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ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
София – 1000, бул. ”Княз Дондуков“ № 8 - 10; тел.: 988 24 98; 935 96 13; факс: 988 87 82 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ Л- 429 

от 06.11.2014 г. 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание, проведено на 06.11.2014 г., като разгледа доклад с вх. Е-Дк-448 от 

20.10.2014 г. относно заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-8 от 05.02.2014 г., подадено от „Енергия 

Натуралис Инт.” ООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа 

енергия”, и събраните данни от проведено открито заседание на 05.11.2014 г., установи 

следното: 

 

Административното производство е образувано по заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-8 от 

05.02.2014 г. от „Енергия Натуралис Инт.” 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 лице, регистрирано по Търговския закон или по закона 

на държава членка на Европейския съюз, както и налице ли са необходимите технически и 

финансови възможности, материални и човешки ресурси, и организационна структура за 

изпълнение на нормативните изисквания за осъществяване на лицензионната дейност. 

Видно от представеното извлечение от Търговския/съдебния фирмен регистър на 

Република Словения, „Енергия Натуралис Инт.” ООД е частно дружество с ограничена 

отговорност, вписано в Търговския и фирмения съдебен регистър на Република Словения, със 

седалище и адрес на управление: Република Словения, гр. Постойна 6230, ул. „Нови търг” № 

9. Видно от представеното удостоверение на Търговския и фирмения съдебен регистър на 

Република Словения, „Енергия Натуралис Инт.” ООД е с търговски единен 

идентификационен код – 6451861000, с данъчен номер – 93039492 и дата на вписване във 

фирмения регистър на дружеството – 27.09.2013 г. 

„Енергия Натуралис Инт.” ООД е с предмет на дейност „търговия с електрическа 

енергия”. 

Капиталът на дружеството е в размер на 100 000,00 (сто хиляди) евро. Едноличен 

собственик на капитала е Павао Вуйновац, с адрес ул. „Украйнска” № 44, гр. Вуковар 32000, 

Хърватия, вписан с регистрационен № 761797.  

Дружеството се управлява самостоятелно (поотделно) от: Бистрай Балаж Гергели, в 

качеството му на Директор на „Енергия Натуралис Инт” ООД, с адрес ул. „Запор Утца” № 12, 

гр. Будапеща 1034, Унгария. Вписан в Търговския/съдебен фирмен регистър на Република 

Словения с регистрационен № 559563 и Дамир Спудич, в качеството му на Директор на 

„Енергия Натуралис Инт” ООД, с адрес ул. „Личка” № 98, гр.Вуковар 32000, Хърватия. 

Вписан в Търговския/съдебен фирмен регистър на Република Словения с регистрационен № 

559564. 

Бистрай Балаж – директор на „Енергия Натуралис Инт” ООД е представляван пред 

Комисията с цел лицензиране на дружеството за дейността „търговия с електрическа енергия” 
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чрез адвокатско дружество „Николов и съдружници“ с адрес за кореспонденция: бул. 

„Патриарх Евтимий” № 19 Б, ет. 3, офис 3 А, район Средец, София 1142, като има надлежно 

представено пълномощно пълномощниците да действат заедно и поотделно от името на 

дружеството. 

Според представените декларации от Бистрай Балаж и Дамир Спудич, в качеството им 

на директори на „Енергия Натуралис Инт” 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. 

Представена е декларация от Бистрай Балаж в качеството му на директор на „Енергия 

Натуралис Инт” ООД, с която се установява, че дружеството не е в производство по 

несъстоятелност, не е обявено в несъстоятелност и не е в процедура по ликвидация, не му е 

отнемана лицензия за „търговия с електрическа енергия” и не е отказвано издаването на 

такава. 

Предвид гореизложеното следва, че издаването на лицензия за дейността „търговия с 

електрическа енергия” на „Енергия Натуралис Инт” ООД няма да е в противоречие с чл. 11, 

ал. 2, т. 2, букви „а” и „б” от Наредба № 3 за лицензиране на дейностите в енергетиката 

(Наредба № 3). 

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. 

