
 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- 298      
от 16.03.2009 г. 

 
ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 
на закрито заседание, проведено на 16.03.2009 г., като разгледа документите, приложени 
по преписка № 4 от 2009 г., образувана по заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-5/05.02.2009 г. от 
„Енерджи Холд” ООД за издаване на лицензия за дейността “търговия с електрическа 
енергия” на основание чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ), събраните данни 
от проведеното на 05.03.2009 г. открито заседание по преписката, установи следното: 
 

„Енерджи Холд” ООД е подало заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-5/05.02.2009 г. 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 подаденото заявление 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. 

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 тази хипотеза, тъй като при осъществяването на дейността “търговия с 
електрическа енергия” липсва енергиен обект. 

Заявителят е търговец по смисъла на Търговския закон и е регистриран като 
дружество с ограничена отговорност със седалище и адрес на управление: гр. София, 
район „Средец”, ул. „Парчевич” №49, ап. 1. Видно от представеното удостоверение с изх. 
№ 20090203172613/03.02.2009 г. на Агенцията по вписванията към Министерството на 
правосъдието, заявителят е вписан в Търговския регистър и се идентифицира с ЕИК 
200444555. 

Следователно „Енерджи Холд” ООД отговаря на изискванията на чл. 40, ал. 1 
от ЗЕ. 

Предметът на дейност на дружеството е: „търговия с електрическа енергия (след 
получаване на лиценз) и всякакъв вид енергоносители, както и търговия на едро и дребно 
със стоки и вещи, в т.ч. отдаването им под наем; производство и преработка на стоки и 
др.; инвестиционно проектиране, строителство и експлоатация на обекти в сферата на 
енергетиката; предоставяне на консултантски, финансови и брокерски услуги; 
търговско представителство и посредничество, както и всяка друга дейност, 
незабранена от закона.” 

Дружеството е с капитал 5 000 лева и се управлява и представлява от управителя 
Ивайло Николов Бойчев. 

Съдружници са „ЕНИМЕКС ЕКО” ЕООД и Валентин Иванов Папазов.   
Разпределението на дяловете между съдружниците е както следва: 
- Валентин Иванов Папазов – 2 500 лева; 
- „ЕНИМЕКС ЕКО” ЕООД – 2 500 лева. 

„Енерджи Холд” ООД не е обявено в несъстоятелност и не е в ликвидация. 
Управителят на дружеството и съдружниците са представили декларации, че не са лишени 
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от право да упражняват търговска дейност, както и че не са осъждани с влязла в сила 
присъда за престъпление против собствеността или против стопанството. Заявителят е 
представил и декларации, че дружеството не е в производство по несъстоятелност, че не 
му е отнемана лицензия за дейността “търговия с електрическа енергия” и не му е издаван 
отказ за издаване на такава 

 
Следователно издаването на лицензия няма да е в противоречие с чл. 40, ал. 4, 

т. 1 - 3 от ЗЕ. 
Срокът на лицензията, за който кандидатства заявителят, е 10 (десет) години.   

Предлаганият срок на лицензията е обоснован с оглед необходимостта от натрупване на 
опит на енергийния пазар в Република България при неговото реално функциониране и 
планиране на дейността на дружеството в дългосрочен план. Този срок ще позволи на 
дружеството да придобие опит и да се утвърди професионално на пазара на електрическа 
енергия. 

Чл. 13, ал. 2, т. 7 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката изисква 
към заявлението за издаване на лицензия, „Енерджи Холд” 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). 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 
представеният бизнес план, който е в размер на 3120 хил.лв., т.е за обезпечаване на 
задълженията си по сделките с електрическа енергия „Енерджи Холд” ООД трябва да 
поддържа в специална сметка сума в размер на 150 хил. лева.  

