
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- 299       
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 № 45 от 2008 г., образувана по заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-
48/05.09.2008 г. от „Щаткрафт Маркетс ГмбХ”, Дюселдорф, Германия 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: 
 
             „Щаткрафт Маркетс ГмбХ”  е подало заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-48/05.09.2008 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 
акционерно дружество със седалище и адрес на управление в Германия, Дюселдорф 
40547, Niederkasseler Lohweg 175 по фирмено дело №NRB  37885 от 1999 г. Данъчният 
номер по ДДС е DE204011192. 

Следователно „Щаткрафт Маркетс ГмбХ”, Дюселдорф, Германия е 
юридическо лице, регистрирано по законодателството на държава – членка на 
Европейския съюз и отговаря на изискванията на чл. 40, ал. 6 от ЗЕ. 

Предметът на дейност на дружеството е: «закупуване и продажба на 
електричество, газ и емисионни сертификати, в това число замяна на електричество, 
газ и емисионни сертификати и извършване на всички свързани с това услуги. Освен това 
предмет на дейност на дружеството е и експлоатиране на енергийните системи, както 
и дейности и услуги, които са във връзка  с това или имат отношение към това. 
Извършването на тези дейности се извършва самостоятелно от „Щаткрафт Маркетс 
ГмбХ”, съвместно с други дружества или при участие в други дружества». 

Дружеството е с капитал 4 000 000 евро.  
Управляващият директор на „Щаткрафт Маркетс ГмбХ”, Дюселдорф, Германия д-р 

Торстен Амелунг е представил декларации, че дружеството не е в процедура по обявяване 
в несъстоятелност, не е обявено в несъстоятелност и не е в ликвидация, както и 
декларация и удостоверение от съда във Федерална Република Германия, че не е лишен от 
право да упражняват търговска дейност и не е осъждан за престъпления против 
собствеността. 
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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 15 (петнадесет) години.   
Предлаганият срок на лицензията се обосновава с това, че наблюдението на промените на 
пазара в Скандинавските страни и в Западна Европа дават основание да се очаква, че в 
рамките на петнадесет годишен период ще бъдат осъществени множество преобразувания 
в механизмите и взаимоотношенията между пазарните участници. Комисията счита, че с 
оглед характера на дейността „търговия с електрическа енергия” срокът на поисканата 
лицензия следва да бъде 10 години. 

 
Чл. 13, ал. 2, т. 7 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката изисква 

към заявлението за издаване на лицензия, „Щаткрафт Маркетс ГмбХ” 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 
представения бизнес план, който е в размер на   11 973 хил.  лева, т.е за обезпечаване на 
задълженията си по сделките с електрическа енергия „Щаткрафт Маркетс ГмбХ”  трябва 
да поддържа в специална сметка сума в размер на  499 хил. лева.  

Дружеството е представило Банково удостоверение от «DnB NOR Bank ASА», клон 
Германия от 27.01.2009 г.,  издадено за да удостовери официално, че  „Щаткрафт Маркетс 
ГмбХ”  е открил разплащателна банкова сметка No 50174113 с депозирана сума от 
260,000.00 ЕUR, което е равно на 508,515.80 BGN, според официалния курс на 
Българската народна банка. Сметката е открита, в съответствие с предвиденото по чл. 8а 
от Правилата.  

От събраните по преписката доказателства е видно, че „Щаткрафт Маркетс ГмбХ”, 
Дюселдорф, Германия 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. № 3075/08.08.2007 г. “Електроенергиен системен оператор” ЕАД декларира, че 
„Щаткрафт Маркетс ГмбХ” 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, изготвени 
в съответствие с изискванията на чл. 15 от Наредбата за лицензиране на дейностите в 
енергетиката.  

 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 
нормалния търговски цикъл, като се отчете необходимостта от постоянно поддържане на 
необходимия гаранционен депозит съгласно чл. 8а от Правилата.  

   Финансово-икономическата част от представения бизнес план на дружеството  е 
съставена за периода 2009-2014 г. за Република България в съответствие с изискванията на 
Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката.  
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Информационен източник за оценката на финансовите възможности са  
представените от дружеството финансови отчети за 2005 г., 2006 г. и 2007 г. 

От представените годишни финансови отчети е видно, че от осъществяване на 
дейността си дружеството има положителни финансови резултати,  високи стойности на 
показателите за ефективност, определящи наличие на финансови възможности. 

Основните цели и показатели, залегнали в бизнес плана за периода 2009-2014 г., са 
следните: 

1. Обемът на търговия с електрическа енергия за първата (2009 г.) година от 
бизнес плана е в размер на 87 000 МВтч. За периода 2010 г. – 2014 г. дружеството  планира 
количества в размер, съответно на: 130 000 МВтч, 145 000 МВтч, 160 000 МВтч, 200 000 
МВтч и за последната година от бизнес плана (2014 г.)- 250 000 МВтч. Търговската 
политика на дружеството ще бъде насочена предимно към търговия на едро. Дружеството 
предвижда да закупува електрическа енергия от производители, от други търговци на 
електрическа енергия и от електроенергийни борси. По отношение на продажбите, 
дружеството планира да осъществява операции с големи индустриални потребители, 
търговци на електрическа енергия и снабдители, както и на електроенергийните борси. 
Към момента на съставяне на бизнес плана дружеството не предвижда да снабдява с 
електрическа енергия малки индустриални и търговски обекти, както и битови 
потребители. 

