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Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ БП-3 

 

от 12.01.2023 г. 
 

 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

на закрито заседание, проведено на 12.01.2023 г., като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-

40 от 06.01.2023 г. относно одобряване на бизнес план на „Енерджи Дистрибюшън 

Сървисиз“ СРЛ за дейността „търговия с електрическа енергия“ за периода 2023 – 

2027 г., установи следното: 

Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1143 от 

01.12.2022 г. на „Енерджи Дистрибюшън Сървисиз“ СРЛ, ч.ю.л., държава: Република 

Румъния, за периода 2023 г. – 2027 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 представено удостоверение за актуално състояние с рег. № 

878720/23.09.2022 г., издадено от Национална служба „Търговски регистър“ към 

Министерство на правосъдието на Република Румъния, „Енерджи Дистрибюшън 

Сървисиз“ СРЛ е дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо 

съгласно законите на Република Румъния, с пореден номер в Търговския регистър № 

J40/19997/2008, с ЕИК 24798903, със седалище и адрес на управление: Република 

Румъния, гр. Букурещ, сектор 2, ул. „Йон Майореску, № 34, тяло „С1“, ап. 1. 

Управител на „Енерджи Дистрибюшън Сървисиз“ СРЛ е Мира Сорина-Лиана. 

Предметът на дейност на „Енерджи Дистрибюшън Сървисиз“ СРЛ включва 

търговия с електрическа енергия. Размерът на капитала на дружеството е 1 700 200 RON 

(румънски леи). 

Съдружници в „Енерджи Дистрибюшън Сървисиз“ СРЛ са Миря Костин-

Александру, физическо лице, с дял от капитала в размер на 850 100 RON и Миря Сорина-

Лиана, физическо лице, с дял от капитала в размер на 850 100 RON. 

Предвид горното, „Енерджи Дистрибюшън Сървисиз“ СРЛ е лице с регистрация 

по законодателството на друга държава-членка на Европейския съюз, еквивалентна на 

тази по Търговския закон, следователно отговаря на условията на чл. 40, ал. 1 и ал. 7 от 

ЗЕ и чл. 10, ал. 1 от НЛДЕ. 

Относно наличие на финансови възможности на заявителя за осъществяване 

на дейността „търговия с електрическа енергия“: 
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„Енерджи Дистрибюшън Сървисиз“ СРЛ е представило бизнес план за периода 

2023 г. – 2027 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 ХХХ MWh през 2023 г. до ХХХ MWh през 2027 г. 

Прогнозните цени, по които дружеството ще купува и продава електрическа 

енергия през периода на бизнес плана, са: 

 

 

За разглеждания период дружеството очаква за първата година от бизнес плана 

загуба в размер на ХХХ хил. лв., като за останалите години прогнозира печалба, която 

достига до ХХХ хил. лв. през 2027 г. 

Сравнителна таблица на прогнозните приходи и разходи за периода 2023 г. – 2027 

г. е представена по-долу: 

 

Показатели в хил. лв. 
Прогноза  

2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 

Приходи  ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 

Разходи ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 

Оперативна печалба ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 

 

Към бизнес плана „Енерджи Дистрибюшън Сървисиз“ СРЛ е представило SWOT 

анализ, в който дружеството е посочило своите силни и слаби страни, възможностите за 

развитие и вероятните заплахи за дейността си. 

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

бизнес плана параметри и представените в пазарния анализ данни, „Енерджи 

Дистрибюшън Сървисиз“ СРЛ ще притежава финансови възможности за извършване на 

дейността „търговия с електрическа енергия“. 

  

„Енерджи Дистрибюшън Сървисиз“ СРЛ е заявило, че бизнес планът на 

дружеството, страни и други параметри по сключените от „Енерджи Дистрибюшън 

Сървисиз“ СРЛ договори за наем, за предоставяне на счетоводни и правни услуги, както и 

всеки друг договор, предоставен на Комисията в хода на процедурата по лицензиране, 

информацията и документите относно наличните парични ресурси за осъществяване на 

дейността, съдържащи се в договори за откриване и водене на банкови сметки и 

предоставяне на платежни услуги, потвържденията за наличност по банкови сметки, 

отчетът по сметката със специално предназначение, информацията относно техническото 

оборудване, съдържаща се във фактурите за поръчка за покупка на лаптопи, на скенер и 

принтер, софтуер и антивирусна система, справките относно спецификации на 

инсталирани операционни системи, договорът за техническо обслужване на компютърна 

техника, договорът за предоставяне на телекомуникационна услуга, договорът за 

Показател Мярка 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 

Средна покупна цена  лв./MWh ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 

Средна продажна цена  лв./MWh ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 

Продажна цена, свързани 

страни 
 лв./MWh ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 

Количество търгувана ел. 

енергия общо 
MWh ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 
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електронни съобщителни услуги, справките и декларациите за нает персонал и 

информацията за физическите лица (данни за служителите, лицата, които са наети на 

граждански договор, данни за лицата по договор за аутсорсинг, счетоводители) 

представляват факти и информация, свързани със стопанска дейност, чието запазване в 

тайна е в интерес на дружеството. 

Съгласно чл. 18 от ЗЕ не следва да бъде разгласявана информация, обявена за 

търговска тайна от заявителите и лицензиантите, ако нейното разгласяване би довело до 

нелоялна конкуренция между търговци, или до застрашаване на търговския интерес на 

трети лица. В тази връзка, посочената от „Енерджи Дистрибюшън Сървисиз“ СРЛ 

информация следва да бъде заличена при публикуването на попадащите в обхвата на чл. 

15, ал. 2 от ЗЕ документи във връзка с подаденото от дружеството заявление. 

 

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

чл. 13, ал. 4, ал. 5 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, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

 

Одобрява бизнес план на „Енерджи Дистрибюшън Сървисиз“ СРЛ за 

дейността „търговия с електрическа енергия“ за периода 2023 г. – 2027 г. 
 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

  ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

 РОСИЦА ТОТКОВА 


