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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-349        

От 17.01.2011 г. 

 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

        на закрито заседание, проведено на 17.01.2011 г., като разгледа документите, 

приложени по преписка № 54 от 2010 г., образувана по заявление с вх. № E- ЗЛР-Л-

52/11.10.2010г. от „Гранд Енерджи Дистрибюшън” ООД  за издаване на лицензия за 

дейността “търговия с електрическа енергия”, доклад вх. № Е- Дк-441/26.11.2010г., 

събраните данни от проведеното на 11.01.2011г. открито заседание по преписката, 

установи следното: 

 

      Преписка № 54 от 2010 г. е образувана по заявление с вх. № E- ЗЛР-Л-

52/11.10.2010г. от „Гранд Енерджи Дистрибюшън” 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. 

„Гранд Енерджи Дистрибюшън” ООД e търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от 

Търговския закон и е регистрирано като дружество с ограничена отговорност, 

регистрирано на 23.07.2010г.,  със седалище и адрес на управление: България, област 

Кюстендил, община Бобов дол, село Големо село, п.к.2635. Видно от представеното от 

заявителя Удостоверение изх. № 20100727132122 от Търговския регистър на Агенцията 

по вписванията при Министерството на правосъдието удостоверява,  дружеството е с  

ЕИК 201208860.   

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

 Дружеството има следният предмет на дейност: търговия с електроенергия и 

енергоносители, финансиране, инвестиционно проучване, проектиране, строителство, 

ремонт, реконструкция и експлоатация на обекти в сферата на енергетиката, 

производство, пренос и продажба на електрическа и/или топлинна енергия, след 

получаване на съответен лиценз, както и всяка друга дейност незабранена със закон.  

 Капиталът на дружеството е в размер на 10 000 (десет хиляди) лева, разделен на 1 

000 (хиляда) дяла, всеки с номинална стойност от 10 (десет) лева. Записаният капитал е 

изцяло внесен. Дяловете се разпределят между съдружниците както следва: 

- ТЕЦ „Бобов дол” ЕАД, ЕИК 109513731, притежаващо 500 ( петстотин) дяла с 

номинална стойност 10 (десет) лева  за всеки един или с обща номинална стойност 

5 000 (пет хиляди) лева, представляващи 50% (петдесет процента) от капитала; 
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- „Емис Трейд корп. Лимитид”, регистрационен № 073250, адрес на управление- 

„Виктория Хаус” №306, Виктория, Махе, Сейшели, притежаващо 500 ( петстотин) дяла 

с номинална стойност 10 (десет) лева  за всеки един или с обща номинална стойност 

5 000 (пет хиляди) лева, представляващи 50% (петдесет процента) от капитала; 

Дружеството се управлява и представлява само заедно от управителите Владимир 

Бойчов Владимиров и Христо Тодоров Русев. 

В представената информация от заявлението Владимир Бойчов Владимиров е 

упълномощен да представлява дружеството пред ДКЕВР. 

Съгласно представените декларации от Владимир Владимиров и Христо Русев, в 

качеството им на управители на „Гранд Енерджи Дистрибюшън” ООД, 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. Видно от представените от управителите декларации , както и от 

направената служебна справка в Търговския регистър, дружеството„Гранд Енерджи 

Дистрибюшън” ООД не е в производство за обявяване в несъстоятелност, не е в 

производство по ликвидация, не му е отнемана лицензия за дейността търговия с 

електрическа енергия, както и не му е отказвано издаването на лицензия за същата 

дейност.  

Следователно издаването на лицензия няма да е в противоречие с чл. 40, ал. 4, т. 1 - 

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. Според 

дружеството този срок ще му позволи да отговори на условията на променящата се 

пазарна среда и да се наложи като предпочитан партньор, изпълнявайки целите 

заложени в представения бизнес план. 

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

„Гранд Енерджи Дистрибюшън” 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 представения 

бизнес план, който е в размер на 3 538 хил. лева, т.е. за обезпечаване на задълженията 

си по сделките с електрическа енергия „Гранд Енерджи Дистрибюшън” ООД трябва да 

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

представило удостоверение от „Общинска банка” АД, че притежава сметка  със 

специален режим на обслужване и предназначение с гаранционен депозит, изчислен 

съгласно чл. 8а, ал. 1 от Правилата, като към 04.10.2010г. наличността по сметката е 

150 294.44 лв.  

       Дружеството ще извършва дейността „търговия с електрическа енергия” в офис, 

находящ се на територията на „ТЕЦ Бобов дол” – съдружник в "Гранд Енерджи 
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Дистрибюшън" ООД, с. Големо село, област Кюстендил, община Бобов дол. Офисът е 

оборудван с необходимите офис-мебели, компютърна и периферна техника, телефони 

и факс. Има изградена информационна мрежа със системен и приложен софтуер за 

обслужване на дейностите, свързани с търговията на електрическа енергия.  

