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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-348 
от 17.01.2011 г. 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

        на закрито заседание, проведено на 17.01.2011 г., като разгледа документите, 
приложени по преписка № 50 от 2010 г., образувана по заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-
49/28.09.2010г. от „Груп Транс  Енерджи” ЕООД за издаване на лицензия за 
дейността “търговия с електрическа енергия”, доклад вх. № Е- Дк-497/22.12.2010г., 
събраните данни от проведеното на 11.01.2011г. открито заседание по преписката, 
установи следното: 
 
            Преписка № 50 от 2010г. е образувана по заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-
49/28.09.2010г. от „Груп Транс  Енерджи” 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. 

     „Груп Транс  Енерджи” ЕООД e търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от 
Търговския закон и е регистрирано като еднолично дружество с ограничена 
отговорност, със седалище и адрес на управление: България, област София, община 
Столична, гр. София 1504, район „Оборище”, бул. „Васил Левски” № 138. Видно от 
представеното Удостоверение за актуално състояние с изх. № 
20100820105157/20.08.2010г. от Търговския регистър на Агенцията по вписванията към 
Министерството на правосъдието, дружеството е с ЕИК 201195719 

      Следователно заявителят отговаря на изискванията на чл. 40, ал. 1 от ЗЕ. 
            Дружеството има следният предмет на дейност: изграждане и експлоатация на 
търговски обекти, мениджмънт, маркетинг, лизинг, посредническа дейност, 
проучвателна, проектантска и строително-монтажна дейност в областта на 
инфраструктурното строителство без ограничения, в това число пътища, 
пристанища, летища, железопътни, тролейбусни, трамвайни и въжени линии, 
водоснабдителни, канализационни, електрически мрежи, газопроводи, нефтопроводи, 
топлопроводи и съоръжения към тях, инженерингова дейност в страната и чужбина, 
проектиране, строителство и строително-монтажна дейност, производство, 
доставка и монтаж на оборудване за всякакъв вид обекти, производство и търговия с 
електрическа енергия (след придобиване на лицензия), събиране, депониране, 
третиране, оползотворяване и/или обезвреждане на битови, строителни и 
производствени отпадъци (след необходимите разрешения) и извършване на всички 
останали видове услуги и дейности, незабранени със  закон или друг нормативен акт, 
дейностите, за които е необходимо предварително издаване на разрешение (лицензи) 
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от съответните държавни или общински органи ще бъдат извършвани след 
набавянето на необходимите документи.  

 Капиталът на дружеството е в размер на 10 000 (десет хиляди) лева. Записаният 
капитал е изцяло внесен. Едноличен собственик на капитала е "Груп Плюс" ООД, ЕИК 
130524668, със седалище и адрес на управление: България, област София, община 
Столична, гр. София 1504, район „Оборище”, бул. „Васил Левски” № 138. 

Дружеството се управлява и представлява от Владислав Митков Маринов. 
Съгласно представената информацията от заявлението, да представляват заедно и 

поотделно дружеството пред ДКЕВР, са упълномощени адвокат Милена Пенева 
Янузова, ЕГН 7407215775, документ за самоличност л.к. № 625778645 и адвокат 
Евелин Ангелов Калоянов, ЕГН 6611210167, документ за самоличност л.к. № 
640612882. 

