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Вх. № ........................ / ...................... 2017 г. 
 

ДО 

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО  

И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 
 

ДОКЛАД 
 

от 
 

дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“ 

дирекция „Правна“ 
 

 

Относно: Заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1 от 05.01.2017 г. на „Оптимакс Енерджи“ ГмбХ за 

издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
 

Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1 от 

05.01.2017 г. на „Оптимакс Енерджи“ ГмбХ за издаване на лицензия за дейността 

„търговия с електрическа енергия“ на основание чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за 

енергетиката (ЗЕ) във връзка с чл. 9, ал. 1, т. 10 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-Е-5 от 12.01.2017 г. на председателя на 

КЕВР. С писмо с изх. № Е-ЗЛР-Л-1 от 16.01.2017 г. от дружеството са изискани 

допълнителни данни и документи. В тази връзка с писма с вх. № Е-ЗЛР-Л-1 от 

21.02.2017 г., вх. № Е-ЗЛР-Л-1 от 27.03.2017 г. и вх. № Е-ЗЛР-Л-1 от 03.04.2017 г. 

„Оптимакс Енерджи“ ГмбХ е представило изисканата информация. 

При преценката на основателността на заявлението за издаване на лицензия за 

дейността „търговия с електрическа енергия“, Комисията по силата на чл. 40 от ЗЕ 

следва да установи, дали заявителят е лице, регистрирано по Търговския закон или по 

закона на държава-членка на Европейския съюз, както и налице ли са необходимите 

технически и финансови възможности, материални и човешки ресурси, и 

организационна структура за изпълнение на нормативните изисквания за осъществяване 

на лицензионната дейност. 

Въз основа на анализ на фактите и обстоятелствата, съдържащи се в 

документите по административната преписка, се установи следното: 

 

І. Правни аспекти. 

Видно от представената служебна разпечатка от 06.12.2016 г. от Търговския 

регистър, издадена от Районен съд Лайпциг, правно-организационната форма на 

„Оптимакс Енерджи“ ГмбХ е дружество с ограничена отговорност, учредено и 

съществуващо съгласно законите на Федерална Република Германия, с регистрационен 

номер № HRB 29307, със седалище и адрес на управление: Федерална Република 

Германия, гр. Лайпциг 04109, ул. „Кете Колвиц“ № 1. 

Дружеството има следния предмет на дейност: 
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Търговия с и предоставяне на енергийни носители, като например ток и газ, както 

и извършване на услуги в енергийната сфера.  

„Оптимакс Енерджи“ ГмбХ се управлява и представлява заедно от управителите 

Рене Бауман и Алберт Мантел или заедно от всеки един от тях и един прокурист.  

Размерът на капитала на дружеството е 32 680,00 € (тридесет и две хиляди 

шестстотин и осемдесет евро). 

От посочените по-горе данни се установи, че „Оптимакс Енерджи“ ГмбХ 

отговаря на условията на чл. 40, ал. 1 във връзка с ал. 7 от ЗЕ, тъй като е лице с 

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

еквивалентна на тази по българския Търговски закон. 

Видно от представения акт за даване на идентификационен номер по данък 

добавена стойност с рег. № St II 701/St I 915 - S 7427 c - DE288695830 от 11.05.2013 г., 

издадено от Федерална централна данъчна служба, „Оптимакс Енерджи“ ГмбХ е 

регистрирано по ДДС лице с ДДС идентификационен № DE288695830. 

От представените на основание чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „а“ и б. „б“ от НЛДЕ 

декларации от лицата, представляващи дружеството по закон, се установява, че същите 

не са лишавани от правото да упражняват търговска дейност и не са осъждани с влязла в 

сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството. 

Представени са и декларации по чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „в“, б. „г“ и б. „д“ от НЛДЕ, с 

които 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. 

Предвид изложените по-горе факти, издаването на исканата в заявлението 

лицензия няма да е в 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. 

Срокът на лицензията, за който кандидатства заявителят, е 35 (тридесет и пет) 

години. 

Посоченият срок е обоснован с оглед плановете на дружеството да развива 

дейността „търговия с електрическа енергия“ не само в България, но и в други държави 

на Балканския полуостров, за което е необходима продължителна работа. 

Предвид обстоятелството, че развитието на пазара на електрическа енергия е 

изключително динамично както в Р България, така и в региона, и не е възможно да бъде 

направена реалистична прогноза за период по-дълъг от десет години на пазарната 

адекватност на дружеството, като извършващо дейност на този пазар, в случай, че на 

„Оптимакс Енерджи“ ГмбХ бъде издадена исканата лицензия, същата следва да е със 

срок от 10 (десет) години. 

 

ІІ. Технически аспекти: 

1. Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване 

на дейността „търговия с електрическа енергия“. 

За осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“ „Оптимакс 

Енерджи“ ГмбХ ще използва офис помещения, находящи се в гр. Лайпциг 04109, ул. 

„Кете Колвиц“ № 1, ет. 2, офиси от 2-1 до 2-4, съгласно договор за наем, сключен на 

21.01.2016 г. между „Оптимакс Енерджи“ ГмбХ и „КК 1“ ГбР.  

