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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-370 

от 21.11.2011 г. 

 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание, проведено на 21.11.2011 г., като разгледа документите, 

приложени по преписка № 74 от 2011 г., образувана по заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-

72/21.10.2011 г. от „Ритъм-4-ТБ” ООД за издаване на лицензия за дейността 

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

енергетиката (ЗЕ), доклад  вх.№ Е- Дк- 557/03.11.2011г.  по образуваната преписка и 

събраните данни от проведеното на 15.11.2011г. открито заседание, установи 

следното: 

             

         Преписка № 74/2011 г. е образувана по заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-72/21.10.2011 г. от 

„Ритъм-4-ТБ” ООД 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. 

         „РИТЪМ-4-ТБ” ООД e търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от Търговския закон и 

е регистрирано като  дружество с ограничена отговорност със седалище и адрес на 

управление:  Република България, област Стара Загора, община Стара Загора, гр. Стара 

Загора 6000 ,  ул. „Свети Княз Борис” № 93,ет. 9. Видно от  представеното  Удостоверение 

за актуално състояние с изх. № 20110512162355/12.05.2011 г.,  воден от Агенцията по 

вписванията към Министерството на правосъдието, дружеството е вписано в Търговския 

регистър с ЕИК 123655865. 

   Следователно  заявителят отговаря на изискванията на чл. 40, ал. 1 от ЗЕ. 

   Предметът на дейност на дружеството е : „търговия с енергоносители, метали, захар 

и захарни изделия, производство на стоки с цел продажба, покупка на стоки и други вещи 

с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки 

от собствено производство, търговско представителство и посредничество, 

комисионни, спедиционни /без поща/ и превозни сделки, складови, лицензионни сделки, 

ресторантьорство, хотелиерство, туристически, рекламни, информационни, програмни, 

импресарски и други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел 

продажба, лизинг, и всякакви други дейности, незабранени от закона.Когато има 

разрешителен режим – след съответното разрешение”. 

  Капиталът на дружеството е в размер на 25 374 260 (двадесет и пет милиона триста 

седемдесет и четири хиляди двеста и шестдесет) лева, разпределен в 2 537 426 дяла по 10 

лева всеки от тях. Капиталът е разпределен между съдружниците, както следва : Таня 

Бонева Данева – 2 037 426 дяла и Руси Илчев Данев – 500 000 дяла. Записаният капитал е 

изцяло внесен.  
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Дружеството се управлява и представлява от Таня Бонева Данева и Руси Илчев Данев 

заедно и поотделно. 

Съгласно представената информацията от заявлението, да представлява  дружеството 

пред ДКЕВР, е упълномощена  Маргарита Ангелова Алексиева, ЕГН 4607236933, 

документ за самоличност л.к. № 641033574, изд. На 28.09.2010 г. от МВР-София. 

 Видно от представените декларации от Таня Бонева Данева и Руси Илчев Данев, в 

качеството им на управители на „РИТЪМ-4-ТБ” ООД,  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. От представените декларации от Таня 

Бонева Данева и Руси Илчев Данев, в качеството им на управители на „РИТЪМ-4-ТБ” 

ООД 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 за дейността “търговия с електрическа 

енергия” на „РИТЪМ-4-ТБ” ООД   няма да е в противоречие с разпоредбите на чл. 40, ал. 

4, т. 1, 2 и 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 10 (десет) години.      

Предвид продължаващата либерализация на пазара на електрическа енергия до пълното му 

отваряне и интегриране на регионално ниво един десет годишен срок на лицензията ще 

позволи на компанията да отговори на променящата се среда и да се наложи като 

предпочитан партньор, изпълнявайки целите заложени в бизнес плана на дружеството. За 

този период очакванията на дружеството са да навлезе и натрупа опит на българския пазар 

на електрическа енергия, както и да планира дейността си и обемите търгувана енергия в 

дългосрочен план.   

           Чл. 13, ал. 2, т. 7 от Наредбата, изисква към заявлението за издаване на лицензия, 

„Ритъм-4-ТБ” ООД да представи доказателства, че отговаря на условията за финансово 

гарантиране на сключваните сделки с електрическа енергия, определени в Правилата за 

условията и реда за достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи 

(Правилата), приети с Решение на ДКЕВР № П-4/08.06.2007г. на ДКЕВР.  

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 определя съобразно прогнозната 

стойност на годишния оборот от търговия с електрическа енергия на територията на 

Република България. Съгласно представения бизнес план, годишния оборот от търговия с 

електрическа енергия за първата година от лицензионната дейност е   69 000 (шестдесет и 

девет хиляди) лева. Предвид това и в изпълнение на изискването на чл.8а от Правилата  за 

обезпечаване на задълженията си по сделките с електрическа енергия „Ритъм-4-ТБ” ООД 

трябва да поддържа в специална сметка сума в размер на 150 хил. лева. Дружеството е 

представило удостоверение от „Юробанк И Еф Джи България” АД, гр. Русе че притежава 

специална разплащателна сметка с наличност в размер на 150 000 лв. към  към 04.10.2011г. 