Видно от представените декларации от Владислав Митков Маринов, в качеството 
му на управител на „Груп Транс  Енерджи” ЕООД, 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 се  
установява, 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 издаването на лицензия няма да е в противоречие с чл. 40, ал. 4, т. 1 - 
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 35 (тридесет и пет) години. 
Мотивите на дружеството са, че този срок ще му позволи натрупване на опит на 
енергийния пазар, участие в балансиращи групи за търговия с електрическа енергия, 
сключване на дългосрочни договори за продажба на енергия с контрагенти в страната и 
чужбина, чието изпълнение и гарантиране предполага максимален срок на действие на 
лицензията, допустим от ЗЕ – 35 години. 
        Поисканият срок е необоснован  от гледна точка на времевия ресурс на активите, 
финансовото състояние на дружеството и регулаторната практика на комисията 
относно издаването на лицензии за дейността търговия с електрическа енергия. От 
друга страна лицензиантът има право на основание чл.56, ал.1, т.1  от ЗЕ, във вр. с 
чл.63, ал.1 от НЛДЕ да подаде заявление за продължаване срока на издадената 
лицензия. Поради това, комисията счита, че срокът на лицензията следва да бъде 10 
години. 
       Съгласно чл. 13, ал. 2, т. 7 от Наредбата, към заявлението за издаване на лицензия, 
„Груп Транс  Енерджи” 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 
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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 3 600 хил. лева, т.е. за обезпечаване на задълженията 
си по сделките с електрическа енергия „Груп Транс  Енерджи” ЕООД трябва да 
поддържа в специална сметка сума в размер на 150 хил. лева. Дружеството е 
представило удостоверение от „Общинска банка” АД, че притежава сметка  със 
специален режим на обслужване и предназначение с гаранционен депозит, изчислен 
съгласно чл. 8а, ал. 1 от Правилата, като към 22.11.2010 г. наличността по сметката е 
150 505.50 лв.  

„Груп Транс  Енерджи” ЕООД ще ползва нает офис, намиращ се на първи етаж в 
гр. София, Район „Оборище”, бул. „Васил Левски” № 138. 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. № 
3215/17.08.2010г. “Електроенергиен системен оператор” ЕАД декларира, че „Груп 
Транс Енерджи” 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 аргументи дават основание да се приеме, че „Груп Транс  Енерджи” 
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. 
          „Груп Транс  Енерджи” ЕООД 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 структурно подразделение, което се 
състои от следните направления: „Електроснабдяване”;  „Техническа осигуреност и 
информационни технологии” ; „Оперативно управление и координация.             
Представени са копие от абонаментен договор за поддръжка на компютърна техника и 
компютърна мрежа, копие от договор за абонаментно счетоводно обслужване и копие 
от договор за абонаментно правно обслужване. 

    От изложените аргументи следва да се приеме, че „Груп Транс  Енерджи” 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”. 

   Едноличен собственик на капитала на „Груп Транс  Енерджи” ЕООД е „Груп 
Плюс” ООД, ЕИК 130524668. 
 Във връзка с чл. 13, ал.1, т.9 от Наредбата се констатира, че дружеството не 
притежава опит в извършване на дейността „търговия с електрическа енергия”. 
Дружеството 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 промяна на нормативната база за работа на пазара. Детайлно изучаване и 
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анализ на пазара, както и на изискванията на търговските партньори, непрекъснато 
обучение и повишаване на квалификацията на персонала и др. 
 Заявителят е представил проект на правила за работа с потребителите, изготвени 
в съответствие с 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.  

“Груп Транс Енерджи” ЕООД е новоучредено дружество, поради което е 
направена оценка на финансовите възможности на собственика на капитала „Груп 
Плюс” ООД, на база представените годишни финансови отчети за 2007г., 2008г. и 
2009г. 

В изпълнение на изискванията на чл. 13, ал. 2, т. 4 и т. 5 от Наредбата са 
представени годишни финансови отчети на едноличния собственик „Груп Плюс” ООД 
за последните три години (2007 г. – 2009 г.), бизнес план за управление и развитие на 
дейността „търговия с електрическа енергия” на “Груп Транс Енерджи” ЕООД за 
периода 2011г. - 2015г. с прогнозни годишни финансови отчети и банково 
удостоверение от “Общинска банка” АД.  

От представените годишни финансови отчети от “Груп Плюс” ООД, е видно, че 
за 2007г. дружеството реализира печалба от дейността си в размер на 116 хил.лв. и има 
неразпределена печалба от предходни години 352 хил.лв. За 2008г. и 2009г. 
дружеството отчита загуба в размер, съответно 70 хил. лв. и 137 хил. лв., като 
неразпределената печалба от минали години е увеличена на 468 хил. лв., в резултат на 
отчетеният положителен финансов резултат през 2007г. 

