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КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

 

на закрито заседание, проведено на 01.09.2016 г., като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-

251 от 08.08.2016 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-51 от 01.10.2014 г. от „И Ди Ес 

Интернешънъл Ес Ка“ СРО за издаване на лицензия за дейността „търговия с 

електрическа енергия“ и събраните данни от проведеното на 18.08.2016 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-51 от 

01.10.2014 г. от „И Ди Ес Интернешънъл Ес Ка“ СРО 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-279 от 23.10.2014 г. на председателя на Комисията е 

сформирана работна група със задача да проучи обстоятелствата в заявлението и 

приложенията към него за установяване на основателността на искането. 

След предоставяне от дружеството с писма с вх. № Е-ЗЛР-Л-51 от 30.12.2014 г., вх. 

№ Е-ЗЛР-Л-51 от 13.01.2015 г., вх. № Е-ЗЛР-Л-51 от 01.06.2016 г. и вх. № Е-ЗЛР-Л-51 от 

13.07.2016 г. на изисканите от Комисията допълнителни данни и документи се извърши 

анализ на заявлението, като резултатите от него са отразени в доклад с вх. № Е-Дк-251 от 

08.08.2016 г., който е приет от КЕВР с решение по Протокол № 168 от 11.08.2016 г., т. 5. В 

изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ, на 18.08.2016 г. е проведено открито 

заседание, на което e присъствал представител на заявителя. Същият не е направил 

възражения по фактите, обстоятелствата и изводите, отразени в приетия доклад.   

След проучване на обстоятелствата по образуваната преписка, Комисията приема за 

установено следното: 

Съгласно представеното извлечение от Търговския регистър към Окръжен съд 

Братислава I от 03.07.2014 г., „И Ди Ес Интернешънъл Ес Ка“ СРО е дружество с 

ограничена отговорност, с идентификационен № 47 237 961, със седалище и адрес на 

управление Словакия, гр. Братислава 831 02, ул. „Риажанска“ № 675/2. 

Заявителят има следния предмет на дейност: доставка на електрическа енергия, 

отдаване под наем на недвижима собственост, жилищни и нежилищни помещения, без 

предоставянето на други, освен основните услуги, свързани с отдаването под наем. 

Дружеството се управлява и представлява от управителя Драголюб Никацевич.   

Капиталът на дружеството е в размер на 5 000 (пет хиляди) евро и е изцяло внесен. 

Единствен съдружник (едноличен собственик на капитала) в дружеството е Energy 

Delivery Solutions EDS DOO Skopje, Република Македония. 

Представени са удостоверение за регистрация по Закона за данъка върху добавената 

стойност и удостоверение за предоставяне на данъчен идентификационен номер на „И Ди 
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Ес Интернешънъл Ес Ка“ СРО, издадени от Данъчна служба Братислава, Словакия, от 

които е видно, че дружеството е регистрирано като данъчно задължено лице с 

идентификационен № SK2023461880. 

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

НЛДЕ от Драголюб Никацевич, в качеството му на управител на дружеството, с които се 

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

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

стопанството, както и че дружеството не е в производство по несъстоятелност и не е в 

производство по ликвидация, на дружеството не е отнемана лицензията за търговия с 

електрическа енергия и не му е отказвано издаването на лицензия за тази дейност. 

Предвид изложените по-горе факти следва да се приеме, че 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.  

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 20 (двадесет) години.  

Дружеството счита, че посоченият срок е необходим и обоснован с оглед 

реализация  на неговата бизнес концепция в България, с оглед перспективите за развитие 

на свободния пазар в страната, предвид изискванията на европейското законодателство по 

отношение на интеграцията на либерализирания пазар в региона. Заявителят посочва, че 

предлаганият от него срок би гарантирал реализация както на средносрочните, така и на 

дългосрочните планове на дружеството.  

