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Вх. № ........................ / ...................... 2018 г. 

 

 

ДО 

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА  

ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

 

ДОКЛАД 

 

от 
 

дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“ 

дирекция „Правна“ 

 

 

Относно: Заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-43 от 28.08.2018 г. на „Алпик Енерджи“ СЕ за 

продължаване срока на лицензия № Л-306-15 от 31.08.2009 г., издадена за дейността 

„търговия с електрическа енергия“.  

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

 

В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е постъпило 

заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-43 от 28.08.2018 г. на „Алпик Енерджи“ СЕ за продължаване 

срока на лицензия № Л-306-15 от 31.08.2009 г., издадена за дейността „търговия с 

електрическа енергия“,  на основание чл. 56, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 

67, ал. 1 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката 

(НЛДЕ). За проучване на обстоятелствата в заявлението и приложенията към него е 

сформирана работна група със заповед № З-E-126 от 13.09.2018 г. на председателя на КЕВР.  

Въз основа на анализ на фактите и обстоятелствата, съдържащи се в 

документите по административната преписка, се установи следното: 

I. Правни аспекти:  

„Алпик Енерджи“ СЕ притежава лицензия № Л-306-15 от 31.08.2009 г., издадена за 

дейността „търговия с електрическа енергия“ за срок от 10 години. 

В срока по чл. 42, ал. 2 от ЗЕ, „Алпик Енерджи“ СЕ е подало на основание чл. 56, ал. 

1, т. 1 от ЗЕ заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-43 от 28.08.2018 г., с което дружеството е поискало 

продължаване с 10 (десет) години на срока на издадената лицензия.  

В тази връзка, при продължаване срока на лицензията, по аргумент от чл. 69, ал. 1 от 

НЛДЕ, Комисията следва да прецени изпълнението на изискванията и задълженията по 

действащата лицензия и дали заявителят ще продължи да отговаря на условията за 

упражняване на лицензията, а именно дали притежава технически и финансови 

възможности, материални и човешки ресурси и организационна структура за изпълнение на 

нормативните изисквания за осъществяване на дейността по лицензията. 

Видно от представеното извлечение от 14.06.2018 г. от Търговския регистър, воден от 

Градски съд Прага, раздел Н, партида 81, „Алпик Енерджи“ СЕ е европейско дружество 
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(„societas europaea“), регистрирано в Чешката република, с идент. № 28477090, със седалище 

и адрес на управление: Чешка република, Юнгманова 26/15, Нове Место, 110 00 Прага 1.  

„Алпик Енерджи“ СЕ се управлява и представлява от управителен съвет с членове 

Зденек Чихак, Едгар Карстен Лерман и Петер Дворак. Начинът на представляване е 

съвместно от поне двама членове на управителния съвет. 

„Алпик Енерджи“ СЕ е с предмет на дейност: търговия с електроенергия; търговия с 

газ; отдаване под наем на недвижими имоти, апартаменти и нежилищни помещения; 

производство, търговия и услуги, които не са посочени в приложения 1 – 3 от Търговския 

закон. 

Капиталът на дружеството е в размер на 7 000 000 € (седем милиона евро). 

Предвид горното, „Алпик Енерджи“ СЕ е лице с еквивалентна на Търговския закон 

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

отговаря на условията на чл. 40, ал. 7 от ЗЕ. 

Въз основа на представените на основание чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „а“, б. „б“, б. „в“, и б. 

„г“ от НЛДЕ декларации от всички членове на управителния съвет на „Алпик Енерджи“ СЕ 

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, както и че заявителят не е в производство по несъстоятелност, не е обявен в 

несъстоятелност, не е в ликвидация и не му е отнемана лицензия за дейността „търговия с 

електрическа енергия“. Следователно не е налице противоречие с разпоредбите на чл. 40, ал. 

4, т. 1, 2 и 3 от ЗЕ. 

