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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-412       

от 08.07.2013 г. 

 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

         на закрито заседание, проведено на 08.07.2013 г., като разгледа доклад с вх. № 

Е-Дк-262/06.06.2013 г. във връзка със заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-92/10.12.2012 г., 

подадено от „ЛИМАК ЕНЕРДЖИ ЮРЪП” ЕАД за издаване на лицензия за 

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

Закона за енергетиката и събраните данни от проведеното на 02.07.2013г. открито 

заседание, установи следното: 

      

Преписка № 94/2012г. е образувана по заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-92/10.12.2012 

г. от „ЛИМАК ЕНЕРДЖИ ЮРЪП” ЕАД 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 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. 

„ЛИМАК ЕНЕРДЖИ ЮРЪП” ЕАД e търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от 

Търговския закон и е вписано в Търговския регистър, воден от Агенцията по 

вписванията към Министерството на правосъдието като еднолично акционерно 

дружество, със седалище и адрес на управление: Република България, област Пловдив, 

община Пловдив 4000, район Централен, ул. „Хан Кубрат” № 1, Делови център 

„Пловдив”, ет. 3, офис 303, ЕИК 202285824. 

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

лице, регистрирано по Търговския закон. 

 Съгласно представената от заявителя справка за актуално състояние, „ЛИМАК 

ЕНЕРДЖИ ЮРЪП” ЕАД има следния предмет на дейност: инвестиране в производство 

на електроенергия и експлоатация на възобновяеми енергийни източници (след 

получаване на нужните лицензи и/или разрешителни); маркетинг, разпространяване, 

продажба, търговия, внос, износ, пренос, транзитна търговия, международно 

партньорство и други сделки с електрическа енергия (след получаване на нужните 

лицензи и/или разрешителни); рaзвойно внедрителни дейности за производство на 

енергия; внос, износ, реекспорт, бартерни сделки; закупуване на стоки с цел продажба; 

търговско представителство и посредничество; туризъм, хотелиерски, реклaмни, 

информационни, софтуерни, импресарски и други незабранени от закона търговски 

дейности. 

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

разпределен на 50 000 обикновени, поименни, налични акции с право на глас, всяка с 
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номинална стойност от 1 (един) лева. От записаният капитал са внесени 12 500 лева, 

като останалата част ще бъде напълно внесена с парична или апортна вноска в срок от 

две години от датата на вписване на дружеството в Търговския регистър. Едноличен 

собственик на капитала е „Лимак Йатъръм Енержи Юретим Ишлетме Хизметлери 

Аноним Ширкети”,чуждестранно юридическо лице с Данъчен № 6080467342, 

Търговски регистър Анкара 248 593, със седалище и адрес на управление: Република 

Турция, град Анкара, ГОП, Хафта сокак № 9. 

„ЛИМАК ЕНЕРДЖИ ЮРЪП” ЕАД се представлява от Бирол Ергювен, който 

представлява дружеството и в отношенията му с ДКЕВР. Дружеството се управлява по 

едностепенната система на управление със съвет на директорите в състав : Бирол 

Ергювен, Турхан Сердар Баджаксъз и Батухан Йоздемир. 

 Видно от представените декларации от членовете на управителния съвет на 

„ЛИМАК ЕНЕРДЖИ ЮРЪП” ЕАД, Бирол Ергювен, Турхан Сердар Баджаксъз и 

Батухан Йоздемир се установи, 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 Бирол 

Ергювен в качеството му на представител на „ЛИМАК ЕНЕРДЖИ ЮРЪП” ЕАД се 

установи, че дружеството не е обявено в несъстоятелност, не е в производство за 

обявяване в несъстоятелност, не му е отнемана лицензия за производство на 

електрическа енергия, не му е отказвано издаването на лицензия за търговия с 

електрическа енергия, не е в ликвидация 

       Следователно издаването на лицензия за дейността “търговия с електрическа 

енергия” на „ЛИМАК ЕНЕРДЖИ ЮРЪП” ЕАД няма да е в противоречие с 

разпоредбите на чл. 40, ал. 4, т. 1, 2 и 3 от ЗЕ и  чл. 11, ал. 2, т. 2, 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. 

Същият е обоснован с това, че мажоритарният съдружник в дружеството „ЛИМАК 

ЙАТЪРЪМ ЕНЕРЖИ ЮРЕТИМ ИШЛЕТМЕ ХИЗМЕЛТЕРИ АНОНИМ ШИРКЕТИ”, е 

фирма с над 10 годишна история в областта на енергетиката и главен проектант и 

изпълнител на почти всички енергийни проекти в Република Турция. Базирайки се на 

дългогодишния им опит, рутина и традиция ще кандидатстват за десет годишен срок за 

лицензия, който ще позволи да утвърдят компанията, като една от водещите на пазара 

за електроенергия. 

 Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване на 

дейността „търговия с електрическа енергия” дружеството декларира, че  ще се 

осъществява дейността от офиса си, находящ се в гр. Пловдив, на ул.  

„Хан Кубрат” № 1, делови център „Пловдив”, ет. 3, офис 303, както и че същият е 

оборудван с необходимите за нормалната работа на екипа мебели, мрежово-

компютърно оборудване и периферни устройства, защитени помещения, каси и 

огнеупорни шкафове, приемни и офис оборудване, а така също е декларирал, че 

притежава и два високопроходими автомобила. След придобиване на лицензия за 

„търговия с електрическа енергия” е предвидил и изграждане на диспечерски център. 

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. 
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С писмо с изх. № ЦУ–ПМО–7341/21.11.2012г. „Електроенергиен системен 

оператор” ЕАД декларира, че „ЛИМАК ЕНЕРДЖИ ЮРЪП” ЕАД е изпълнило 

изискванията за комуникационно и компютърно оборудване за електронен обмен на 

данни с оператора. 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 „ЛИМАК ЕНЕРДЖИ ЮРЪП” ЕАД 

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. 

Относно наличието на човешки ресурси за осъществяване на дейността 

„търговия с електрическа енергия”, в  съответствие с чл. 11, ал. 2, т. 9 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 ще разчита на квалифицирани 

специалисти с опит в енергетиката, като организацията на работа в дружеството бъде 

разпределена и структурирана, както следва: управителен съвет; главен изпълнителен 

директор; търговия с енергия – директор, специалист – 2 бр.; продажби и операции- 

директор, специалист; маркетинг, договори и риск – мениджър, финансови дела, 

мениджър. 

          Дружеството се управлява от Бирол Ергювен, който е ръководител на екип от 

специалисти работили в едни от най-големите компании в сектор енергетика на 

Република Турция (представени са CV
-та

 и договори за назначението им във фирмата 

майка). Г-н Ергювен след 1994г. е работил в областта на международната търговия, 

продажбите и маркетинга. През периода 1998г. – 2004г. в TEMSA San. Ve Tic. Инк е 

работил като продуктов мениджър, като през същото време е завършил магистърска 

степен по бизнес администрация. През 2004г. в компанията Akenerji е работил в отдела 

за търговия на едро с енергия. След приватизацията е работил в компанията за 

разпределяне на електроенергията, като е организирал дейността по продажба на 

дребно. През 2010г. е участвал в създаването на Асоциацията за търговия с енергия. От 

месец юни 2011г. работи в Енергийната група Лимак на длъжността главен 

изпълнителен директор и отговаря за търговията с електрическата енергия. 

Оперативната дейност на дружеството отначало ще бъде основно осъществявана както 

от офиса в Пловдив, така и от централата в Истанбул, а на по-късен етап ще бъде 

изграден екип от качествени специалисти съгласно представената и одобрена 

структура. 

       Дейностите по финансово-счетоводното, правното и информационното обслужване 

на „ЛИМАК ЕНЕРДЖИ ЮРЪП” ЕАД ще бъде осъществявано от външни дружества, за 

които е представил сключени договори. 

        От изложените данни и доказателства следва да се приеме, че „ЛИМАК 

ЕНЕРДЖИ ЮРЪП” ЕАД 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”. 

        Относно наличието на опит на заявителя за извършване на дейността „търговия с 

електрическа енергия”, „ЛИМАК ЕНЕРДЖИ ЮРЪП” ЕАД декларира, че ще извършва 

дейността „търговия с електрическа енергия” съгласно ЗЕ и приетите въз основа на 

него подзаконови нормативни актове. 
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„ЛИМАК ЕНЕРДЖИ ЮРЪП” ЕАД е заявило, че е привлякло специалисти от 

отрасъл Енергетика и по-точно свързани с дейността търговия с електрическа енергия. 

Логистично и финансово фирмата ще бъде подпомагана Лимак Йатъръм Енержи 

Юретим Ишлетме Хизмелери Аноним Ширкети, фирма доказала и утвърдила своето 

присъствие в сектор Енергетика, Енергопроектиране и електроенергетика в Турция и 

Европа. Техните познания и умения ще бъдат доразвивани с непрекъснато обучение. 

Дружеството разполага с офиси в гр. Анкара и гр. Истанбул. 

Основната цел и мисия на „ЛИМАК ЕНЕРДЖИ ЮРЪП” е да отговори напълно 

на изискванията и предизвикателствата на либерализирания енергиен пазар в България 

и региона, което ще даде реална възможност на дружеството да утвърди позицията си 

на пазара с електрическа енергия като надежден и предпочитан партньор. Дружеството 

ще се регистрира и активно ще участва в регионалните енергийни борси – BSP-

SOUTHPOOL-SLOVENIA, HUPH-HUGARY, PXE-CZECHIA, DESMIA-GREECE. 