Съдружниците ще предоставят на заявителя представителни офиси и кабинети за 

провеждане на преговори и срещи с потенциални клиенти от страната и чужбина. 

С писмо с изх. № 3572/09.09.2010г. “Електроенергиен системен оператор” ЕАД 

декларира, че "Гранд Енерджи Дистрибюшън" ООД е изпълнило изискванията относно 

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 чл.100, ал.1 от Закона за енергетиката), отговарят 

на условията, определени в Правилата за търговия с електрическа енергия.  

 Изложените аргументи дават основание да се приеме, че "Гранд Енерджи 

Дистрибюшън" 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. 

 Дружеството е представило подробна управленска и организационна структура. 

Ръководството на фирмата притежава опит, свързан с доброто управление, воденето на 

търговски преговори, администрирането и коректното отношение към клиенти и 

потребители. В първоначалния период на работа, ще се извършва основна дейност 

свързана с: търговски операции, договаряне на количества и цени; връзка с регулаторни 

и административни органи по отношение на търговската дейност на дружеството; 

представяне на компанията пред нови търговски партньори; изследване на 

характеристиките на енергийно потребление на големи индустриални компании; анализ 

на текущата нормативна база, използваните договори и средства за хеджиране на 

търговските рискове. 

"Гранд Енерджи Дистрибюшън" ООД има сключен договор за предоставяне на 

услуги от съдружника във фирмата – ТЕЦ „Бобов дол” ЕАД, с предмет – изготвяне на 

графици (по смисъла на Правилата за търговия с електрическа енергия) по сключените 

договори за покупко-продажба на електрическа енергия по свободно договорени цени, 

както и всички други дейности по осигуряване изпълнението на графиците. 

 С постепенното разрастване на дейността се предвижда да се сформира екип за 

търговия с електрическа енергия, състоящ се от трима служители (един експерт 

„покупко-продажби”, двама експерти „аналитик пазари”) и един сътрудник „покупко-

продажби”, а от 2013 г. се предвижда двойно увеличение на персонала. 

От изложените аргументи следва да се приеме, че "Гранд Енерджи Дистрибюшън" 

ООД отговаря на изискванията по чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЕ относно наличие на 

технически възможности, материални и човешки ресурси и организационна структура 

за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия”. 

Съдружниците в "Гранд Енерджи Дистрибюшън" ООД -  ТЕЦ “Бобов дол" ЕАД и 

„Емис Трейд Корп. Лимитид” имат доказан опит в областта на търговията, в т.ч. и в 

търговията на електрическа енергия на свободния пазар. ТЕЦ “Бобов дол" ЕАД има 

издадена лицензия за дейността "Производство на електрическа и топлинна енергия". 

Дружеството е със статус „активен участник” на свободния пазар на електрическа 

енергия от 2005 г. След пълното отваряне на пазара на електрическа енергия – през 

второто полугодие на 2007 г., фирмата продава на свободния пазар 574 815 МВтч. 

 Единият от управителите на "Гранд Енерджи Дистрибюшън" ООД Владимир 

Владимиров е и заместник-изпълнителен директор на ТЕЦ “Бобов дол" ЕАД.  Същият 

притежава опит в областта на енергетиката. 
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 „Емис Трейд Корп. Лимитид” притежава опит с търговия на електроенергия, 

енергоносители и техни деривати, в това число - участие в проекти за оптимизация на 

системи за клиринг  и сетълмент на търговията с електрическа енергия в Швейцария, 

консултации за управление и оптимизация на търговия с въглеродни емисии, 

консултации в областта на маркетинга и реализацията на иновационни технологии в 

сферата на пренос на природен газ с ниско и високо налягане и др. 

В "Гранд Енерджи Дистрибюшън" ООД в направление „Търговия с електроенергия” 

се предвижда да работят висококвалифицирани служители, които имат необходимия 

опит и познания в електроенергийния сектор в България. 

 Заявителят е представил проект на правила за работа с потребителите, изготвени в 

съответствие с изискванията на чл. 15 от Наредбата за лицензиране на дейностите в 

енергетиката.  

      Преценката за наличието на финансови възможности на заявителя е направена на 

основата на анализ на прогнозното финансовото развитие на дейността за периода на 

бизнес плана, включително очакваната доходност и наличие на достатъчно оборотни 

средства, за обезпечаване на нормалния търговски цикъл, при отчитане на 

необходимостта от постоянно поддържане на необходимия гаранционен депозит 

съгласно чл. 8а от Правилата за условията и реда за достъп до електропреносната и 

електроразпределителните мрежи. 

 „Гранд Енерджи Дистрибюшън” ООД е новоучредено дружество, с цел 

съсредоточаване на дейността му в сектор електроенергетика, конкретно търговия с 

електрическа енергия. В тази връзка годишни финансови отчети за предходни отчетни 

периоди не са представени. Икономическият анализ за установяване възможностите на 

заявителя за извършване на лицензионната дейност е направен въз основа на 

представения бизнес план за периода 2010 г.-2015 г. В него се съдържат прогнозни 

приходи, разходи за дейността и прогнозни парични потоци. 