Тези средства са предназначени единствено за обезпечаване на задълженията на 

дружеството по сключените от него сделки с електрическа енергия по смисъла на чл. 8а от 
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Правилата, като банката се задължава при поискване от ДКЕВР да предостави информация 

относно оборотите и салдото по специалната разплащателна сметка. 

Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване на дейността 

„търговия с електрическа енергия”, „Ритъм-4-ТБ” ООД декларира , че ще осъществява 

дейността „търговия с електрическа енергия” от централния си офис находящ се в 

гр.Стара Загора, ул. „Свети Княз Борис” №93, ет. 9, който е оборудван с необходимите за 

нормалната работа на екипа материални ресурси. 

          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. № 4787/20.09.2011 г. 

„Електроенергиен системен оператор” ЕАД декларира, че „Ритъм-4-ТБ” ООД е изпълнило 

изискванията за комуникационно и компютърно оборудване за електронен обмен на 

данни. Декларираните 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 Правилата за търговия с електрическа енергия.  

 От изложеното следва да се приеме, че „Ритъм-4-ТБ” ООД 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. 

В съответствие с чл. 13, ал. 2, т. 10 от Наредбата, дружеството е представило данни 

за управленската и организационната структура и данни за числеността и квалификацията 

на персонала, зает в упражняване на дейността, подлежаща на лицензиране. За постигане 

на своите цели заявителят разчита на  квалифицирани специалисти в съответните области. 

Първоначално търговската дейност ще се извършва от двама специалисти, с опит в 

енергетиката. Един  енергетик  и един специалист - финанси. Дейностите по юридическото 

обслужване и ИТ поддръжката ще бъдат осъществявани от външни дружества, на 

основание  сключени договори. 

При разширяване на дейността се предвижда увеличаване на служителите. 

 От изложеното следва да се приеме, че „Ритъм-4-ТБ” ООД  отговаря на 

изискванията по чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЕ относно наличие на човешки ресурси и 

организационна структура за осъществяване на дейността „търговия с електрическа 

енергия”. 

           „Ритъм-4-ТБ” ООД е един от основните вносители на въглища за българската 

енергетика и населението. През 2010 г. продажбите на въглища на дружеството са 

достигнали 912 350 тона, което представлява 35% пазарен дял в този сегмент. Персоналът 

на дружеството през второто полугодие на 2011г. наброява двадесет и пет души, 

включително с двамата управители. 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, както и подготовка на дружеството за работа при новите условия. Детайлно 

изучаване и анализ на пазара, както и на изискванията на търговските партньори, 

непрекъснато обучение и повишаване на квалификацията на персонала и др. 

 

В съответствие с т. 11 от Указанията на ДКЕВР за формата и съдържанието на 

приложените документи към заявлението, дружеството е представило проект на „Правила 

за работа с потребителите” отговарящи на изискванията на чл. 15 от Наредбата за 

лицензиране на дейностите в енергетиката.   

            Целта на настоящия анализ, е да се направи оценка на финансовите възможности на 

дружеството „Ритъм -4-ТБ” ООД за извършване на дейността „търговия с електрическа 

енергия”, както и за наличие на финансови гаранции и обезпечения за сключване на сделки 
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за търговия с електрическа енергия, съгласно Правилата за условията и реда за достъп до 

електропреносната и електроразпределителните мрежи /Правилата/.   

Преценката за наличие на финансови възможности на „Ритъм-4-ТБ” ООД за 

издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия” е на основата на 

данните и допусканията за развитието на дейността в разработения бизнес план за периода 

2012 г.-2016 г., с прогнозeн отчет за приходите и разходите. 

   В изпълнение на изискванията на чл.13 ал.2 т.4 и т. 5 от НЛДЕ са представени 

годишни финансови отчети за последните три години (2008 г. - 2010 г.) на „Ритъм- 4-ТБ” 

ООД, както и бизнес план за управление и развитие на дейността „търговия с електрическа 

енергия” за периода 2012 г.- 2016 г. с прогнозни годишни финансови отчети и писмено 

потвърждение от Юробанк И ЕФ Джи България АД за наличието на специална сметка.   

От направеният финансов анализ за периода 2008 г.- 2010 г. на „Ритъм -4-ТБ” ООД е 

видно, че дружеството отчита загуба в размер на 8 691 хил. лв. за 2008 г., за 2009 г. 

