вх. № Е-Дк-83 от 23.02.2017 г., който е приет от КЕВР с решение по 

Протокол № 36 от 28.02.2017 г., т. 3. В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от 

ЗЕ, на 09.03.2016 г. е проведено открито заседание, на което са присъствали представители 

на заявителя. Същите не са направили възражения по фактите, обстоятелствата и изводите, 

отразени в приетия доклад. 

След обсъждане и анализ на всички събрани в хода на административното 

производства данни и доказателства, Комисията приема за установено следното: 

Видно от представеното удостоверение за актуално състояние с изх. № 

20161018105330 от 18.10.2016 г. от Търговския регистър към Агенцията по вписванията, 

правно-организационната форма на „Сайт Енерджи“ ООД е дружество с ограничена 

отговорност, с ЕИК 202887535, със седалище и адрес на управление: гр. София 1504, бул. 

„Александър Дондуков“ № 115, вх. А, ап. 17.  

Дружеството има следния предмет на дейност: енергиен мениджмънт, предоставяне 

на енергийни и консултантски услуги, проучване, проектиране и изграждане на енергийни 

и енергоспестяващи съоръжения и технологии, включително инвестиционна дейност, 

експлоатация, поддръжка, сервиз, ремонт, настройка, мониторинг и модернизация, 

производство и търговия с електрическа енергия, производство, пренос и разпределение на 

топлинна енергия и енергия за охлаждане, повишаване на енергийната ефективност в 

промишлеността, селското стопанство, туризма, търговията, услугите и бита, използване 
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на възобновяеми енергийни източници, както и всяка друга незабранена от 

законодателството на Република България дейност. 

Размерът на капитала на дружеството е 5 000 (пет хиляди) лева и е изцяло внесен. 

Съдружници в „Сайт Енерджи“ ООД са „Сайт Финанс“ ООД, ЕИК 203443572, с дял от 

капитала в размер на 2450 лв., Десислава Милчова Василева, с дял от капитала в размер на 

1300 лв. и Майя Иванова Дешева, с дял от капитала в размер на 1250 лв. 

Дружеството се управлява и представлява от управителите Майя Иванова Дешева и 

Десислава Милчова Василева заедно и поотделно. 

От посочените по-горе данни е установено, че „Сайт Енерджи“ ООД отговаря на 

условията на чл. 40, ал. 1 от ЗЕ и чл. 10, ал. 1 от НЛДЕ, тъй като е лице, регистрирано по 

Търговския закон.  

От представените декларации от управителите на дружеството съгласно чл. 11, ал. 

2, т. 2, букви „а“, „б“, „в“, „г“ и „д“ от НЛДЕ се установи, 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, както и че заявителят не е в 

производство по несъстоятелност, не е обявен в несъстоятелност, не е в ликвидация, не му 

е отнемана лицензия за същата дейност, за която кандидатства, не е подавал заявление за 

издаване на лицензия за търговия с електрическа енергия и съответно няма издаден отказ. 

Предвид гореизложеното следва, че не е налице противоречие с чл. 40, ал. 4, т. 1, 2 

и 3 от ЗЕ. 

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“, с включени права и задължения на „координатор на 

стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“, 

липсва енергиен обект. 

Срокът на лицензията, за която кандидатства заявителят, е 10 (десет) години. 

Исканият срок на лицензията е обоснован със следните мотиви: извършване на 

анализ на пазара на електрическа енергия и изучаване на изискванията на търговските 

партньори; непрекъснато наблюдение на процесите на пазара на електрическа енергия и 

подготовка за работа при новите условия; необходимо време за постепенно изграждане на 

съответната практика и постигане на сигурност на пазара; гарантиране реализирането на 

целите на дружеството.   

С оглед изложеното, искането на „Сайт Енерджи“ ООД да бъде издадена лицензия 

за дейността „търговия с електрическа енергия“, съдържаща права и задължения на 

„координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана 

балансираща група“, е допустимо. 

Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване на 

дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на 

„координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана 

балансираща група“. 

Лицензионната дейност ще се осъществява в офис, намиращ се в гр. София, ул. 

