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Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ БП-16 

 

от 24.03.2022 г. 

 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание, проведено на 24.03.2022 г., като разгледа доклад с вх. № Е-

Дк-227 от 21.03.2022 г. относно одобряване на бизнес план „Енергико“ ЕООД за 

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

„координатор на стандартна балансираща група“, за периода 2022 г. – 2026 г., установи 

следното: 

 

Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-166 от 

31.12.2022 г., подадено „Енергико“ ЕООД, с искане за одобряване на бизнес план за 

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

„координатор на стандартна балансираща група“, за периода 2022 г. – 2026 г., на основание 

чл. 13, ал. 2, т. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 13, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от Наредба № 3 от 

21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ). 

Съгласно чл. 13, ал. 6 от НЛДЕ, първият бизнес план се одобрява от Комисията с 

издаването на лицензията. 

Съгласно чл. 49, ал. 2, т. 3 от НЛДЕ, бизнес планът е приложение, неразделна част от 

лицензията. 

Въз основа на представените документи и информация от заявителя и 

извършеното проучване по преписката, се установи следното: 

Видно от данните, вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, 

правно-организационната форма на „Енергико“ ЕООД е еднолично дружество с ограничена 

отговорност, с ЕИК 200394045, със седалище и адрес на управление: гр. София 1408, ул. 

„Ярослав Вешин“, бл. 16, вх. „Д“, ап. 52. 

„Енергико“ ЕООД се управлява и представлява от управителя Иван Кирилов 

Дреновички. 

„Енергико“ ЕООД има следния предмет на дейност: консултантски и инженерингови 

услуги, свързани с инфраструктурни и енергийни проекти, инвестиционна дейност в 

страната и чужбина, вътрешна и външна търговия, търговско посредничество и 

представителство на български и чуждестранни лица в страната и чужбина, търсене, 

производство, транспорт, съхранение, маркетинг и търговия с въглеводороди, природен газ и 

всякакви видове газове, както и всякаква друга дейност свързана с газ; търговия, внос, износ, 

продажба в страната и чужбина на петролни продукти, цветни и благородни метали, 

суровини и отпадъци за и от преработката им, както и всякаква друга дейност свързана с 

енергийната и химическата индустрия и рудодобива и производството на цветни метали, 

промишлен инженеринг и производствена и сервизна дейност свързана с инфраструктурни и 
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енергийни проекти, проучвателни, оценъчни и инженерингови дейности за нуждите на 

минералната и нефтената и газова индустрия, проектиране на нефтени и газови сондажи, 

нефтопроводи, газопроводи, сондиране на кладенци за нефт и газ, всякаква друга дейност 

свързана с нефтени и газови находища и всякакъв вид сондажни дейности, както и всяка 

друга дейност, която не е забранена от закона. 

Размерът на капитала на дружеството е 150 000 лв. и е изцяло внесен. Едноличен 

собственик на капитала е Иван Кирилов Дреновички. 

Предвид горното, „Енергико“ ЕООД е лице, регистрирано по Търговския закон, 

следователно отговаря на условията на чл. 40, ал. 1 от ЗЕ и чл. 10, ал. 1 от НЛДЕ. 

 

Относно наличието на финансови възможности на заявителя за осъществяване 

на дейността „търговия с електрическа енергия“: 

 

„Енергико“ ЕООД е представило бизнес план за периода 2022 г. – 2026 г. за 

управление и развитие на дейността „търговия с електрическа енергия“, с прогнозни 

годишни финансови отчети съгласно изискванията на чл. 13 от НЛДЕ. В бизнес плана са 

заложени увеличаващи се количества електрическа енергия за покупко-продажба от XXX 

MWh през 2022 г. до XXX MWh през 2026 г. 

 

За разглеждания период дружеството очаква печалба за първата година в размер на 

XXX хил. лв., която достига до XXX хил. лв. през 2026 г. 

 

Към бизнес плана „Енергико“ ЕООД е представило SWOT анализ, в който 

дружеството е посочило своите силни и слаби страни, възможностите за развитие и 

вероятните заплахи за дейността си. 

Дружеството е представило удостоверение от 18.01.2022 г. от Банка, според което 

„Енергико“ ЕООД е клиент на банката с открита специална сметка за обезпечаване на 

бъдещи сделки при упражняване на лицензионната дейност „търговия с електрическа 

енергия“, наличността по която към 18.01.2022 г. е XXX лева. Сумата по специалната сметка 

е в размер, съответстващ на изискванията на 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 в 

Комисията бизнес план. В удостоверение от 02.12.2021 г. от същата банка е посочено, че 

банката ще предоставя на КЕВР информация относно оборотите и салдото по специалната 

сметка. 

Предвид гореизложеното може да се направи извод, че ако спази заложените в бизнес 

плана параметри и представените в пазарния анализ данни, „Енергико“ ЕООД ще притежава 

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

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

 

Предвид горното и на основание чл. 13, ал. 2, т. 1 от Закона за енергетиката, чл. 

13, ал. 4 и ал. 6 във връзка с чл. 49, ал. 2, т. 3 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за 

лицензиране на дейностите в енергетиката, 
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КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

 

Одобрява на „Енергико“ ЕООД бизнес план за дейността „търговия с 

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

стандартна балансираща група“, за периода 2026 г. – 2026 г. 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

  СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

 РОСИЦА ТОТКОВА 
 