Предвид изложените по-горе факти следва, че издаването на исканата в заявлението 

лицензия няма да е в противоречие с разпоредбите на чл. 40, ал. 4, т. 1, т. 2 и т. 3 от ЗЕ. 

Срокът на лицензията, за който кандидатства заявителят, е 10 (десет) години.  

Същият е обоснован и необходим с оглед реализацията на бизнес концепцията на 

дружеството в България. Предлаганият срок ще предостави възможност за реализация както 

на краткосрочните планове, така и на дългосрочните такива на дружеството, чрез гарантиране 

на стабилен паричен поток и създаването на естествени стимули за дългосрочно инвестиране 

и положителна финансова експозиция в България. 

С оглед изложеното се налага изводът, че искането на „Енергия Натуралис Инт” ООД 

да бъде издадена лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия” е допустимо. 

Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване на 

дейността „търговия с електрическа енергия”. 

За осъществяването на дейността „търговия с електрическа енергия” дружеството 

„Енергия Натуралис Инт” ООД ще използва офис, разположен съответно на ет. 1 и ет. 2 в 

сграда, находяща се на адрес: гр. Постойна 6230, „Нови търг” № 9, на територията на 

Република Словения. Общата площ на посочения офис на „Енергия Натуралис Инт” ООД се 

състои от две работни помещения: ет. 1, съответно № 45, с квадратура 66 м² и ет. 2, съответно 

№ 46, с квадратура 33 м². И двата офиса са наети с договор за наем, сключен между „Енергия 

Натуралис Инт” ООД и „Дрим” ООД със срок на договора за наем 12 месеца. 

Дружеството декларира, че офисите са оборудвани с необходимите за нормалната 

работа на екипа материални ресурси. Търговският етаж е оборудван с необходимите 

технически и комуникационни съоръжения за извършване на дейностите формиране и 

прогнозиране на цените, анализ на риска, анализ на портфолиото и други подобни дейности. 

Офисните помещения разполагат с отделна сървърна стая с климатизация, както и със 

заседателна зала и охрана. Обособени са три работни места, съответно за един плановик, един 

търговец и един анализатор на „търговския етаж”, както и едно работно място в офис 

помещенията за бек офис и административни задачи, предназначени за търговски дейности в 

България. 



 3 

Съгласно чл. 11, ал. 6 от Наредба № 3 дружеството е представило доказателства за 

наличието на техническите средства за осъществяване на лицензионната дейност, както 

следва: 

Хардуерно оборудване: 

- Преносим компютър HP 8470w i7/8/SSD – 6 броя; 

- Принтер Kyosera FSS-2126MFP - 1 брой.; 

- HP Elite Book 840 i7-4600u 8 gb/256 – 3 броя;  

- HP ML310e Gen8 – 1 брой; 

- STRDL Сървър (380G8 HP DL380 Gen8 Е2620, procesor Intel, Xeon, E5-2620 (2.0GHz/6-

2620HP DL380 core/15MB/7.2GT-s QPI/95W); 

- UPS HP R/T 3000 G2 – 1 брой; 

- HP Docking station 90w – 1 брой; 

- Monitor DELL P2414H – 25 броя; 

- MIKROTIK Cloud Core Router CCR1016 – 1 брой; 

- Cloud router RB1100AHx2 – 1 брой. 

Операционни системи: 

- Операционна система Microsoft Windows 7 Enterprise; 

- Антивирусна защита Polo Alto PAN –PA-200-EU; 

- MS Office Home and Business 2013 – 7 бр.; 

- MS Exchange Mail Server; 

- Microsoft Mail Server; 

- Пощенски клиент MS Outlook; 

- 1 Gbit LAN мрежа; 

- 50 Mbit WAN компютърна мрежа, подсигурена с ADSL връзки. 

Специализиран софтуер: 

- Специално разработен търговски софтуер (базиран на търговски софтуери Allegro и 

Open Link). Договорите се отбелязват и проследяват през целия им оперативен цикъл.  

Съгласно чл. 11, ал. 6, т. 2 от Наредба № 3 и Правилата за търговия с електрическа 

енергия (ПТЕЕ), средствата за обмен на информация за целите на работа на пазара, 

осигурявани от търговските участници, се одобряват от „Електроенергийния системен 

оператор” ЕАД („ЕСО” ЕАД). 