„Оралица“ № 29. Като доказателство заявителят е представил договор за наем на офис-

площи с дата 01.07.2016 г., сключен с „ТОШЕЛ - 92“ ЕООД.  

Управителят на „Сайт Енерджи“ ООД декларира, че дружеството разполага със 

следните информационни, технически и софтуерни продукти за осъществяване на 

дейността: 

 3 бр. лаптопи със следните параметри: Acer Aspire F5-572G с операционна 

система Windows XP, MS Word 2003-2007, MS Excel 2003-2007; 
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 сървър модел HP ProLiant DL380 Gen9 K8P42A със система Frodexim Collector 

Server; 

 1 бр. мултифункционално устройство модел Canon i-SENSYS MF217W 

Printer/Scanner/Copier/Fax; 

 антивирусна система – NOD32, Symantivirus Antivirus. 

Съгласно чл. 11, ал. 6, т. 2 от НЛДЕ и Правилата за търговия с електрическа енергия 

(ПТЕЕ), средствата за обмен на информация за целите на работа на пазара, осигурявани от 

търговските участници, се одобряват от „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (ЕСО 

ЕАД).  

С писмо с изх. № ЦУ-ПМО-5669/1 от 06.10.2016 г. ЕСО ЕАД декларира, че „Сайт 

Енерджи“ 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 ПТЕЕ. 

От гореизложените данни и представените доказателства се установи, че „Сайт 

Енерджи“ ООД отговаря на изискванията за наличие на техническа и материална 

осигуреност за сключване на сделки с електрическа енергия в съответствие с чл. 11, ал. 6, 

т. 2 от НЛДЕ. 

Относно наличието на човешки ресурси и опит за осъществяване на дейността 

„търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на 

стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“. 

Предоставени са данни за управленската и организационна структура на „Сайт 

Енерджи“ ООД, видно от които дружеството се ръководи от двама управители и 

структурата включва два отдела. Управителите организират и ръководят дейността на 

дружеството, съобразно закона и в границите на предоставената им компетентност. 

Тяхната дейност включва: сключване, изменяне и прекратяване на трудови договори с 

работниците и служителите на дружеството; определяне правата и задълженията на 

другите длъжностни лица; организиране и следене изпълнението на задачите с оглед 

гарантиране запазване интересите на дружеството във връзка със стопанската му дейност. 

Дейностите, осъществявани от двата отдела, са следните: 

1. Отдел „Търговия с електрическа енергия“: договаряне на количества и цени по 

всяка конкретна сделка; изготвяне на графици за доставка на електрическа енергия; 

комуникация с ЕСО ЕАД, изпращане и получаване на графици, уведомления; комуникация 

с електроенергийни борси: предложения и заявки за покупка и продажба на електрическа 

енергия; комуникация с различни оператори на преносни мрежи: участие в аукциони за 

закупуване на преносен капацитет и изготвяне на сетълмент и помощни документи за 

счетоводно отчитане. 

2. Отдел „Търговска дейност и проекти“: поддържане и развитие на търговската 

инфраструктура, в т.ч. лицензии, разрешителни режими, вписвания в регистри на системни 

и търговски оператори; връзка с регулаторните и административните органи по отношение 

на търговската дейност на дружеството; представяне на компанията пред нови търговски 

партньори; изследване на характеристиките на енергийно потребление на големи 

индустриални компании; изготвяне на специфични графици и портфейли от договори за 

нуждите на конкретни клиенти; техническо поддържане на средствата – офис, оборудване, 

връзка със сервизни компании и поддържане на сервизни договори – телекомуникации, 

електро-/топло-/водоснабдяване; администриране на архив на дружеството. 

Представено е копие от диплома за завършено висше образование на единия от 

управителите. По отношение на служителите са приложени справки за назначен персонал 



София 1000, бул. "Кн. Ал. Дондуков" № 8-10 
тел.: (02) 988 24 98; факс: (02) 988 87 82 

www.dker.bg, dker@dker.bg стр. 4 от 7 

 

от Национална агенция по приходите (НАП), трудови договори и копия от дипломи и 

автобиографии.  