За периода 2010 г. – 2015 г., прогнозните количества електрическа енергия за 

продажба през последните два месеца на 2010 г. са в размер на  4 392 МВтч и се 

увеличават до 317 640 МВтч през 2015 г. За целите на анализа като първа ефективна 

година на работа е възприета 2011г., която е и първата пълна финансова година за 

дружеството. 

В приложение „А” към бизнес плана е представен „прогнозен план за продажбите” 

по години. В него са включени следните показатели: количества енергия за продажба, 

продажни цени на електрическата енергия, цена за пренос, цена за достъп, добавка за 

зелена енергия, добавка за високо-ефективно комбинирано производство, както и 

приходи от продажби на електрическа енергия и услуги на клиенти. 

Средната прогнозна цена, по която дружеството ще продава електрическа енергия 

през 2010г. е 78.30 лв./ МВтч, през 2011г. е 78.33 лв./ МВтч, през 2012г. е 78.40 лв./ 

МВтч, през 2013г. 78.64 лв./ МВтч, през 2014г. е 78.86 лв./ МВтч и през 2015г. е 79.05 

лв./ МВтч.  

За прогнозирания период средната продажна цена на енергията нараства от 0,2% до 

0,9%. Предвидено е също така увеличение на цените за пренос, достъп и зелена енергия 

пропорционално на ръста на цените на енергията. Константна остава само добавката за 

високо – ефективно комбинирано производство за целия период. 

В приложение „Б” към бизнес плана са включени „Прогнозни разходи за търговия с 

електрическа енергия”, в т.ч. закупени количества енергия, покупни цени на енергията, 

цени за пренос, достъп, добавка за зелена енергия и добавка за високо-ефективно 

комбинирано производство. Също така са включени и оперативни разходи – за заплати, 

осигуровки, материали, външни услуги, амортизации и други. 
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Дружеството прогнозира през последните два месеца на 2010 г. общи приходи в 

размер на 452 хил. лв., като е предвидено през 2015г. да достигнат до 32 857 хил. лв.  

Прогнозната средна цена, по която дружеството ще купува електрическа енергия е в 

размер на 75.00 лв./ МВтч през 2010 г., 75.14 лв./ МВтч през 2011 г., 75.26 лв./ МВтч 

през 2012 г., 75.54 през 2013 г., 75.87 през 2014 г. и 76.15 през 2015г. 

Общите прогнозни разходи през последните два месеца на 2010 г. са в размер на 450 

хил.лв. и се увеличават до 32 281 хил.лв. през 2015г.  

При така посочените прогнозни приходи и разходи дружеството очаква да 

реализира нарастваща печалба от лицензионната дейност, която от 2 хил.лв. за 2010 г. 

да достигне до 577 хил. лв. за 2015 г.  

В приложение „В” към бизнес плана е представен прогнозен паричен бюджет, 

където са включени нетните приходи от продажби, разходи за електроенергия, доход 

преди данъци, нетен доход, паричен поток от оперативна дейност и планирани разходи 

за инвестиции. От анализа на представената прогноза се вижда, че дружеството 

планира положителни парични потоци за всяка една година, което от своя страна е 

показател за ефективно управление на дейността. 

Като приложение към заявлението е представено банково удостоверение от 

„Общинска банка” АД, от което е видно, че „Гранд Енерджи Дистрибюшън” ООД има 

открита специална разплащателна сметка, чието салдо към 04.10.2010г. е в размер на 

150 294.44 лева. Тези средства са предназначени за обезпечаване на задълженията на 

дружеството при осъществяване на лицензионна дейност по смисъла на чл. 8 а от 

Правилата, като банката се задължава при поискване от ДКЕВР да предостави 

информация относно оборотите и салдото по специалната разплащателна сметка. За 

първата година от лицензионната дейност, стойността на наличното салдо по сметката 

отговаря на изискването за поддържане на минимална наличност в размер на  1/24 от 

приходите от продажба на енергия. 

      Въз основа на гореизложеното може да се направи извод, че „Гранд Енерджи 

Дистрибюшън” 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 „Гранд Енерджи Дистрибюшън” ООД   
със седалище и адрес на управление : Република България, област Кюстендил, 

община Бобов дол, село Големо село,  ЕИК 201208860.   

          лицензия № Л- 349-15/ 17.01.2011 г. за извършване на дейността „търговия с 

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

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

енергетиката одобрява на „Гранд Енерджи Дистрибюшън” ООД , бизнес план за 

периода 2010-2015 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 „„Гранд Енерджи Дистрибюшън” 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) 

 

     

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

                    ( Емилия Савева) 

 

 

 

 

 

 


