
       

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ И2-Л-347 

от 20.03.2020 г. 

 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание, проведено на 06.03.2020 г., като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-

194 от 28.02.2020 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-97 от 17.12.2019 г. на 

„Енерджи Инвест Юръп“ АД за продължаване срока на лицензия № Л-347-15 от 

27.12.2010 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени 

права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“, и 

събраните данни от проведеното на 13.03.2020 г. открито заседание по преписката, 

установи следното: 

Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с № Е-ЗЛР-ПД-97 от 

17.12.2020 г. на „Енерджи Инвест Юръп“ АД за продължаване срока на лицензия № Л-347-

15 от 27.12.2010 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“, на основание 

чл. 56, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 67, ал. 1 от Наредба № 3 от 21.03.2013 

г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ).  

За проучване на обстоятелствата в заявлението и приложенията към него е 

сформирана работна група със заповед № З-E-5 от 06.01.2020 г. на председателя на КЕВР. 

Резултатите от извършения анализ на заявлението и приложенията към него са 

отразени в доклад с вх. № Е-Дк-194 от 28.02.2020 г., който е приет от КЕВР с решение по 

Протокол № 58 от 06.03.2020 г., т. 3. В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от 

ЗЕ, на 27.09.2019 г. е проведено открито заседание, на което е присъствал представител на 

заявителя. Същият не е направил възражения по фактите, обстоятелствата и изводите, 

отразени в приетия доклад. 

След проучване на обстоятелствата по образуваната преписка, Комисията 

приема за установено следното: 

„Енерджи Инвест Юръп“ АД притежава лицензия № Л-347-15 от 27.12.2010 г., 

издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“ за срок от 10 години, допълнена 

с права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ с Решение № 

И1-Л-347 от 10.06.2013 г. на КЕВР. 

В срока по чл. 42, ал. 2 от ЗЕ, „Енерджи Инвест Юръп“ АД е подало на основание 

чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗЕ заявление с вх. № Е- ЗЛР-ПД-97 от 17.12.2019 г. за продължаване 

срока на издадената лицензия с 10 (десет) години.  



Предвид горното, по аргумент от чл. 69, ал. 1 от НЛДЕ Комисията следва да 

прецени изпълнението на изискванията и задълженията по действащата лицензия и дали 

заявителят ще продължи да отговаря на условията за упражняване на лицензията, а именно 

дали притежава технически и финансови възможности, материални и човешки ресурси и 

организационна структура за изпълнение на нормативните изисквания за осъществяване на 

дейността по лицензията. 

Видно от служебно извършена справка на интернет страницата на Търговския 

регистър към Агенцията по вписванията, правно-организационната форма на „Енерджи 

Инвест Юръп“ АД е акционерно дружество, с ЕИК № 201315403, със седалище и адрес на 

управление: гр. София 1404, район Триадица, бул. „България“ № 81Б, ет. 4, ап. 5. 

„Енерджи Инвест Юръп“ АД се представлява заедно и поотделно от Владимир 

Цолов и Петър Тонев Иванов. Начинът, по който се определя мандатът в съвета на 

директорите е 5 (пет) години, считано от датата на вписване на Съвета на директорите в 

Tърговския регистър: Владимир Цолов, Петър Тонев Иванов, Стефания Антонова 

Деянова. 

„Енерджи Инвест Юръп“ АД има следния предмет на дейност: търговия с 

електрическа енергия; организиране на пазар на електрическа енергия; инвестиционна 

дейност в енергийни обекти за производство и търговия с енергия, произведена от 

възобновяеми и алтернативни енергийни източници; търговско представителство и 

посредничество; комисионни и спедиционни сделки в страната и чужбина, както и 

всякакъв друг вид търговска дейност, която не е забранена със закон. 

Размерът на капитала на дружеството е 50 000 (петдесет хиляди) лв., разделен на 

500 (петстотин) броя поименни акции с номинал 100 (сто) лева и е изцяло внесен.  

Въз основа на представените на основание чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „а“, б. „б“ и б. „в“ 

от НЛДЕ декларации от членовете на съвета на директорите на „Енерджи Инвест Юръп“ 

АД се установява, 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 дейността „търговия с 

електрическа енергия“ и не му е отказвано издаването на лицензия за същата дейност. 