 Направеният анализ на общото финансово състояние на база обща балансова 
структура показва, че дружеството разполага с необходимите оборотни средства за 
погасяване на текущите си задължения. Поради увеличение през последните две 
години на дългосрочните и краткосрочните задължения, може да се направи извода, че 
е налице висока степен на задлъжнялост.  

“Груп Транс Енерджи” ЕООД е представило бизнес план за периода 2011г.- 
2015г. с прогнозeн отчет за доходите. От представеният бизнес план е видно, че 
дружеството прогнозира да започне да търгува с електрическа енергия през 2011г., като 
общо продажбите възлизат на 35 251 МВтч и се очаква да нарастнат до 196 876 МВтч 
през 2015г., в това число обемът на продажбите в България е 27 143 МВтч и се очаква 
да достигне до 41 344 МВтч през 2015г. Дружеството прогнозира обема на 
електрическа енергия за износ през 2011г. да бъде 8 108 МВтч и да се увеличи до 155 
532 МВтч през 2015г. Средната прогнозна цена, по която дружеството ще продава 
електрическа енергия през 2011г. е 102,12 лв./ МВтч, през 2012г. е 102,53 лв./ МВтч, 
през 2013г. 106,63 лв./ МВтч, през 2014г. е 110,90 лв./ МВтч и през 2015г. е 115,33 лв./ 
МВтч. Средната прогнозна цена, по която дружеството ще купува електрическа енергия  
през 2011г. е 91,18 лв./ МВтч, през 2012г. е 97,65 лв./ МВтч, през 2013г. е 101,55 лв./ 
МВтч, през 2014г. е 105,61 лв./ МВтч и през 2015г. е 109,84 лв./ МВтч. 

Дружеството е представило прогнозен отчет за доходите, като очакваните  
прогнозни приходи са в размер на 3 600 хил.лв. през 2011г. и се увеличават до 22 706 
хил.лв. през 2015г., а разходите съответно са в размер на 3 407 хил.лв. през 2011г. и се 
увеличават до 21 995 хил.лв. през 2015г. От представения прогнозен отчет за доходите 
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е видно, че за периода от 2011г. до 2015г. дружеството прогнозира нарастващ 
положителен финансов резултат, като нетната печалба се увеличава от 173 хил. лв. за 
2011г. до 639 хил. лв. през 2015г., което определя положителни стойности на 
показателите за рентабилност и за ефективност на приходите и разходите.  

Дружеството е представило банково удостоверение от “Общинска банка” АД за  
открита специална разплащателна сметка с налична парична сума  в съответствие с 
изискванията на действащото законодателство, с потвърждение на салдото към  
22.11.2010г.  в размер на 150 505.50 лв.  

  В изпълнение на изискването за предоставяне на доказателства за наличие на 
паричен ресурс за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия”, 
“Груп Транс Енерджи” ЕООД е представило гаранционно писмо, с което „Груп Плюс” 
ООД безусловно и неотменимо се задължава в случай на финансова необходимост да 
покрие изцяло финансовите задължения на “Груп Транс Енерджи” ЕООД по договори, 
свързани с дейността „търговия с електрическа енергия”, като носи солидарна 
отговорност по отношение изпълнението на тези задължения. 

    Постигането на заложените параметри в бизнес плана за развитие на  
дружеството  и спазването на изискванията на Правилата за условията и реда за достъп 
до електропреносната и електроразпределителните мрежи, дават основание да се счита 
че „Груп Транс Енерджи” ЕООД притежава финансови възможности за осъществяване 
на  успешна търговска дейност на територията на Република България.  

 
 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 “Груп Транс Енерджи” ЕООД  
със седалище и адрес на управление : Република България, област София, община 
Столична, гр. София 1504, Район „Оборище”, бул. „Васил Левски” № 138, ЕИК 
201195719 

лицензия № Л-348-15 / 17.01.2011 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 „Груп Транс Енерджи” ЕООД , бизнес план за периода 
2011-2015 г., приложение към това решение и приложение към лицензията по т. 1. 

3. На основание чл. 15 от Наредбата за лицензиране на дейностите в 
енергетиката, одобрява на „Груп Транс Енерджи” 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) 