С писмо с изх. № ЦУ-ПМО-548/03.02.2014 г. „ЕСО” ЕАД декларира, че „Енергия 

Натуралис Инт” ООД 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 ПТЕЕ. 

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

Инт” ООД отговаря на изискванията за наличие на техническа и материална осигуреност за 

сключване на сделки с електрическа енергия в съответствие с чл. 11, ал. 6, т. 2 от Наредба № 

3. 

 Относно наличието на човешки ресурси и опит за осъществяване на дейността 

„търговия с електрическа енергия”. 

С писмо с вх. № E-ЗРЛ-Л-8/25.09.2014 г. „Енергия Натуралис Инт” ООД е представило 

данни за управленската и организационна структура на дружеството, както и за образованието 

и квалификацията на персонала, включително дипломи за висше образование и договори за 

управление с управителите. 

За осъществяване на дейността си, „Енергия Натуралис Инт” ООД разчита на 

квалифицирани специалисти, добре запознати с пазара на електрическа енергия в Република 

България и района и с опит в сферата на търговията с електрическа енергия. Дружеството се 
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ръководи от двама управители - Балаж Бизстрай, гражданин на Унгария, управител, 

представителни права без ограничения, по професия икономист, и Дамир Спудич, гражданин 

на Хърватия, управител, представителни права без ограничения, по професия магистър 

икономист.  

Дружеството е предоставило договори за управление на двамата управители, 

професионалните им автобиографии и копия от дипломи за завършено образование. Към 

заявлението е приложено писмо, съдържащо описание на организационната структура и 

функциите на отделите, както и броя на назначените служители. Назначените експерти в 

дружеството са общо 7.  

С оглед реализиране на дейността „търговия с електрическа енергия”, организацията 

на работата в дружеството е разпределена и структурирана, както следва: 

- Отдел „Управление” – дейността е свързана с управление на всички дейности на ЕНА, 

включително преглед на дейностите, извършвани от другите отдели и от дружеството; 

- Отдел „Търговия” (Бизнес наблюдение) – търговия с електроенергия, пазарен анализ, 

връзка с търговските партньори, планиране и трансгранични търгове; 

- Отдел „IT” – системна поддръжка и осигуряване, разработване на софтуер за търговия; 

- Отдел „Администрация” – издаване и получаване на фактури, поща и други документи. 

Изложените от дружеството данни и доказателства дават основание да се приеме, че 

„Енергия Натуралис Инт” ООД 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 в съответствие с чл. 11, ал.6 т. 3 от Наредба № 3. 

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

електрическа енергия”. 

„Енергия Натуралис Инт” ООД е учредено през септември 2013 и е 100 % частно 

дружество. Дружеството е учредено с цел международна търговия на електроенергия. ЕНА е 

и контролиращо дружество от групата на ЕНА, която се състои от 3 дружества, а именно: 

1. Енергия Натуралис Инт. ООД в Словения 

2. Енергия Натуралис ООД в Белград Сърбия 

3. Енергия Натуралис ООД Скопие Македония 

Международната бизнес мрежа на ЕНА включва клонове в Сърбия и Македония, както 

и лицензии в Гърция, Румъния, България и Унгария и се планира да бъде действаща през 2014 

г. Паралелно тече процес на извършване на регистрация и на следните борси: EEX, EPEX 

Spot, IPEX, SOUTHPOOL, OPCOM, LAGIE, HUPX и BORZEN. 

Изложените от дружеството данни и доказателства дават основание да се приеме, че 

„Енергия Натуралис Инт.” ООД 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“ в съответствие с чл. 11, ал. 6, т. 3 от Наредба № 3. 

В съответствие с изискванията на чл. 14 от Наредба № 3 и ПТЕЕ, дружеството е 

представило проект на „Правила за работа с клиенти”, които съдържат редът и срокове за 

получаване, разглеждане, проверка и отговор на подадените жалби, сигнали и предложения 

към „Енергия Натуралис Инт.” ООД в качеството му на търговец на електрическа енергия. 

