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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-355 

от 20.04.2011 г. 

 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание, проведено на 20.04.2011 г., като разгледа документите, 

приложени по преписка № 9 от 2011 г., образувана по заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-

9/25.02.2011 г. от “Мост Енерджи” АД 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-166/07.04.2011г., събраните данни от 

проведеното на 19.04.2011г. открито заседание по преписката, установи следното: 

 

            Преписка № 9/2011 г. е образувана по заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-9/25.02.2011 г. 

от “Мост Енерджи” АД 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. 

      Видно от представеното  Удостоверение за актуално състояние с изх. № 

20101108105204/08.11.2010 г. от Търговския регистър, воден от Агенцията по 

вписванията към Министерството на правосъдието, “Мост Енерджи” АД e търговец по 

смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от Търговския закон  и е регистриран като акционерно 

дружество  със седалище и адрес на управление: България, област София, община 

Столична, гр. София 1619, Район „Витоша”, бул. „България” № 118., ЕИК 201325372. 

     Следователно “Мост Енерджи” АД  отговаря на изискванията на чл. 40, ал. 1 от 

ЗЕ . 

           Предметът на дейност на дружеството е : търговия с електрическа енергия и 

енергоносители, финансиране, информационно проучване, координиране на 

балансирани групи на пазара на електроенергия, проектиране, строителство, ремонт, 

реконструкция и експлоатация на обекти в сферата на енергетиката и продажба на 

електрическа и/или топлинна енергия, след получаване на лиценз, както и всякаква 

друга дейност, незабранена от закона. 

            Капиталът на дружеството е в размер на 50 000 (петдесет хиляди) лева, разделен 

на 500 (петстотин)  обикновени поименни акции с номинална стойност от 100 (сто) лева 

всяка. От записания капитал е внесена частта, изискуема съгласно чл. 174, ал. 1, т. 3 от 

ТЗ, за да бъде вписано дружеството в Търговския регистър, а именно: 12 500 

(дванадесет хиляди и петстотин) лева, която представлява общата сума от 25 на сто от 

номиналната стойност на всяка акция.  

Дружеството се управлява по едностепенната система на управление със съвет на 

директорите в състав Силвия Маркова Йорданова, Николай Луканов Даскалов и Тони 
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Латева Тенева, като Силвия Йорданова е овластена да представлява дружеството, в 

качеството си на изпълнителен директор, в отношенията му с трети лица Съгласно 

представената информацията от заявлението, да представлява дружеството пред 

ДКЕВР, е упълномощена Силвия Йорданова. 

 Според представените декларации от Силвия Маркова Йорданова, Николай 

Луканов Даскалов и Тони Латева Тенева в качеството им на членове на управителния 

орган на дружеството, 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. От представените декларации от Силвия 

Маркова Йорданова, в качеството й на изпълнителен директор на “Мост Енерджи”АД, 

се установява, че дружеството не е обявено в несъстоятелност, не е в производство за 

обявяване в несъстоятелност, не е в производство по 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 “Мост Енерджи”АД 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.     

Предлаганият срок е обоснован с оглед на натрупване на опит от служителите на 

дружеството на енергийния пазар в страната.  Посоченият срок ще осигури възможност 

на дружеството да изпълни инвестиционните си намерения и да направи оценка и 

анализ на резултатите от развитието на дейността „търговия с електрическа енергия”.  

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

“Мост Енерджи” АД 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, който е в размер на       90 458 лева и представлява 1/24 част от годишния 

оборот от търговия с електрическа енергия т.е. за обезпечаване на задълженията си по 

сделките с електрическа енергия “Мост Енерджи” АД трябва да поддържа в специална 

сметка сума в размер на 150 хил. лева. Дружеството е представило удостоверение от 

„Банка Пиреос България” АД, че притежава сметка  със специален режим на 

обслужване и предназначение с гаранционен депозит, изчислен съгласно чл. 8а, ал. 1 от 

Правилата, като към 31.03.2011 г. наличността по сметката е 150 хил. лв.  
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Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване на 

дейността „търговия с електрическа енергия” , “Мост Енерджи” АД заявява, че  ще 

ползва нает офис, намиращ се на в гр. София, район „Витоша”, бул. „България” № 118. 

Заявителят декларира, че офисът 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. № 876/18.02.2011 г. 

“Електроенергиен системен оператор” ЕАД декларира, че “Мост Енерджи” АД 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 изложените аргументи следва да се приеме, че “Мост Енерджи” АД 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. Първоначално търговската дейност ще се извършва от трима 

специалисти, а с разрастване на дейността се предвижда увеличаване на персонала, 

като през 2015 г. се очаква да достигне 6 души.  За постигане на своите цели заявителят 

разчита на  квалифицирани специалисти в съответните области. С оглед реализиране на 

дейността „търговия с електрическа енергия”, организацията на работа в дружеството е 

разпределена и структурирана, както следва:  

- информационно – диспечерски отдел – основните задължения се състоят в 

поддържане на връзки и обмяна на информация с eлектроенергийния системен 

оператор, операторите на разпределителните дружества, производителите и 

потребителите, изграждане и поддържане на база данни, изготвяне на справки, 

извлечения и съхранение на информация и др.; 

           -  търговски отдел – ще извършва преговори и подготовка на договори с клиенти,  

консултиране на клиенти относно техническите характеристики, количеството, цената 

на търгуваната електрическа енергия и др. ; 

 Правното и финансово-счетоводно обслужване ще се осигуряват от 

съществуващите в дружеството подразделения, като при необходимост ще бъдат наети 

допълнително служители.  