Дружеството е представило Удостоверение от „СИБанк” АД с изх. № ИД-09-
2244/04.02.2009 г., че притежава открита специална разплащателна сметка в лева 
BG55BUIB98885019243700, съгласно чл. 8а, ал. 1 от Правилата, като към 04.02.2009 г. 
наличността по сметката е 150 хил. лева. Със същото удостоверение „СИБанк” АД се 
задължава при поискване да предостави информация на комисията относно оборотите и 
салдото по специалната сметка. 

 
От събраните по преписката доказателства е видно, че „Енерджи Холд” ООД 

отговаря на изискванията на чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЕ относно наличието на технически 
възможности, материални и човешки ресурси, и организационна структура за 
осъществяване на дейността “търговия с електрическа енергия”. С писмо с изх. № 
6392/05.12.2008 г. “Електроенергиен системен оператор” ЕАД декларира, че дружеството 
е изпълнило изискванията за комуникационно и компютърно оборудване за електронен 
обмен на данни с електроенергийния системен оператор. 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 Закона за енергетиката), отговарят на 
условията, определени в Правилата за търговия с електрическа енергия.  

 
Дружеството е представило проект на Правила за работа с потребителите. Същите 

са изготвени в съответствие с изискванията на чл. 15 от Наредбата за лицензиране на 
дейностите в енергетиката и следва да бъдат одобрени от комисията. 
 
 За осъществяване на дейността “търговия с електрическа енергия” е необходимо 
заявителят да докаже, че финансовото развитие на дейността за периода на бизнес плана 
ще осигури доходност и наличие на достатъчно оборотни средства за  обезпечаване на 
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нормалния търговски цикъл, като се отчете необходимостта от постоянно поддържане на 
необходимия гаранционен депозит съгласно чл. 8а от Правилата.  

   Дружеството не е представило годишни финансови отчети за предходните 
периоди, тъй като не е осъществявало стопанска дейност, а оценката на финансовите му 
възможности е направена въз основа представеният бизнес план за периода 2009 г.- 2013 г. 
и представените прогнозни годишни финансови отчети. 

Показатели характеризиращи финансовото състояние на дружеството за периода на 
бизнес плана (2009 – 2013 г.) са следните: 

За целия период на бизнес плана дружеството прогнозира нарастваща доходност и 
ръст на печалбата. За периода 2009 – 2013 г. „Енерджи холд” ООД реализира печалба, като 
за 2009 г. тя е в размер на 159 хил. лв., а в края на периода 2013 г. достига 540 хил. лв.  

Ефективността на нетните приходи от продажби на 100 лв. разходи достига средна 
стойност за целия период от 105,91 лева приход на 100 лв. общи разходи. Тези стойности 
показват намерение за ефективно управление на дейността на дружеството и осигуряване 
на възможности за постигане на добър финансов резултат за периода на бизнес плана. 

Коефициента на обща ликвидност нараства през целият прогнозен период на 
бизнес плана, което показва че, дружеството няма да изпитва трудности при обслужването 
на краткосрочните си задължения. 

За целият петгодишен период на бизнес плана абсолютната сума на оборотния 
капитал по баланс е положителна величина и нараства от 158 хил. лв. за 2009 г. до 1 681 
хил. лв. за 2013 г. което ще даде  възможност дружеството да обезпечи дейността си. 

„Енерджи холд” ООД е представило доказателства за наличието на финансови 
възможности за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия”. От 
представените финансови прогнози се наблюдава намерение за ефективно управление на 
разполагаемите ресурси и реализиране на достатъчен размер оборотен капитал за 
обезпечаване дейността на дружеството. 
 

Основните цели и показатели залегнали в бизнес плана са следните: 
1. Обем на търговия с електрическа енергия за първата (2009 г.) година от бизнес 

плана в размер на 40 000 МВтч. За периода 2010 г. – 2013 г. дружеството планира 
количества в размер, съответно на: 50 000 МВтч, 60 000 МВтч, 70 000 МВтч, и за 
последната година от бизнес плана (2013 г.) - 80 000 МВтч.  