В изпълнение на изискванията на чл. 13, ал. 2, т. 4, т. 5 и т. 6 от Наредба № 3, „Енергия 

Натуралис Инт” ООД е представило бизнес план за периода 2014 г. – 2018 г. с прогнозни 

годишни финансови отчети, банково удостоверение от „СБЕРБАНК“ АД, клон Дунайска 

цеста 12а, SI-1000 Любляна, с банкова сметка IBAN SI56 3000 0011 1058 828 за финансово 

обезпечение съгласно чл. 19, ал. 2 от Правилата за условията и реда за достъп до 

електропреносната и електроразпределителните мрежи (Правилата за достъп), както и 

одитиран финансов отчет на дружеството-заявител за 2013 г. 

Финансови резултати от дейността на „Енергия Натуралис Инт” ООД за 2013г. 



 5 

Съгласно представеният одитиран годишен финансов отчет на „Енергия Натуралис 

Инт” ООД, финансовият резултат на дружеството за 2013 г. е нетна загуба в размер на 16 

305,75 лв. (8 337 евро). Основният фактор, който оказва влияние върху нетната загуба през 

2013 г., са разходите за услуги, поради факта, че дружеството е новоучредено. 

Въз основа на извършения анализ на база обща балансова структура може да се 

направи извод, че финансовото състояние на дружеството към 11.12.2013 г. е добро, т.е. 

дружеството притежава свободен капитал за покриване на финансовите си задължения и е 

осигурена наличност от бързоликвидни средства за обезпечаване на оперативните търговски 

задължения и средства за инвестиции в нови дълготрайни активи. 

Финансов анализ на база прогнозните годишни финансови отчети на „Енергия 

Натуралис Инт.” ООД за периода 2014 г. – 2018 г. 

„Енергия Натуралис Инт.” ООД е представило бизнес план за управление и развитие 

на дейността „търговия с електрическа енергия” на българския пазар, с прогнозни счетоводни 

баланси и прогнозни отчети за приходите и разходите за периода на бизнес плана съгласно 

изискванията по чл. 13 от Наредбата № 3. 

Дружеството прогнозира количествата електрическа енергия за покупко-продажба, на 

база проучване и оценка на групите потребители, да се увеличават от 10 000 MWh през 2014 г. 

до 80 000 MWh през 2018 г. 

Прогнозните цени, по които дружеството ще купува и продава електрическа енергия 

през периода на бизнес плана, се основават на тенденциите на пазарите в цяла Югоизточна 

Европа и са следните: 

 
 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Продава  

Количество 

(MWh) 
10 000 50 000 60 000 70 000 80 000 

Стойност (лв.) 801 890,30 4 107 243,00 5 163 391,20 6 297 772,60 7 197 454,40 

Средна продажна 

цена (лв./MWh) 
80,19 82,14 86,05 89,97 89,97 

Купува  

Количество 

(MWh) 
10 000 50 000 60 000 70 000 80 000 

Стойност (лв.) 782 332 4 009 451,50 5 046 041,40 6 160 864,50 7 040 988,00 

Средна покупна 

цена (лв./MWh) 
78,23 80,19 84,10 88,01 88,01 

 

Нетната печалба нараства постоянно през разглеждания период от 1000 лв. за първата 

година до 46,8 хил. лв. за втората, за да достигне до 96,3 хил. лв. през петата година. От друга 

страна печалбата е намаляваща величина в процентно съотношение, като има следните 

измерения: ръст от близо 47 пъти за втората година спрямо предходната година, последван от 

увеличение от 36% през третата спрямо предходната година, за да се стигне до 20 % през 

последната година спрямо четвъртата година от разглеждания период. 

В представения бизнес план „Енергия Натуралис Инт.” ООД залага на увеличаващи се 

приходи от търговия с електрическа енергия посредством разширяването на търговията на 

либерализирания европейски пазар чрез получаване на лицензии от следните държави: 

България, Румъния, Гърция, Македония, Албания, Босна и Херцеговина, Република Словакия, 

Република Чехия, Унгария, Австрия, Италия и Германия. 

Дружеството е представило SWOT анализ. Посочените в него плюсове, минуси, 

възможности и заплахи показват осъзнаване на настоящата ситуация в „Енергия Натуралис 

Инт.” ООД и на пазарите, към които дружеството се стреми да се позиционира, както и 

възможните промени в тях. 