загубата е 11 663 хил. лв., а за 2010 г. дружеството отчита печалба в размер на 3 796 хил. 

лв. „Ритъм 4ТБ” ООД е дружество с ограничена отговорност е с основен капитал в размер 

на 25 374 260 лв. 

След извършен анализ на финансовото състояние на база обща балансова структура, 

общото финансово състояние на „Ритъм -4-ТБ” ООД и за трите години се определя като 

много добро.  

„Ритъм 4ТБ” ООД е представил бизнес план за периода 2012 г.- 2016 г. с прогнозни 

годишни финансови отчети. Според представеният бизнес план общите прогнозни 

приходи са формирани изцяло от приходи от продажба на електрическа енергия, като за 

2012 г. са в размер на  1 577 хил. лв., за 2013 г. са 5 285 хил. лв. и нарастват до 13 790 хил. 

лв. през 2016 г.  

Разходите за покупка на електрическа енергия през 2012 г. възлизат на 1 503 хил. лв., 

за 2013 г. са 5 032 хил. лв. и нарастват, като през 2016 г. достигат сумата от 12 708 хил. лв. 

Прогнозните количества електрическа енергия  за покупко-продажба през 2012 г. са в 

размер на 15 000 МВтч, през 2013 г.- 45 000 МВтч., през 2014 г.- 65 000 МВтч., през 2015 г. 

- 85 000 МВтч, през 2016 г.- 101 000 МВтч. 

Средната прогнозна цена, по която дружеството ще купува електрическа енергия, 

през 2012 г. е 100,23 лв./МВтч, през 2013 г. е 111,82 лв./МВтч, през 2014 г. е 118,06 

лв./МВтч, през 2015 г. е 121,86 лв./МВтч,  през 2016 г. е 125,82 лв./ МВтч. 

Средната прогнозна цена, по която дружеството ще продава електрическа енергия, 

през 2012 г. е 105,13 лв./МВтч, през 2013 г. е 117,44 лв./МВтч , през 2014 г. е 125,97 

лв./МВтч, през 2015 г. 131,11 лв./МВтч, през 2016 г. е 136,53 лв./МВтч. 

От представения бизнес план е видно, че дружеството прогнозира през първата 

година да приключи на печалба в размер на 44 хил. лв. През 2013 г. се очаква печалба в 

размер на 93 хил. лв., като нараства през следващите години и най-висока стойност от 719 

хил. лв. достига  през 2016 г. 

В съответствие с изискванията на действащото законодателство е представено 

банково удостоверение от Юробанк И ЕФ Джи България АД, в което се посочва, че на 

името на „Ритъм 4ТБ” ООД има открита специална разплащателна сметка със салдо  към 

04.10.2011 г. в размер на 150 000 лв., което покрива 1/24 част (66 хил. лв.) от годишния 

оборот от търговия с електрическа енергия на територията на Република България. Банката 

се задължава при поискване от ДКЕВР да предостави информация относно оборотите и 

салдото по специалната сметка.  

„Ритъм 4ТБ” ООД са представили и допълнителни банкови удостоверения за наличие 

на финансови възможности:  

 3 разплащателни сметки в Юробанк И ЕФ Джи България АД със салда към 

29.09.2011 г. в размер на 506 075,27 лв., 12 186,18 евро и 41 716,49 щатски долара. 
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 разплащателна сметка в Райфайзенбанк (България) ЕАД със салдо към 03.10.2011 г. 

в размер на 7 347,70 лв. 

 3 разплащателни сметки в „Сосиете Женерал Експресбанк” АД със салда към 

03.10.2011 г. в размер на 23 661,38 лв., 0,0 евро, 3 718,01 щатски долара. 

 

Въз основа на гореизложеното може да се направи извода, че „Ритъм -4-ТБ” ООД 

притежава финансови възможности за извършване на дейността “търговия с електрическа 

енергия”, в случай че спази заложените в бизнес плана параметри. 

 

 

 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  „РИТЪМ-4-ТБ” ООД , ЕИК 123655865 

      със седалище и адрес на управление: Република България, Област Стара 

Загора, Община Стара Загора, гр. Стара Загора 6000,  ул. „Свети Княз Борис” № 93, 

ет. 9.  

лицензия № Л-370-15 /21.11.2011 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 „РИТЪМ-4-ТБ” ООД  бизнес план за периода 2012-  2016 г , 

приложение към това решение и приложение към лицензията по т. 1. 

 

3. На основание чл.14, ал.3 от Наредбата за лицензиране на дейностите в 

енергетиката, одобрява на „РИТЪМ-4-ТБ” ООД 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) 

 

     

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

                    ( Васил Лозанов) 