„Сайт Енерджи“ ООД уверява, че след разрастване на дейността на дружеството и 

увеличаване на търгуваните количества електрическа енергия ще увеличи броя на наетия 

персонал в зависимост от необходимостта.  

Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството 

доказателства се установи, че „Сайт Енерджи“ ООД отговаря на изискванията по чл. 40, 

ал. 1, т. 1 от ЗЕ, във връзка с чл. 11, ал. 2, т. 8 и т. 9 и ал. 6, т. 3 от НЛДЕ относно наличие 

на човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на дейността „търговия 

с електрическа енергия“, включваща права и задължения на „координатор на стандартна 

балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“. 

Относно наличието на финансови възможности на заявителя за осъществяване на 

дейността „търговия с електрическа енергия“ с права и задължения на „координатор на 

стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“, 

както и наличие на финансови гаранции и обезпечения за сключване на сделки за търговия 

с електрическа енергия съгласно Правилата за условията и реда за предоставяне на достъп 

до електропреносната и електроразпределителните мрежи (Правилата).  

В съответствие с изискванията на чл. 13 от НЛДЕ „Сайт Енерджи“ ООД е 

представило бизнес план за периода 2016 г. – 2020 г. за управление и развитие на 

дейността „търговия с електрическа енергия“, с прогнозни счетоводни баланси и 

прогнозни отчети за приходите и разходите за периода на бизнес плана.  

На база проучване „Сайт Енерджи“ ООД прогнозира количествата електрическа 

енергия за покупко-продажба да се увеличават от 43,5 GWh през 2016 г. до 118 GWh през 

2020 г. Предвижда се и нарастване на покупните и продажните цени на електрическа 

енергия в средносрочен план поради повишаващите се разходи за производство. 

Прогнозните цени, по които дружеството ще купува и продава електрическа 

енергия  през периода на бизнес плана, са: 

 

Показател Мярка 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Средна покупна 

цена 
лева/ 
MWh 

70.89 75.79 81.05 85.9 90.2 

Средна продажна 

цена 
лева/ 
MWh 

79.4 83.37 87.54 91.92 96.51 

Количество 

търгувана ел. 

енергия 

MWh 43 500 60 300 78 000 108 000 118 000 

Ръст спрямо 

предх. година 

(общо кол.) 

% 0 38.6 29.4 38.5 9.3 

Количества 

баланс. енергия -

излишък 

MWh 1 500 1 700 1 750 1 820 1 890 

Количества 

баланс. енергия - 

недостиг 

MWh 500 720 840 1 100 1 100 

Цена баланс. 

енергия-излишък 
лева/ 
MWh 

27 27.2 27.2 28.5 29 

Цена баланс. 

енергия -недостиг 
лева/ 
MWh 

140 140.2 140.5 140.5 140.5 
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Предвиден е значителен ръст в приходите за първите четири години от 

лицензионната дейност, тъй като дружеството очаква да разширява дейността си с темпове 

на растеж в размер на 38 - 45%. Съгласно бизнес плана за 2020 г. е предвидено нарастване 

на приходите с повече от 2 пъти спрямо първата цяла година - 2017 г. Подобни са 

прогнозите за нарастването и на разходите на дружеството. 

Сравнителни данни на прогнозните приходи и разходи за периода 2016 г. – 2020 г. 

са представени в таблицата по-долу: 

 

 

 

Показатели в хил. лева 
Прогноза   

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Приходи от продажба на 

електроенергия 
3 454 5 027 6 828 9 927 11 388 

Други приходи 1 1 1 1 1 

Разходи общо 3 239 4 757 6 525 9 520 10 929 

Разходи за покупка на 

електроенергия 
3 084 4 570 6 322 9 277 10 644 

Счетоводна печалба 216 271 304 408 460 

Финансов резултат 194 244 274 367 414 

ДА 8 13 15 15 47 

СК 5 5 5 5 5 

СК/ДА 0.63 0.38 0.33 0.33 0.11 

КА 402 540 732 940 1170 

КП 209 269 264 278 273 

КА/КП 1,92 2,01 2,77 3,38 4,29 

 

 

 

„Сайт Енерджи“ ООД предвижда увеличение на дълготрайни и краткотрайни 

активи през периода на бизнес плана, както и увеличение на краткотрайните пасиви за 

първите четири години на бизнес плана. По отношение на капиталовата структура 

дружеството не прогнозира промяна на сумата. 