2. Годишният оборот от търговия с електрическа енергия за 2009 г. е в размер на 
3120 хил. лева. За 2010 г. са планирани приходи от продажба на електрическа енергия в 
размер на 4290 хил.лв., за 2011 г. – 5663 хил.лв., за 2012 г. – 7267 хил.лв., и за последната 
година 2013 г. – 9136 хил.лева.  

3. За 2009 г. дружеството посочва средна покупна цена на електрическата енергия 
72.00 лв./МВтч, и средна продажна цена по която дружеството планира да продава 
електрическа енергия 78.00 лв./МВтч. 

При съставяне на бизнес плана и прогнозирането на разходите и приходите за 
покупка и продажба на електрическа енергия, за периода 2010 г. - 2013 г. дружеството е 
използвало следните параметри:  
 - прогнозна средна покупна цена на електрическата енергия в размер, съответно 
на: 79.20 лв./МВтч, 87.12 лв./МВтч, 95.83 лв./МВтч и 105.41 лв./МВтч ; 
 - прогнозна средна продажна цена на електрическата енергия в размер 
съответно на: 85.80 лв./МВтч, 94.38 лв./МВтч, 103.82 лв./МВтч, и 114.20 лв./МВтч. 
           Дружеството е заложило индексация на цените за покупка на електрическа енергия 
с индекс на инфлация от 10%. 
 4. Дружеството планира да финансира своята дейност със собствени средства, 
придобити от упражняване на дейността „търговия с електрическа енергия” и при 
необходимост, посредством банков кредит. Като доказателство за наличието на паричен 
ресурс “Енерджи Холд” ООД е представило Удостоверение от „СИБанк” АД, в което 
банката удостоверява, че дружеството че има открита разплащателна сметка, като салдото 
по сметката към 28.01.2009 г. е в размер на 15 556 лева. Дружеството е представило Писмо 
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за намерение от „СИБанк” АД с изх. № ИД/09-2245/04.02.2009 г. в което Банката 
удостоверява, че би могла да окаже финансова подкрепа при нужда и депозирано искане 
от страна на „Енерджи Холд” ООД, при необходимост от покриване на задължения на 
дружеството, възникнали по сключени от него договори за търговия с електрическа 
енергия, като разреши кредит при положение, че клиента отговори на условията на 
банката за кредитна дейност.  

Приложено е и гаранционно писмо от „Енимекс Еко” ЕООД в което същото 
безусловно и неотменимо се задължава, в случай на необходимост, да покрие финансовите 
задължения на „Енерджи Холд” ООД по договорите свързани с дейността „търговия с 
електрическа енергия” и да носи солидарна отговорност с дружеството по отношение 
изпълнението на тези задължения.  
 

Постигането на заложните параметри в бизнес плана и спазването на 
изискванията на Правилата за условията и реда за достъп до електропреносната и 
електроразпределителните мрежи, дават основание да се счита, че „Енерджи Холд” 
ООД притежава необходимите ресурси за осъществяване на лицензионната дейност  
„търговия с електрическа енергия”. 

 
 

               Предвид гореизложеното, 
 
 
 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 
 
 

Р Е Ш И: 
 
 
 1. На основание чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката във връзка с чл. 21, 
ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката, 
 

издава на „Енерджи Холд” ООД, 
със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец”, ул. „Парчевич” 

№49, ап. 1, ЕИК 200444555 
 
 
лицензия № Л- 298-15 /16.03.2009 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 „Енерджи Холд” ООД бизнес план за периода 2009-2013 г., 
приложение към това решение и приложение към лицензията по т. 1. 

 
 
3. На основание чл. 15 от Наредбата за лицензиране на дейностите в 

енергетиката, одобрява на „Енерджи Холд” ООД Правила за работа с потребителите, 
приложение  към това решение и приложение към лицензията по т. 1. 
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Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 
(четиринадесет) дневен срок. 

 