Бъдещото изграждане на Българска енергийна борса е друг основен приоритет. 

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

приложените документи към заявлението, дружеството е представило проект на 

рамкови „Правила за работа с потребителите” съгласно изискванията на чл. 11, ал. 5, т. 

2 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката. 

Целта на икономическия анализ е да се направи оценка на финансовите 

възможности на заявителя за извършване на лицензионната дейност. 

Към подаденото заявление са представени бизнес план за управление и развитие 

на дейността „търговия с електрическа енергия”, за периода 2013г. – 2017г., 

консолидирани финансови отчети за 2009г., 2010г. и 2011г. на „Лимак Йатъръм Енержи 

Юретим Ишлетме Хизметлери Аноним Ширкети” („Лимак Йатъръм Енерджи” АД), в 

качеството му на собственик на капитала на заявителя, придружени с гаранционно 

писмо, както и писмено потвърждение (удостоверение) от ТЕКСИМ БАНК АД за 

финансово обезпечение съгласно чл. 8а, ал.1 и 2 от Правилата за условията и реда за 

достъп до елекропреносната и електроразпределителните мрежи (Правилата). 

Заявителят „Лимак Енерджи Юръп” ЕАД е новоучредено дружество и не е 

осъществявало дейност. В тази връзка, към заявлението за издаване на лицензия 

дружеството е приложило консолидираните годишни финансови отчети за 2009г., 

2010г. и 2011г. на едноличния собственик на капитала „Лимак Йатъръм Енержи 

Юретим Ишлетме Хизметлери Аноним Ширкети”, както и гаранционно писмо. 

В гаранционното писмо едноличния собственик посочва, че в случай на 

необходимост се задължава да покрие финансовите задължения на заявителя по 

договорите за покупко-продажба на електрическа енергия, да предостави финансов 

ресурс за издаване на банкови гаранции, както и да осигури необходимия оборотен 

капитал във връзка с осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия”. 

Въз основа на представените консолидирани годишни финансови отчети за 2009, 

2010 и 2011 г. е извършен анализ на база общата балансова структура, от който е видно, 

че общото финансово състояние на „Лимак Йатъръм Енерджи” АД се определя като 

лошо. Дружеството не разполага с необходимия собствен оборотен капитал за 

обслужване на краткосрочните си задължения, както и достатъчен по размер собствен 

капитал да инвестира в нови дълготрайни активи и да покрива финансовите си 

задължения.  

На основание чл. 11, ал. 2, т. 4 от Наредбата за лицензиране на дейностите в 

енергетиката (НЛДЕ) с писмо № Е-ЗЛР-Л-92/08.01.2013г. от заявителя са поискани 

доказателства за наличен паричен ресурс – удостоверение от съответната банка за 

наличие на банкови сметки и тяхното покритие, както и предварителен годишен 

финансов отчет за 2012г. на едноличния собственик на капитала „Лимак Йатъръм 



 5 

Енерджи” АД. В отговор дружеството е представило банкова референция от „Про 

Кредит Банк” АД за наличието на две банкови сметки в лева и в евро, които към 

28.02.2013г. са с наличност съответно 22 232 лв. и 9 евро, открити на името на „Лимак 

Енерджи Юръп” ЕАД.  

Предварителен отчет за 2012г. на едноличния собственик „Лимак Йатъръм 

Енерджи” АД не е представен, тъй като заявява, че не разполага с изготвен финансов 

отчет за 2012г. 

„Лимак Енерджи Юръп” ЕАД е представило бизнес план за управление и 

развитие на дейността „търговия с електрическа енергия” за периода 2013г. – 2017г. 

Според предоставения бизнес план общите прогнозни приходи са формирани 

изцяло от приходите от продажба на електрическа енергия, като за 2013г. са в размер на 

1 489 хил. лв., за 2014г. са 24 697 хил. лв., за 2015г. са 50 707 хил. лв., за 2016г. са 

76 061 хил. лв. и нарастват като през 2017г. достигат сумата от 101 415 хил. лв. 

Разходите за покупка на електрическа енергия за 2013г. възлизат на 940 хил. лв., 

за 2014г. – 16 688 хил. лв. и нарастват като през 2017г. са в размер на 68 328 хил. лв. 

Прогнозните количества електроенергия за покупко-продажба са: за 2013г. – 

13 200 MWh, за 2014г. – 219 000 MWh, за 2015г. – 438 000 MWh, за 2016г.- 657 000 

MWh и 2017г. – 876 000 MWh. 