Сравнителна таблица на прогнозните приходи и разходи за периода 2014 г.-2018 г. е 

представена по-долу. 
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Показатели в хил. лева 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Приходи 802 4 107 5 163 6 698 7 197 

в т.ч. от търг. с ел. енергия 802 4 107 5 163 6 698 7 197 

Разходи 801 4 055 5 092 6 609 7 090 

в т.ч. от търг. с ел. енергия 801 4 055 5 092 6 609 7 090 

Счетоводна печалба 1 52 71 89 107 

Финансов резултат 0,9 46,8 63,9 80,1 96,3 

ДА 3 151 3 073  2 138 1 203 268 

СК/ДА 0,24 14,43 47,94 110,52 608,99 

КА/КП 1,09 1,1 1,26 1,32 1,36 

СК/(ДП+КП) 0,002 0,11 0,27 0,32 0,36 

 

Прогнозните дълготрайните активи са намаляващи поради естеството на дейността на 

дружеството - търговия с електроенергия, и неизбежната амортизация на оборудването през 

целия разглеждан период. 

Текущите активи следват тенденция на увеличение в резултат на прогнозираното 

увеличение на краткотрайните оперативни вземания и паричните средства и еквиваленти. 

По отношение на капиталовата структура дружеството прогнозира поетапно 

увеличение на сумата на собствения капитал вследствие на увеличение на стойността на 

неразпределената печалба. 

Краткосрочните задължения нарастват за разглеждания период вследствие на 

увеличение на търговски и други задължения. 

В тази връзка общата ликвидност за периода 2014 г. – 2018 г. е добра и с темп на 

растеж, което е индикатор, че дружеството ще разполага със свободни оборотни средства за 

обслужване на текущите си задължения. 

В резултат на придобиването на редица лицензии и диверсификация на пазарите от 

централна и югоизточна Европа, „Енергия Натуралис Инт.” ООД очаква да понижи загубите 

си и да увеличи броя сделки на по-благоприятни цени за дружеството при дейността 

„търговия с електроенергия”. Крайната цел на дружеството е да се създаде пръстенообразна 

мрежа, която ще осигури възможност да се осъществяват операции по търговия с 

електроенергия от Германия до Турция и Гърция и обратно до Италия. 

Като резултат от разпростирането на дейността се предвижда и увеличение на 

персонала в дружеството поради необходимост от служители, отговарящи за всеки пазар на 

място, като същите ще имат представителни функции, ще събират полезна и актуална 

информация за пазарите, ще осъществяват контакти с властите, администрацията и др. 

Във връзка с писмо с изх. № E-ЗРЛ-Л-8/21.03.2014 г. на ДКЕВР, е постъпил отговор от 

заявителя с вх. № E-ЗРЛ-Л-8/31.03.2014 г., с което е удостоверена наличността по 

специалната разплащателна сметка. Има постъпило банково удостоверение от „СБЕРБАНК“ 

АД, клон Дунайска цеста 12а, SI-1000 Любляна, с банкова сметка IBAN SI56 3000 0011 1058 

828, за финансово обезпечение, чиято наличност към дата 26.03.2014 г. е 220 906,52 лв., при 

необходими за обезпечаване на годишния оборот от 5 192 729 лв. 1/24 или 216 363,71 лв. 

В писмо с изх. № E-ЗРЛ-Л-8/19.06.2014 г. на ДКЕВР са поискани допълнителни 

пояснения относно представените в бизнес плана аналитични параметри: 

- Анализ на пазара на електрическа енергия в България. 

- Възможности за развитие на дружеството на вътрешен и външен (износ) пазар. 

- Анализ на цените на свободния пазар в България и съпоставка с тези в региона. 

- Обосновка на средната продажна цена. 
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В отговор е постъпило писмо с вх. № E-ЗРЛ-Л-8 от 26.06.2014 г. с приложена 

информация относно изисканите допълнителни пояснения за бизнес плана на дружеството е 

представило общ анализ на пазара на електрическа енергия в България, включващ 

производствените мощности по тип, сравнени с общото потребление за периода от 2010 г. до 

2013 г., както и вноса и износа на електрическа енергия от и към България, за същия период. 