Следователно не е налице противоречие с разпоредбите на чл. 40, ал. 4, т. 1, 2 и 3 от ЗЕ. 

Вещни права 

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. 

Заявителят е поискал продължаване с 10 (десет) години на срока на издадената 

лицензия, поради предстоящото изтичане на срока на лицензията. 

Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване на 

дейностите, изискванията и задълженията на действащата лицензия: 

Видно от регистъра на търговските участници, който независимият преносен 

оператор „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (ЕСО ЕАД) поддържа на интернет 

страницата си, „Енерджи Инвест Юръп“ АД е регистрирано като търговец на електрическа 

енергия с права и задължения на координатор на стандартна балансираща група с EIC код 

„32X001100100286H“ и към момента е със статус „Активен“.  



За осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“, „Енерджи 

Инвест Юръп“ АД ще използва наето офис помещение, находящо се гр. София, район 

„Триадица“, бул. „България“ № 81Б, ет. 4, ап. 5. Като доказателство заявителят е 

представил договор за наем на офис-площи от 01.07.2014 г., сключен с „Енерджи Инвест 

Про“ ЕООД. 

Дружеството декларира, че разполага с напълно изградена и функционираща 

информационна мрежа, съвременни комуникационни възможности и подходящи за 

дейността софтуерни продукти и решения, както следва: 

Офисът разполага с оборудване, собственост на Дружеството, състоящо се от: 

 Финансова система за управление – Микроинвест, Делта; 

 Управление на човешките ресурси – Omeks; 

 Правна информационна система – Апис 5; 

Офисът разполага с 4 работни станции, стационарни, мобилни телефони и факс, 

копирна машина, 2 бр. настолни компютри, 2бр. преносими компютри, 1 бр. сървър, 2бр. 

лазарни принтери HP. Всички компютърни системи на дружеството са с инсталирани, 

надежден и работещ софтуер: 

 Операционната система на всички работни станции е Microsoft Windows 10 – 

Professional; 

 Инсталиран е Microsoft Office 2012, който включва Microsoft Word и 

Microsoft Excel; 

 Клиента за електронна поща е Outlook Express; 

 Инсталирана е антивирусната програма ESET NOD32 Antivirus; 

 На сървъра за електронна поща е инсталирана операционна система MS 

Exchange; 

 Дружеството разполага с един сървър за електронна поща и поддръжка на 

интернет страница на територията на дружеството както и с два наети сървъра на 

обществени интернет доставчици. 

 

Относно наличието на човешки ресурси и опит за осъществяване на дейността 

„търговия с електрическа енергия“:  

Предоставени са данни за управленската и организационна структура на 

„Енерджи Инвест Юръп“ АД: 

Изпълнителен директор: ръководи дейността на дружеството, работи на Борсов 

пазар, договаря доставки на ел. енергия. 

Търговски отдел 

Търговски директор: работи на Борсов пазар, връзка с клиенти, нови клиенти, 

следи графици, сетълмент. 

Експерт търговия: изготвя дневни графици за доставка; следи почасово мерене 

големи потребители; изготвя дневен, седмичен сетълмент. 

Дружеството е предоставило договори за счетоводни и юридически услуги с 

външни фирми за външно обслужване. 

Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството 

доказателства се установява, че „Енерджи Инвест Юръп“ АД притежава технически 

възможности, организационна структура, материални и човешки ресурси и отговаря на 



условията да продължи да изпълнява дейността „търговия с електрическа енергия“ с 

включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“. 

 

Относно наличието на финансови възможности на „Енерджи Инвест Юръп“ АД 

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

„координатор на стандартна балансираща група“, както и наличието 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 изпълнение на изискванията на чл. 68, ал. 2, т. 5 от НЛДЕ „Енерджи Инвест 

Юръп“ АД е представило бизнес план за управление и развитие на дейността „търговия с 

електрическа енергия”, който обхваща периода 2021 г. - 2025 г.  с прогнозни годишни 

финансови отчети. 

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

представило писмено потвърждение от „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД с изходящ № 

110-14 от 31.01.2020 г. в уверение на това, че „Енерджи Инвест Юръп“ АД е клиент на 

същата банка и има открита сметка, средствата по която са предназначени единствено за 

изпълнение на задълженията на дружеството при осъществяване на лицензионна дейност 

„търговия с електрическа енергия“, с наличност към 22.01.2020 г. в размер на 210 292,24 

(двеста и десет хиляди двеста деветдесет и два лева и двадесет и четири стотинки) лв. 