„Сайт Енерджи“ ООД е представило SWOT анализ, в който дружеството обективно 

е посочило своите силни и слаби страни, възможностите за развитие и вероятните заплахи 

за дейността си. 

В съответствие с изискванията на чл. 19, ал. 2 от Правилата, дружеството е 

представило банково удостоверение с изх. № 1500 от 23.12.2016 г. от „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ 

АСЕТ БАНК“ АД в уверение на това, че „Сайт Енерджи“ ООД е клиент на същата банка и 

има открита сметка със специално предназначение, наличността по която към 23.12.2016 г. 

е на стойност 150 000 лв. Размерът на наличната сума е в съответствие с минимално 

изискуемия размер на обезпечението по чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от Правилата, видно от 

прогнозната стойност на оборота от търговия с електрическа енергия на територията на 

Република България за първата година от лицензионната дейност съгласно представения 

на Комисията бизнес план.  
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Въз основа на всичко гореизложено може да се направи извод, че ако спази 

заложените в бизнес плана параметри и представените в пазарния анализ данни, „Сайт 

Енерджи“ ООД ще притежава финансови възможности за извършване на дейността 

„търговия с електрическа енергия“, включваща права и задължения на „координатор на 

стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“.  

Правила за работа с потребители на енергийни услуги  

На основание чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ дружеството е представило проект на „Правила за 

работа с клиенти“. Правилата уреждат реда и сроковете за получаване, разглеждане, 

проверка и отговор на подадените жалби, сигнали и предложения, формата на данните за 

потреблението и процедурата, по която доставчиците и потребителите на енергийни 

услуги получават достъп до тях, и са в съответствие с изискванията на чл. 38в, ал. 2 от ЗЕ.  

Договори за участие в балансираща група 

На основание чл. 12, ал. 1 от НЛДЕ и чл. 19, ал. 1 и ал. 2 във връзка с чл. 11, т. 9 от 

ПТЕЕ, „Сайт Енерджи“ ООД е представило проект на „Договор за участие в балансираща 

група“ и проект на „Договор за участие в комбинирана балансираща група“. След преглед 

на представените проекти на договори е установено, че същите имат съдържание, 

съответстващо на изискванията на чл. 12, ал. 2 от НЛДЕ. Проектите на договори уреждат и 

принципите за разпределяне на небалансите в рамките на балансиращите групи, въз основа 

на които небалансите се разпределят справедливо и равнопоставено на всеки член от 

групата в съответствие с ПТЕЕ. 

 

 

 

Предвид гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 5 във връзка с чл. 

39, ал. 1, т. 5 и ал. 5 и чл. 38в, ал. 3 от Закона за енергетиката и чл. 13, ал. 4 от Наредба 

№ 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, 

 

 

 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

 

РЕШИ: 

 

 

1. Издава на „Сайт Енерджи“ ООД, с ЕИК 202887535, със седалище и адрес на 

управление: гр. София 1504, бул. „Александър Дондуков“ № 115, вх. А, ап. 17, 

лицензия № Л-485-15 от 16.03.2017 г. за извършване на дейността „търговия с 

електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на 

стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща 

група“, за срок от 10 (десет) години, приложение и неразделна част от това решение; 

2. Одобрява на „Сайт Енерджи“ ООД бизнес план за периода 2016 г. – 2020 г., 

приложение към това решение и приложение към лицензията по т. 1.; 
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3. Одобрява на „Сайт Енерджи“ ООД правила за работа с потребители на 

енергийни услуги, приложение към това решение и приложение към лицензията по т. 

1.  

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – София град в 

14 (четиринадесет) дневен срок. 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

        ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ 

 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

         РОСИЦА ТОТКОВА 
 