Дружеството е представило и анализ на инсталираните производствени мощности, уточнило е 

централите, които продават енергия на свободния пазар, като заявява желание да участва в 

тръжни процедури за закупуване на електрическа енергия след регистрация на българския 

пазар. Дружеството възнамерява да има договорни отношения както с производители, така и с 

други търговци на електрическа енергия на пазара. 

„Енергия Натуралис Инт.“ ООД посочва България и Румъния като единствените 

източници на електрическа енергия в Югоизточна Европа. В съседните държави Сърбия, 

Република Македония, Унгария и Румъния дружеството притежава лицензии за търговия с 

електрическа енергия чрез свои дъщерни дружества. „Енергия Натуралис Инт“ ООД очаква да 

получи лицензия за „търговия с електрическа енергия” и в Гърция. Наред с това, към 

настоящия момент от дружеството заявяват, че нямат намерение да сключват договори с 

крайни клиенти в България. Дейността на фирмата ще бъде насочена към износ или транзит 

през електропреносната мрежа на България. При посочените случаи, дружеството планира 

партньорство с български или международни търговци и/или производители на пазара на 

електрическа енергия. 

Към своя бизнес план дружеството е представило сравнителен анализ на цените на 

либерализирания енергиен пазар в България с цените в съседните държави и в региона. Към 

момента, цените в България за доставки на базов товар през месец юли, варират от 37 €/MWh 

до 40 €/MWh. Ако тази електрическа енергия бъде изнесена или продадена на крайни 

потребители, ще бъдат добавени такси за пренос и достъп, които общо възлизат на 

приблизително 4 €/MWh. От дружеството са анализирали и ценовите стойности за 

трансграничните капацитети към съседни страни за месец юли. 

Продажната цена (от 41 € до 46 € за MWh) е структурирана като цената в рамките на 

България, плюс таксите за пренос и достъп, плюс разходите за права за трансграничен 

капацитет. 

От „Енергия Натуралис Инт“ ООД отбелязват, че ценовата структура е изготвена през 

2014 г. и отразява цените и оценките в този конкретен момент, като не са в състояние да 

прогнозират какви ще бъдат реалните цени към бъдещ момент. 

Следователно „Енергия Натуралис Инт.” ООД е изпълнило изискванията на чл. 19 ал. 2 

от Правила за достъп. С оглед заложените в бизнес плана параметри, „Енергия Натуралис 

Инт” ООД притежава финансови възможности за извършване на дейността „търговия с 

електрическа енергия”. 

 На проведеното открито заседание на 05.11.2014 г. упълномощеният представител на 

дружеството е заявил, че приема без възражения фактите и обстоятелствата, отразени в 

доклад с вх. Е-Дк-448 от 20.10.2014 г. относно заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-8 от 05.02.2014 г., с 

изключение на посочения в доклада адрес за кореспонденция с адвокатското дружество, 

представляващо заявителя, тъй като адресът към настоящия момент вече не бил актуален. 

Представени са данни за новия адрес на адвокатско дружество „Николов и съдружници“, като 

горното обстоятелство е своевременно отразено по-горе в мотивите на настоящото решение.    

 

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

т. 5 от ЗЕ и чл. 13, ал. 4 от Наредба № 3  
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ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ  

 

Р Е Ш И: 

 

1. Издава на „Енергия Натуралис Инт.” ООД, ч.ю.л. – държава Словения, с  

търговски единен идентификационен код – 6451861000, със седалище и адрес на 

управление: Република Словения, гр. Постойна 6230, ул. „Нови търг” № 9, лицензия № 

Л-429-15 от 06.11.2014 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия” 

за срок от 10 (десет) години, приложение и неразделна част от това решение. 

2. Одобрява на „Енергия Натуралис Инт.” ООД бизнес план за периода 2014 г. – 

2018 г., приложение към това решение и приложение към лицензията по т. 1. 

3. Одобрява на „Енергия Натуралис Инт.” ООД „Правила за работа с клиенти”, 

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: 

СВЕТЛА ТОДОРОВА 

 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ 