 

ІІ. Срок на лицензията 
Заявителят е поискал продължаване с 10 (десет) години на срока на издадената 

лицензия. Исканият срок е обоснован с оглед осигуряването на достатъчно дълъг период от 

време за реализация на бизнес стратегията на дружеството за търговия с електрическа 

енергия в България, подробно описана в представения бизнес план.    

 

ІІI. Технически аспекти: 

1. Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване на 

дейността „търговия с електрическа енергия“: 

Видно от регистъра на търговските участници, който независимият преносен оператор 

„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД поддържа на интернет страницата си, „Алпик 

Енерджи“ СЕ е регистрирано като търговец на електрическа енергия с EIC код „27XALPIQ-

ENERGYS“ и към момента е със статус „Активен“. 

Дружеството е представило декларация от „Алпик Сървизис CZ s.r.o.“, с която 

последното декларира, че заявителят ще използва предоставените му офисни помещения 

съгласно сключен договор за наем от 24.08.2016 г. с „Jungmannova Estates a.s.“. Офисните 

помещения са с изградена информационна мрежа, необходима за извършване на дейността 

„търговия с електрическа енергия“. „Алпик Енерджи“ СЕ е обезпечено с вътрешни и външни 

комуникационни възможности, както и с необходимото за дейността на дружеството офис 

обзавеждане, компютърна и друга техника и оборудване.  

Дейността на дружеството ще се осъществява чрез използване на следните 

информационни и комуникационни системи и софтуерни програми: 

 Операционна система – Microsoft Windows 10; 

 Хардуер: Intel Core 2 Duo CPU (2.66 GHz); 

 Електронна поща: Outlook Express; 

 Офис пакет: MS Office 2010 (включително Word и Excel 2010); 

 Антивирусна система: McAfee 10.5; 

 Система за управление на електроенергийния график и планиране: One trading 

Landscape (OTL) 1.3.1; 

  Софтуер за управление на риска: One Trading Landscape 1.3.1. 
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С писмо с изх. № ЦУ-ПМО-4581/1 от 08.08.2018 г. „Електроенергиен системен 

оператор“ ЕАД декларира, че „Алпик Енерджи“ СЕ 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 Правилата за търговия с електрическа енергия. 

Въз основа на гореизложеното и представените доказателства може да се приеме, 

че „Алпик Енерджи“ СЕ притежава технически възможности и материални ресурси и 

отговаря на условията да продължи да осъществява дейността „търговия с 

електрическа енергия“. 

 

2. Относно наличието на човешки ресурси и опит за осъществяване на дейността 

„търговия с електрическа енергия“: 

„Алпик Енерджи“ СЕ е на пазара на електрическа енергия от 2009 г. и е активно на 

повечето пазари и борси за електроенергия и газ в региона на Централна и Източна Европа, 

както и в балтийските страни, предвид възможността, която европейското законодателство 

дава на компании, регистрирани в държава-членка на Европейския Съюз, да извършват 

търговска дейност във всички страни от общността. 

Управлението на „Алпик Енерджи“ СЕ е възложено основно на членовете на 

управителния съвет. Търговските дейности се координират и управляват от съответните 

мениджъри съгласно техните задължения и умения. По-голяма част от дейностите на бек и 

мидъл офис са възложени на дъщерното дружество „Алпик Сървизис CZ s.r.o.“. Заявителят 

посочва, че се ползва с пълната материална подкрепа и ноу-хау на акционерите си.  

„Алпик Енерджи“ СЕ декларира, че има международен опит в търговията на едро и 

търговията с крайни клиенти, служителите му са с подходящо бизнес, икономическо, 

търговско и електротехническо образование и има богата мрежа от регионални контакти.  