2. Годишният оборот от търговия с електрическа енергия за 2009 г. е в размер на  
11 973 хил. лева. За 2010 г. са планирани приходи от продажба на електрическа енергия  в 
размер на   18 522 хил.лв., за 2011 г. – 21 133 хил.лв., за 2012 г. – 24 336 хил.лв., за 2013 г.- 
28 970 хил. лв. и за последната година 2014 г. –  36 638 хил.лева.  

3. За 2009 г. дружеството посочва следните средни покупни цени на 
електрическата енергия:  от производители - 132.10 лв./МВтч, от търговци на електрическа 
енергия – 133.65 лв./МВтч, от електроенергийни борси – 135.00 лв./МВтч. 

4. За 2009 г. посочените от  “Щаткрафт Маркетс ГбмХ” средни продажни цени по 
които дружеството планира да продава електрическа енергия са следните: за потребители, 
търговци и снабдители – 137.85 лв./МВтч, за електроенергийни борси – 135.00 лв./МВтч. 

 При съставяне на бизнес плана и прогнозирането на разходите и приходите за 
покупка и продажба на електрическа енергия, за периода 2010 г.- 2014 г. дружеството е 
използвало следните параметри:  
 - прогнозна средна покупна цена на електрическата енергия  от производители в 
размер, съответно на: 136.80 лв./МВтч, 140.10 лв./МВтч, 146.10 139.15 лв./МВтч и 140.75 
лв./МВтч ; 
 - прогнозна средна покупна цена на електрическата енергия  от търговци на 
електрическа енергия в размер, съответно на: 138.60 лв./МВтч, 140.80 лв./МВтч, 147.10 
лв./МВтч, 140.15 лв./МВтч и 142.60 лв./МВтч; 
 - прогнозна средна покупна цена на електрическата енергия  от 
електроенергийни борси в размер, съответно на: 140.00 лв./МВтч, 143.00 лв./МВтч, 149.00 
лв./МВтч, 142.00 лв./МВтч и 144.00 лв./МВтч; 
 - прогнозна средна продажна цена на електрическата енергия за потребители, 
търговци и снабдители в размер съответно на:  142.80 лв./МВтч, 145.95 лв./МВтч, 152.20 
лв./МВтч, 145.00 лв./МВтч и 146.90 лв./МВтч; 
 - прогнозна средна продажна цена на електрическата енергия за 
електроенергийни борси в размер съответно на:  140.00 лв./МВтч, 143.00 лв./МВтч, 149.00 
лв./МВтч, 142.00 лв./МВтч и 144.00 лв./МВтч; 
 4.  Дружеството е представило декларация, с която потвърждава, че понастоящем 
„Щаткрафт Маркетс ГмбХ”  се финансира основно чрез ценни книжа и/или чрез 
междуфирмени заеми. 

Според представеният бизнес план общите прогнозни приходи на „Щаткрафт 
Маркетс ГмбХ» от цялостната дейност са 8 353 342 хил.лв. за 2009 г и се увеличават до 
10 661 216 хил. лв. през 2014 г. Общите разходи също се увеличават и от 8 312 385 хил. лв. 
за 2009 г. достигат 10 608 944 хил. лв. за 2014 г. 



 4

 Дружеството прогнозира нетната печалба да се увеличи от 28 260,26 хил.лв., през 
2009 г. до 36 068,05 хил.лв., през 2014 г., което определя показателите за рентабилност с 
положителни стойности и подобряване на показателите за ефективност на приходите и 
разходите. 

 
Общите активи в периода на бизнес плана също се увеличават - от прогнозните 

1 645 992,82 хил. лв. за 2009 г., дружеството планира в 2014 г. да достигат 2 100 750,29 
хил. лв. Това се дължи на увеличението както на краткотрайните активи, така и на 
дълготрайните активи. За целия период на бизнес плана краткотрайните активи 
превишават краткосрочните задължения, което определя високи стойности на 
коефициента на обща ликвидност и възможността на Щаткрафт Маркетс ГмбХ да покрива 
краткосрочните си задължения с наличните краткотрайни активи. 
 
 

Основната търговска дейност на дружеството представлява търговия с 
електрическа енергия на европейския пазар, поради което може да бъде прието, че 
дружеството разполага с достатъчно финансов ресурс за осъществяване на подобна 
търговска дейност и на територията на Република България. При изпълнение на 
заложения бизнес план за приходите и разходите дружеството ще има възможност да 
развива успешна търговска дейност на територията на страната 

 
 

               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 „Щаткрафт Маркетс 
ГмбХ”, 

 
със седалище и адрес на управление: Германия, Дюселдорф 40547, Niederkasseler 

Lohweg 175 по фирмено дело №NRB  37885 от 1999 г., с Данъчен номер по ДДС  
DE204011192 

 
лицензия № Л- 299-15/16.03.2009 г. за извършване на дейността „търговия с 

електрическа енергия” за срок от 10 (петнадесет) 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 „Щаткрафт Маркетс ГмбХ” бизнес план за периода 2009-
2014 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 „Щаткрафт Маркетс ГмбХ” 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. 

 