Размерът на наличната сума е в съответствие с минимално изискуемия размер на 

обезпечението съгласно 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. 

Във връзка с подаденото заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-97 от 17.12.2019 г. за 

продължение на издадената лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ с 

права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ са анализирани 

представените за периода 2016 г. - 2018 г. годишни финансови отчети. От тях е видно, че 

дружеството отчита печалба за първата година от разглеждания период, като за 2016 г. в 

размер на 1 хил. лв., а за  2017 г. отчита загуба  в размер на -36 хил. лв. и съответно за 2018 

г. отново загуба в размер на -163 хил. лв., като след извършения анализ на финансовото 

състояние на база обща балансова структура, общото финансово състояние на дружеството 

за периода 2016 г. - 2018 г. се определя като добро. Дружеството разполага със свободен 

оборотен капитал за обслужване на краткосрочните си задължения и има свободен 

собствен капитал за инвестиране в нови дълготрайни активи. 

Прогнозните количества за покупко-продажба, по които дружеството ще търгува 

електрическа енергия, са показани в следната таблица:  

 

Показател Мярка 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

Средна покупна цена лева/MWh 110 112 113 115 116 

Средна продажна цена  лева/MWh 115 117 118 120 121 

Количество търгувана ел. 

енергия общо 
MWh 38 000 42 000 50 000 50 000 50 000 

 



Дружеството е представило прогнозен финансов отчет за периода 2021 г. - 2025 г., 

като прогнозните приходи, разходи и показатели са представени в таблицата по-долу: 

 

Показатели в хил. лева 
Прогноза 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

Приходи от продажба на 

ел.енергия 
190 210 250 250 250 

Разходи 154 160 166 172 181 

Счетоводна печалба 68 84 114 108 99 

Финансов резултат 55 68 92 88 80 

 

Съгласно представения прогнозен отчет за приходите и разходите дружеството 

предвижда общите приходи да нарастват всяка година от бизнес плана и от 190 хил. лева 

за 2021 г. да достигнат до 250 хил. лева през 2025 г. 

Със същия темп е прогнозирано да нарастват и разходите и от 154 хил. лева за 

2021 г. да достигнат 181 хил. лева през 2025 г. 

В маркетинговият анализ на „Енерджи Инвест Юръп“ АД, под формата на SWOT 

анализ са посочени както вътрешни и външни силни страни на дружеството, така и 

обективно са посочени слабите страни и възможните заплахи пред дружеството. 

Въз основа на всичко гореизложено може да се направи извод, че в случай, че 

спази заложените в бизнес плана параметри, „Енерджи Инвест Юръп“ АД ще притежава 

финансови възможности за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, 

включваща права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“. 

На основание чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ дружеството е представило Правила за работа с 

потребители. Според изискванията на чл. 38в, ал. 2 от ЗЕ, 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. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 56, 

ал. 1, т. 1 и чл. 38в, ал. 3 от Закона за енергетиката и чл. 69, ал. 2, т. 1 и ал. 3 и чл. 13, 

ал. 5 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, 

 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Продължава срока на лицензия № Л-347-15 от 27.12.2010 г. за дейността 

„търговия с електрическа енергия“, издадена на „Енерджи Инвест Юръп“ АД, с ЕИК 

№ 201315403, със седалище и адрес на управление: гр. София 1404, район Триадица, 

бул. „България“ № 81Б, ет. 4, ап. 5, с 10 (десет) години, считано от датата на изтичане 

срока на лицензията – 27.12.2020 г.; 

2. Определя същите условия за осъществяване на лицензионната дейност за 

новия срок, така както последните са регламентирани в лицензия № Л-347-15 от 



27.12.2010 г., издадена на „Енерджи Инвест Юръп“ АД за дейността „търговия с 

електрическа енергия“;  

3. Одобрява на „Енерджи Инвест Юръп“ АД бизнес план за периода 2021 г. – 

2025 г., приложение към това решение и приложение към издадената лицензия; 

4. Одобрява на „Енерджи Инвест Юръп“ АД правила за работа с потребители 

на енергийни услуги, приложение към това решение и приложение към издадената 

лицензия. 

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 
 


