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Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ Л-472 

от 14.06.2016 г. 

 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

 

на закрито заседание, проведено на 14.06.2016 г., като разгледа доклад с вх. № 

Е-Дк-137 от 20.05.2016 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-45 от 18.08.2015 г. на 

„Тинмар Енерджи“ СА за издаване на лицензия за дейността „търговия с 

електрическа енергия“, и събраните данни от проведеното на 07.06.2016 г. открито 

заседание по преписката, установи следното: 

 

Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-45 от 

18.08.2015 г. на „Тинмар Енерджи“ СА за издаване на лицензия за дейността „търговия с 

електрическа енергия“ на основание чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ) във 

връзка с чл. 9, ал. 1, т. 10 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в 

енергетиката (НЛДЕ).    

Със Заповед № З-Е-173 от 04.09.2015 г. на председателя на Комисията е 

сформирана работна група със задача да проучи обстоятелствата в заявлението и 

приложенията към него за установяване на съответствието на искането с изискванията на 

ЗЕ и НЛДЕ. 

При извършената проверка на заявлението и приложенията към него от формална 

страна беше констатирано, че същите не отговарят на изискванията на НЛДЕ, поради 

което на заявителя са изпратени писма с изх. № Е-ЗЛР-Л-45 от 04.09.2015 г. и изх. № Е-

ЗЛР-Л-45 от 29.02.2016 г. с искане за предоставяне на допълнителни данни и документи. 

С писма с вх. № Е-ЗЛР-Л-45 от 17.12.2015 г., вх. № Е-ЗЛР-Л-45 от 13.01.2016 г., вх. 

№ Е-ЗЛР-Л-45 от 16.02.2016 г., вх. № Е-ЗЛР-Л-45 от 08.03.2016 г., вх. № Е-ЗЛР-Л-45 от 

30.03.2016 г. и вх. № Е-ЗЛР-Л-45 от 14.04.2016 г. „Тинмар Енерджи“ СА е представило 

изисканата допълнителна информация, след което се пристъпи към разглеждане на 

преписката по същество за установяване на съответствието на заявлението с нормативните 

изисквания за издаване на лицензията.  

При преценката на основателността на заявлението за издаване на лицензия за 

дейността „търговия с електрическа енергия“, Комисията по силата на чл. 40 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.  
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Въз основа на анализ на фактите и обстоятелствата, съдържащи се в документите 

по административната преписка, се установи следното: 

Видно от представеното удостоверение за актуално състояние с изх. № 377 от 

04.01.2016 г., издадено от Национален офис на търговския регистър към Министерство на 

правосъдието на Република Румъния, правно-организационната форма на „Тинмар 

Енерджи“ СА е акционерно дружество, с пореден № в Търговския регистър J40/6868/2015 

от 08.06.2015 г., с ЕИК 34620961, със седалище и адрес на управление: Румъния, гр. 

Букурещ, сектор 1, Каля Флоряска № 246С, офис 10, етаж 17. 

Основният предмет на дейност на „Тинмар Енерджи“ СА е търговия с електрическа 

енергия. Дружеството осъществява и второстепенни дейности в съответствие с чл. 5 от 

учредителния документ, подаден в офиса на Търговския регистър.  

Дружеството се управлява от „MAR-TIN CONSULTING & MANAGEMENT“ SRL, 

ч.ю.л., държава: Румъния, регистрирано в румънския търговски регистър под № 

J40/19106/2004 г. Юридическото лице - управител „MAR-TIN CONSULTING & 

MANAGEMENT“ SRL се представлява от ОАНЧА АУГУСТИН-КОНСТАНТИН, 

румънски гражданин, роден на 23.08.1972 г. в гр. Къмпина, Румъния, ЕГН 1720823290911.      

Размерът на капитала на дружеството е 31 986 850 RON (тридесет и един милиона 

деветстотин осемдесет и шест хиляди осемстотин и петдесет румънски леи) лв. и е 

разпределен в 1 279 474 броя акции, всяка с номинал 25 RON. Акционери в „Тинмар 

Енерджи“ СА са „JO HOLDING“ AG, държава: Швейцария, притежаващо 21 060 150 броя 

акции, „VICTORY EXECUTIVE“ SRL, държава: Румъния, притежаващо 6 023 175 броя 

акции и „MAR-TIN CONSULTING & MANAGEMENT“ SRL, държава: Румъния, 

притежаващо 4 903 525 броя акции.  

От посочените по-горе данни се установи, че „Тинмар Енерджи“ СА отговаря на 

условията на чл. 40, ал. 7 от ЗЕ и чл. 10, ал. 1, предл. 2 от НЛДЕ, тъй като е лице с 

регистрация по законодателството на държава-членка на Европейския съюз, еквивалентна 

на тази съгласно българския Търговски закон.  