Организационната структура на дружеството се опира на функциите, необходими за 

да бъдат осъществявани дейностите му. „Алпик Енерджи“ СЕ е организирано като фронт 

офис, заедно с всички функции на мидъл и бек офис, извършвани от „Алпик Сървизис CZ 

s.r.o.“ на база на подписано споразумение за предоставяне на услуги. Екипът, отговорен за 

дейностите, свързани с търговия на едро, е задължен да подсигурява средносрочните 

покупки и продажби. Отделът по изготвяне и обмен на графици за покупко-продажба е 

отговорен за изпращане/получаване на графици за доставка съгласно договори за покупко-

продажба. Отделът за административно обслужване на договори отговаря за изпращане, 

получаване и архивиране на търговски договори и споразумения за сделки.  

Представени са автобиографии на членовете на управителния съвет, както и на някои 

от служителите на „Алпик Енерджи“ СЕ. 

Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството 

доказателства се установи, че „Алпик Енерджи“ СЕ притежава човешки ресурси и опит 

и отговаря на условията да продължи да изпълнява дейността „търговия с 

електрическа енергия“. 

 

IV. Икономически аспекти: 

Относно финансовите възможности на „Алпик Енерджи“ СЕ за извършване на 

дейността „търговия с електрическа енергия“, както и наличието на финансови 

гаранции и обезпечения за сключване на сделки 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. 68, ал. 2, т. 5 от НЛДЕ, „Алпик Енерджи“ СЕ е 

представило бизнес план за управление и развитие на дейността „търговия с електрическа 

енергия“, който обхваща периода 2019 г. – 2023 г., заедно с прогнозни годишни финансови 

отчети. 
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В бизнес плана са заложени увеличаващи се количествата електрическа енергия за 

покупко-продажба, като техните обеми са от …. GWh през 2019 г. до ….. GWh през 2023 г.  

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

през периода на бизнес плана, са: 

 

….. 

 

Ръст в приходите от продадената електроенергия е предвиден за периода на бизнес 

плана, дължащ се на прогнозата на дружеството за увеличение на търгуваните обеми 

електрическа енергия, както и на очаквания ръст на продажната цена.  

Сравнителна таблица на прогнозните приходи и разходи за периода 2019 г. – 2023 г. е 

представена по-долу: 

 

….. 

 

Към бизнес плана „Алпик Енерджи“ СЕ е представило SWOT анализ, в който 

дружеството е посочило своите силни и слаби страни, възможностите за развитие и 

вероятните заплахи за дейността си. 

Дружеството е представило удостоверение от 15.08.2018 г. от „…“, според което 

„Алпик Енерджи“ СЕ е клиент на банката с открита сметка за обезпечаване на бъдещи 

сделки при упражняване на лицензионната дейност „търговия с електрическа енергия“, 

наличността по която към 14.08.2018 г. е … €. Сумата по тази сметка е в размер, 

съответстващ на изискванията на чл. 19, ал. 2 от Правилата, видно от годишния оборот от 

търговия с електрическа енергия на територията на Република България съгласно годишния 

финансов отчет на дружеството за 2017 г. 

Въз основа на гореизложеното може да се направи извод, че ако спази заложените 

в бизнес плана параметри, „Алпик Енерджи“ СЕ ще притежава финансови 

възможности и ще продължи да отговаря на условията за упражняване на дейността 

„търговия с електрическа енергия“ за новия срок на лицензията. 
 

V. Правила за работа с потребители на енергийни услуги 

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

работа с клиенти. Според изискванията на чл. 38в, ал. 2 от ЗЕ 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. 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността 

на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация във 

връзка с чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ предлагаме Комисията да вземе следните 

 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 

1. Да приеме доклада на работната група относно подаденото от „Алпик Енерджи“ 

СЕ заявление за продължаване срока на лицензия № Л-306-15 от 31.08.2009 г.; 

2. Да насрочи открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ за разглеждане на 

подаденото заявление;  

3. Да покани за участие в откритото заседание лицата, представляващи „Алпик 

Енерджи“ СЕ, или други упълномощени от тях представители на дружеството; 

4. Датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на страницата 

на Комисията в интернет. 

 

 