Заявителят посочва, че офисът е оборудван със стандартни устройства като 

телефон, факс, скенер, принтер и копирна машина, както и информационни, технически 

и софтуерни продукти за осъществяване на дейността. В тази връзка „Оптимакс 
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Енерджи“ ГмбХ е представило справка със закупените софтуерни продукти и 

технически консумативи като компютри, монитори, лаптопи и др. 

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-479/1 от 30.01.2017 г., ЕСО ЕАД потвърждава, че 

„Оптимакс Енерджи“ ГмбХ е изпълнило изискванията за комуникационно и 

компютърно оборудване за електронен обмен на данни. Посочените 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 

„Оптимакс Енерджи“ ГмбХ 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. 

2. Относно наличието на човешки ресурси и опит за осъществяване на 

дейността „търговия с електрическа енергия“. 

„Оптимакс Енерджи“ ГмбХ заявява, че е специализирано за търговия с 

електрическа енергия в Европа на пазарите „ден напред“ и „в рамките на деня“ и има 

оборот от 1000 GWh/год., като клиентите му са предимно общински предприятия за 

комунални услуги и производители от възобновяеми източници. Дружеството посочва, 

че е член на борсите EPEX SPOT и NORD POOL. 

Предоставени са данни за управленската и организационна структура на 

„Оптимакс Енерджи“ ГмбХ, както и автобиографии и копия на дипломи за завършено 

висше образование на управителите на дружеството. От представената организационна 

структура е видно, че дружеството разделя дейността си в 4 отдела, които изпълняват 

следните задачи: 

 Отдел „Търговия“ (6-ма назначени служители) – търговия „ден напред“ и „в 

рамките на деня“, организиране на портфолио, организиране на графици, анализи; 

 Отдел „Продажби“ (2-ма назначени служители) – грижи за клиента, проучване 

на нови продукти, привличане на клиенти; 

 Отдел „ИТ“ (6-ма назначени служители) – развитие на софтуера, поддръжка на 

софтуера, ИТ администрация; 

 Отдел „Финанси“ (2-ма назначени служители) – счетоводство, планиране на 

бюджета, контрол, управление на риска. 

Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството 

доказателства се установи, че „Оптимакс Енерджи“ ГмбХ отговаря на 

изискванията на 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“. 
 

III. Икономически аспекти: 

Относно наличието на финансови възможности на „Оптимакс Енерджи“ 

ГмбХ за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“, 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. 13 ал. 1 от НЛДЕ, дружеството е 

представило бизнес план за периода 2017 г. – 2021 г. с прогнозни годишни финансови 

отчети, годишни финансови отчети за 2013 г., 2014 г. и 2015 г. 



  стр. 4 от 4 

 

В представения бизнес план „Оптимакс Енерджи“ ГмбХ прогнозира количествата 

електрическа енергия за покупко-продажба, на база проучване, да се увеличават от ХХ 

GWh през 2017 г. до ХХ GWh през 2021 г. Предвижда се също нарастване на покупните 

и продажните цени на електрическа енергия в средносрочен план. 

* „Оптимакс Енерджи“ ГмбХ предвижда да продава закупената в Р България 

електроенергията в съседните страни, тъй като в Турция и Гърция цените на 

електроенергията са по-високи. Очакваният ценови марж от дружеството е ХХ евро/ 

MWh (ХХ лв/ MWh) за продажби в Турция и ХХ евро/ MWh (ХХ лв/ MWh) в Гърция. 

Предвиден е значителен ръст в приходите от лицензионната дейност, дължащ се на 

факта, че дружеството очаква да разширява дейността си. За 2021 година е предвидено 

нарастване на приходите от почти ХХ пъти спрямо 2017 г. Подобни са прогнозите за 

нарастването и на разходите на дружеството. 

„Оптимакс Енерджи“ ГмбХ 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 за условията и реда за 

достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи, дружеството е 

представило банково удостоверение 18.01.2017 г., от ХХ, в уверение на това, че 

Оптимакс Енерджи ГмбХ е клиент на същата банка и има открита сметка със специално 

предназначение, наличността по която към 18.01.2017 г. е ХХ Евро (ХХ 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 стойността на оборота от търговия с 

електрическа енергия на територията на Република България за първата година от 

лицензионната дейност съгласно представения на Комисията бизнес план. 

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

спази заложените в бизнес плана параметри, „Оптимакс Енерджи“ ГмбХ ще 

притежава финансови възможности за извършване на дейността „търговия с 

електрическа енергия“.   

 

IV. 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.  

Предвид гореизложеното и на основание чл. 43, ал. 6 от Правилника за 

дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната 

администрация във връзка с чл. 13, ал. 5, т. 1 от Закона за енергетиката, 

предлагаме Комисията да вземе следните: 
 

Решения: 
 

1. Да приеме доклада на работната група относно подаденото от „Оптимакс 

Енерджи“ ГмбХ заявление за издаване на лицензия за дейността „търговия с 

електрическа енергия“; 

2. Да насрочи открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ за 

разглеждане на подаденото заявление; 

3. Да покани за участие в откритото заседание лицата, представляващи 

„Оптимакс Енерджи“ ГмбХ, или други упълномощени от тях представители на 

дружеството; 

4. Датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на 

страницата на Комисията в интернет. 

 
 