От представените на основание чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „а“ и б. „б“ от НЛДЕ 

декларации от представляващия юридическото лице - управител на дружеството-заявител, 

се установява, че същият не е лишаван от правото да упражнява търговска дейност и не е 

осъждан с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против 

стопанството. 

Представени са и декларации по чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „в“ и б. „г“ от НЛДЕ, с които 

се установява, че дружеството не е обявено в несъстоятелност, не е в производство за 

обявяване в несъстоятелност, не е в ликвидация, не му е отнемана лицензия за търговия с 

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

дейност. 

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

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

 

Вещни права 

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. 

Предлаганият срок е обоснован с оглед необходимостта от натрупване на опит на 

българския пазар на електрическа енергия и планирането на целите на компанията в 

дългосрочна перспектива. 
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С оглед изложеното се налага изводът, че искането на „Тинмар Енерджи“ СА да 

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

 

Наличие на технически и материални ресурси за осъществяване на дейността 

„търговия с електрическа енергия“ 
За осъществяването на дейността „търговия с електрическа енергия“, „Тинмар 

Енерджи“ СА ще използва офис, намиращ се в Република Румъния, гр. Букурещ, ул. „Каля 

Флоряска“ № 246C, ет. 17, нает с договор за наем. Като доказателство заявителят е 

представил договор за наем на офис-площи, сключен с „ТИНМАР - ИНД“ АД № 71/Ж от 

25.05.2015 г.  

Дружеството декларира, че офисът е оборудван с необходимите за нормалната 

работа на екипа материални ресурси. В писмото си до „Електроенергиен системен 

оператор“ ЕАД (ЕСО ЕАД) „Тинмар Енерджи“ СА е описало техническата спецификация 

на офис оборудването, с което ще изпълнява дейността по лицензията, което се състои от: 

- Операционна Система Microsoft Windows 7 Professional; 

- Версия Word: Microsoft Word 2013 r.; 

- Версия Excel - Microsoft Excel 2013 r.; 

В офиса е обособено сървърно помещение, резервирано както с допълнително 

електрозахранване, така и с непрекъсваеми източници. Комуникационната свързаност 

също е резервирана, както с оптични линии от два независими интернет доставчика, така и 

с безжични връзки към мобилен оператор. Хардуерната резервираност е осигурена чрез 

използването на виртуални сървъри, работещи върху група от физически машини (VM 

Ware vCenter). Съхранението на информацията е гарантирано с RAID масиви NAS iSCSI. 

Сървърът на електронна поща, притежаван от „Тинмар Енерджи“ СА, се нарича 

„Fortimail 200D“, операционната система е „Fortinet 5.1“. 

Сървърът на електронната поща е собственост на компанията и се намира на 

територията на Румъния. За операционна система на работните станции е избрана MS 

Windows, офис пакетът също е на Microsoft Office, като за тях компанията предвижда 

използването на обемно лицензиране на продуктите. 

Съгласно чл. 11, ал. 6, т. 2 от НЛДЕ, средствата за обмен на информация за целите 

на работа на пазара, осигурявани от търговските участници, се одобряват от ЕСО ЕАД. 

С писмо с изх. № ЦУ-ПМО-6590/1 от 19.11.2015 г. ЕСО ЕАД декларира, че 

„Тинмар Енерджи“ СА 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, отговарят на условията, определени в Правилата за търговия с 

електрическа енергия (ПТЕЕ).  

От гореизложените данни и представените доказателства се установи, че „Тинмар 

Енерджи“ СА 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 НЛДЕ. 

 

Наличие на човешки ресурси и опит за осъществяване на дейността „търговия 

с електрическа енергия“ 
В съответствие с чл. 11, ал. 2, т. 9 от НЛДЕ, дружеството е представило данни за 

управленската и организационната си структура, както и данни за числеността и 

квалификацията на персонала, зает в упражняване на дейността, подлежаща на 

лицензиране. 
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Представени са професионални автобиографии и копия на дипломи за завършено 

образование на двама от служителите, които ще се занимават с дейността по лицензията в 

България. Представена е извадка от данъчен регистър за отчетност на служителите, от 

която е видно, че „Тинмар Енерджи“ СА има назначен персонал за извършване на 

дейността „търговия с електрическа енергия“. 

От представената организационна структура е видно, че дружеството се състои от 

управител, отдел „Доставка на електрическа енергия и управление на клиенти“, отдел 

„Клиенти и пазар на едро“ и отдел „Икономически“. 

В заявлението си „Тинмар Енерджи“ СА посочва, че е част от групата „ТИНМАР 

И.Н.Д.“ АД - група с богат опит в доставките на електрическа енергия (с пазарен дял от 

12.57% през 2014 година) и на петролни изделия, в добива и търговията с въглища, както 

и в дейности в областта на общественото хранене, недвижимите имоти, строителството и 

финансовото посредничество. Дейността на дружеството се развива под стриктното 

наблюдение на специалисти, произхождащи от групата, с добра репутация и със 

забележителни постижения в доставката на електрическа енергия. 

Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството 

доказателства се установи, че „Тинмар Енерджи“ СА отговаря на изискванията по чл. 40, 

ал. 1, т. 1 от ЗЕ, във връзка с чл. 11, ал. 2, т. 8 и т. 9 и ал. 6, т. 3 от НЛДЕ относно наличие 

на човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на дейността „търговия 

с електрическа енергия“. 

 

Наличие на финансови възможности на заявителя за извършване на 

лицензионната дейност, както и на финансови гаранции и обезпечения за сключване 

на сделки за търговия с електрическа енергия съгласно Правилата за условията и 

реда за предоставяне на достъп до електропреносната и електроразпределителните 

мрежи (Правилата) 

В изпълнение на изискванията на чл. 11, ал. 2, т. 3, т. 4, т. 5 и т. 6 от НЛДЕ, към 

заявлението за издаване на лицензия дружеството е представило бизнес план за периода 

2016 г. – 2020 г. и банково удостоверение от „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД, 

издадено на 14.04.2016 г., за наличието на специална сметка съгласно чл. 19 ал. 2 от 

Правилата за обезпечаване на задълженията си по сделките с електрическа енергия, 

наличността по която към 11.04.2016 г. е 150 000 лв. Размерът на наличната сума е в 

съответствие с минимално изискуемия размер на обезпечението съгласно чл. 19, ал. 2 и ал. 

3 от Правилата, видно от прогнозната стойност на оборота от търговия с електрическа 

енергия на територията на Република България за първата година от лицензионната 

дейност съгласно представения на Комисията бизнес план. 

 

Средните прогнозни цени, по които „Тинмар Енерджи“ АД ще купува и продава 

електрическа енергия, и количествата на търгуваната електроенергия са показани в 

следната таблица: 

 

Показател Мярка 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Средна продажна цена евро/MWh 33,43 33,06 34,00 35,00 35,00 

Средна покупна цена евро/MWh 30,08 30,00 31,00 32,00 32,00 

Количества търгувана 

електроенергия 
MWh 46 010 76 107 87 523 100 652 115 749 
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Дружеството е представило прогнозен финансов отчет за периода 2016 г. – 2020 г., 

като прогнозните приходи, разходи и показатели са представени в таблицата по-долу: 

 

Показатели в хил. евро 
Прогноза 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Приходи 1 538 2 512 2 976 3 523 4 051 

Разходи 1499 2 482 2 923 3 442 3 924 

в т.ч. от търговия с ел. 

енергия 
1 384 2 283 2 713 3 221 3 704 

Счетоводна печалба 39 30 53 81 127 

Финансов резултат 35,1 27 47,7 72,9 114,3 

 

При изпълнение на заложените параметри в бизнес плана се очаква дружеството 

всяка година да приключва с печалба. През първата година печалбата е в размер 54 хил. 

лв., като достига до 576 хил. лв. през 2020 г. 

 

Правила за работа с потребители на енергийни услуги 

След проведеното открито заседание за разглеждане на доклада по подаденото 

заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-45 от 18.08.2015 г., с писмо с изх. № 800 от 08.06.2016 г. 

дружеството е представило на основание чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ проект на „Правила за работа 

с клиенти“. Правилата уреждат реда и сроковете за получаване, разглеждане, проверка и 

отговор на подадените жалби, сигнали и предложения, формата на данните за 

потреблението и процедурата, по която доставчиците и потребителите на енергийни 

услуги получават достъп до тях и са в съответствие с изискванията на чл. 38в, ал. 2 от ЗЕ.  

 

 

Въз основа на всичко гореизложено може да се направи извод, че ако спази 

заложените в бизнес плана параметри, „Тинмар Енерджи“ СА ще притежава 

финансови възможности за извършване на дейността „търговия с електрическа 

енергия“. 
 

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 НЛДЕ, 

 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

 

РЕШИ: 

 

 

1. Издава на „Тинмар Енерджи“ СА, с ЕИК 34620961, със седалище и адрес на 

управление: Румъния, гр. Букурещ, сектор 1, Каля Флоряска № 246С, офис 10, етаж 

17, лицензия № Л-472-15 от 14.06.2016 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 „Тинмар Енерджи“ СА бизнес план за периода 2016 г. – 2020 г., 

приложение към това решение и приложение към лицензията по т. 1.; 
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3. Одобрява на „Тинмар Енерджи“ СА правила за работа с потребители на 

енергийни услуги, приложение към това решение и приложение към лицензията по 

т. 1.  

 

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – София град в 

14 (четиринадесет) дневен срок. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ 

 

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

ЮЛИЯН МИТЕВ 
Съгласно Заповед № 361 от 08.06.2016 г. 