             От гореизложеното следва да се приеме, че “Мост Енерджи” АД 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”. 

 “Мост Енерджи” АД няма опит в извършване на дейността „търговия с 

електрическа енергия”. Дружеството декларира, че ще извършва дейността „търговия с 

електрическа енергия” съгласно ЗЕ и приетите въз основа на него подзаконови 

нормативни актове. Основен елемент от стратегията на дружеството е непрекъснато 

наблюдение на процесите на пазара на електрическа енергия, както и подготовка на 

дружеството за работа при новите условия и анализ на пазара на електрическа енергия, 
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както и изучаване 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” в съответствие с изискванията на чл. 15 от 

Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката.   

  Преценката за наличие на финансови възможности на “Мост Енерджи” АД 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 2011 г.-2015 г.,  с прогнозeн отчет за приходите и разходите. 

Дружеството следва да докаже възможност за финансово развитие на дейността 

за периода на бизнес плана,  както  и финансово обезпечение, неотменима банкова 

гаранция или друго обезпечение на същата стойност, при същите условия и с 

идентична ликвидност в изпълнение на изискванията на чл. 8а от Правилата. 

 “Мост Енерджи” АД е регистрирано на 08.11.2010 г. и до момента не е 

осъществявало дейност, поради което не може да бъде направена оценка на 

финансовите му възможности. С удостоверение от „Банка Пиреос България” АД, “Мост 

Енерджи” АД доказва наличието на разплащателна сметка с оборот 195 207,70 лв. към 

18.03.2011.  и специална разплащателна сметка със салдо  към  31.03.2011 г. в размер на 

150 000 лв.  

  Съгласно представения бизнес план за периода 2011 г.-2015 г., общите прогнозни 

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

прогнозираните приходи за 2011 г.  са в размер на 2 171 хил. лв., за 2012 г. са 10 366 

хил. лв, през 2013 г. са 19 247 хил. лв., през 2014 г. са 29 144 хил. лв., през 2015 г. са 

31 997 хил. лв. Очакваните разходи през 2011 г. са 2192 хил. лв., за 2012 г. са 10 207 

хил. лв, през 2013 г. са 18 144 хил. лв., през 2014 г. са 27 582 хил. лв., през 2015 г. са 30 

596 хил. лв.  

 Прогнозните количества електрическа енергия  за покупка през 2011 г. са в 

размер на 27 000 МВтч, през 2010 г. 124 000 МВтч, през 2013 г. 219 000 МВтч, през 

2014 г. 321 000 МВтч, през 2015 г. 341 000 МВтч. 

 Средната прогнозна цена без ДДС, по която дружеството ще купува електрическа 

енергия през 2011 г., е 77,86 лв./ МВтч, през 2012 г. е 80,80 лв./ МВтч, през 2013 г. е 

81,95 лв./ МВтч, през 2014 г. е 85,20 лв./ МВтч и през 2015 г. е 89,00 лв./ МВтч. 

 Средната прогнозна цена, по която дружеството ще продава електрическа енергия 

през 2011 г. е 81,06 лв./ МВтч, през 2012 г. е 85,27 лв./ МВтч, през 2013 г. е 88,41 лв./ 

МВтч, през 2014 г. 91,99 лв./ МВтч и през 2015 г. е 93,45 лв./ МВтч.  

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

година да приключи на загуба в размер на 22 хил. лв. През следващите години се 

очаква нарастващ финансов резултат, като нетната печалба се увеличава от 142 хил. лв. 

през 2012 г. до 1 256 хил. лв. през 2015 г. 

Въз основа на гореизложеното може да се направи извода, че “Мост Енерджи” 

АД притежава финансови възможности за извършване на дейността “търговия с 

електрическа енергия”, при запазване на заложените в бизнес плана параметри. 

 

 

 Предвид гореизложеното, 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
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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  “Мост Енерджи” АД , 

със седалище и адрес на управление: Република България, област София, община 

Столична, гр. София 1619, Район „Витоша”, бул. „България” № 118., ЕИК 201325372. 

 

лицензия № Л-355-15/20.04.2011 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 “Мост Енерджи” АД  ,  бизнес план за периода 2011-2015 

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 “Мост Енерджи” АД 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) 

 

     

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

                          ( ЕМИЛИЯ САВЕВА) 

 

 

 

 