Средните прогнозни цени, по които дружеството прогнозира да купува 

електрическата енергия са: през 2013г. – 71,20 лв./MWh, през 2014г. – 76,20 лв./MWh, 

през 2015г. – 78 лв./MWh, като тази цена (78 лв./MWh) се запазва до края на прогнозния 

период (2017г.). 

Средните прогнозни цени, по които дружеството прогнозира да продава 

електрическата енергия са: за 2013г. и 2014г. – 112,77 лв./MWh и 115,77 лв./MWh, за 

оставащия период до 2017г. В продажната цена на електоенергията са включени и 

прогнозни цени за достъп и пренос на един MWh електрическа енергия (вкл. 

добавките за пренос за зелена енергия и високоефективно комбинирано 

производство), които за периода на бизнес плана са в размер на 34,27 лв./MWh. 

В резултат на гореизложеното дружеството прогнозира да реализира нарастваща 

доходност (нетна печалба), както следва: за 2013г. печалба в размер на 9 хил. лв., за 

2014г. – 103 хил. лв., за 2015г. – 712 хил. лв., за 2016г. – 1 179 хил. лв., като за 2017г. 

печалбата е в размер на 1 579 хил. лв. 

В съответствие с изискванията на чл. 11, ал. 2 т. 6 от НЛДЕ относно 

финансовото гарантиране на сключените сделки  с електрическа енергия и във връзка с 

чл. 8а, ал.1 и 2 от Правилата дружеството е представено банково удостоверение от 

ТЕКСИМ БАНК АД, в което се посочва, че на името на „Лимак Енерджи Юръп” ЕАД 

има открита специална разплащателна сметка с наличност (салдо) към 07.12.2012г. в 

размер на 151 196 лв., което покрива 1/24 част (62 042 лв.) от годишния оборот от 

търговия с електрическа енергия на територията на Република България, съобразно 

изискванията на чл. 8а, ал. 1 и 2 от Правилата за условията и реда за достъп до 

електропреносната и електроразпределителните мрежи. 

В резултат на гореизложеното може да се направи извода, че „Лимак Енерджи 

Юръп” ЕАД ще притежава финансови възможности за извършване на дейността 

„търговия с електрическа енергия” при условието, че спази заложените в бизнес плана 

параметри. 

На проведеното открито заседание по отношение на организационната 

структура и човешките ресурси за извършване на лицензионната дейност, 

представителите на дружеството заявяват, че през първите няколко месеца човешките 

ресурси ще бъдат осигурени от фирмата собственик на заявителя, като дейността ще 

се извършва и подпомага от специалисти, които са в Истaнбул, след което ще бъде 
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назначен и екип в България. В допълнение на това заявителят представи дейността на  

на „Лимак Енерджи Турция”, в т.ч и опита и на регионалния пазар на електрическа 

енергия. 

Предвид гореизложеното, на основание чл.21,ал.1,т.1, във връзка с 39, ал. 1, 

т. 5 от Закона за енергетиката, 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

           1. издава на „ЛИМАК ЕНЕРДЖИ ЮРЪП” ЕАД , ЕИК 202285824. 

със седалище и адрес на управление: Република България, област Пловдив, 

община Пловдив 4000, район Централен, ул. „Хан Кубрат” № 1, Делови център 

„Пловдив”, ет. 3, офис 303, 

лицензия № Л-412-15 /08.07.2013 г. за извършване на дейността „търговия с 

електрическа енергия” за срок от 10 (десет) години, приложение и неразделна част 

от това решение. 

„ЛИМАК ЕНЕРДЖИ ЮРЪП” ЕАД e търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 

1 от Търговския закон и е вписано в Търговския регистър, воден от Агенцията по 

вписванията към Министерството на правосъдието като еднолично акционерно 

дружество, със седалище и адрес на управление: Република България, област 

Пловдив, община Пловдив 4000, район Централен, ул. „Хан Кубрат” № 1, Делови 

център „Пловдив”, ет. 3, офис 303, ЕИК 202285824. 

 

2. На основание чл. 13, ал. 4 от Наредбата за лицензиране на дейностите в 

енергетиката одобрява на „ЛИМАК ЕНЕРДЖИ ЮРЪП” ЕАД бизнес план за 

периода 2013-2017 г., приложение към това решение и приложение към 

лицензията по т. 1. 

 

3. На основание чл.13, ал.4 от Наредбата за лицензиране на дейностите в 

енергетиката, одобрява на „ЛИМАК ЕНЕРДЖИ ЮРЪП” ЕАД 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: 

            ( Анжела Тонева ) 

 

     

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

             ( Емилия Савева ) 

 

 

 

 