Във връзка с горното следва да се има предвид, че развитието на пазара на 

електрическа енергия е изключително динамично както в Р България, така и в региона, и е 

невъзможно да бъде направена реалистична прогноза на пазарната адекватност на 

дружество, опериращо на този пазар, за период по-дълъг от десет години. Поради тези 

причини, трайната практика на КЕВР е при издаването на лицензии за дейността „търговия 

с електрическа енергия“, техният срок да бъде определян за не повече от 10 (десет) години. 

По изложените аргументи и в настоящия случай е обосновано срокът на исканата лицензия 

да бъде 10 (десет) години.   

С оглед изложеното се налага изводът, че искането на заявителя 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“ заявителят ще  

използва офис, находящ се на адрес: ул. „Риажанска“ № 2, гр. Братислава, Словакия. 
Дружеството е представило договор за предоставяне на седалище и други 

административни услуги, сключен с „ПРОВИДУС Сосиетас“ СРО, Словакия, в качеството 

му на изпълнител. Съгласно договора, изпълнителят се задължава да впише в търговския 

регистър като седалище на „И Ди Ес Интернешънъл Ес Ка“ СРО недвижим имот, находящ 

се на горепосочения адрес.  

Дружеството е предоставило писмо с потвърждение на технически параметри, 

съгласно чл. 11, ал. 6, т. 1 от НЛДЕ. „И Ди Ес Интернешънъл Ес Ка“ СРО е представило 

трудов договор на един назначен служител. Основната си дейност дружеството 

възнамерява да извършва чрез своя търговски отдел в гр. Братислава, Словакия, а 

техническата поддръжка ще се осъществява постоянно от екип, базиран в гр. Скопие, 

Република Македония. В писмото са посочени конкретните параметри на 

комуникационните инструменти и хардуерните и софтуерни системи. 
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Като доказателства за наличието на техническите средства за осъществяване на 

лицензионната дейност, заявителят е представил договор за предоставяне на канцеларски 

помещения, както и лицензионно споразумение за софтуер. 

Съгласно Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) във връзка с 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 „Електроенергиен системен 

оператор“ ЕАД (ЕСО ЕАД). 

С писмо с изх. № ЦУ-ПМО-4745 от 18.08.2014 г. ЕСО ЕАД декларира, че „И Ди Ес 

Интернешънъл Ес Ка“ СРО 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 гореизложените данни и представените доказателства може да се направи извод, 

че „И Ди Ес Интернешънъл Ес Ка“ СРО отговаря на изискванията за наличие на 

техническа и материална осигуреност за сключване на сделки с електрическа енергия. 

Относно наличието на човешки ресурси и опит за осъществяване на дейността 

„търговия с електрическа енергия“. 

Съгласно чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЕ, лицензия се издава на лице, регистрирано по 

Търговския закон, което притежава човешки ресурси и организационна структура за 

изпълнение на нормативните изисквания за осъществяване на дейността по лицензията. 

Съгласно чл. 11, ал. 2, т. 8 от НЛДЕ, заявителят следва да представи данни за опита си в 

извършването на подобна дейност, а ако е новоучреден, се представят данни за опита за 

извършване на подобна дейност от съдружниците или акционерите, които имат контрол 

върху новоучреденото дружество. На основание т. 9 от същата разпоредба заявителят 

следва да представи данни за управленската и организационната си структура, за 

образованието и квалификацията на ръководния персонал и данни за числеността и 

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

лицензиране. В тази връзка, освен гореизброените данни, заявителят следва на основание 

чл. 11, ал. 6, т. 3 от НЛДЕ да представи и доказателства за наличието на персонал и 

неговата квалификация за извършване на дейността и за познаване на пазара на 

електрическа енергия.  

В изпълнение на горните разпоредби, заявителят е представил описание на 

организационната структура на дружеството, както и данни за назначените служители - 

управител, счетоводител, IT – специалист, служител бек офис и служител, отговарящ за 

търговията. Дружеството е представило професионални автобиографии и копия от 

сертификати на служителите и на управителя.    

Към заявлението за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа 

енергия“ е представено Споразумение за консултантска услуга между „И Ди Ес 

Интернешънъл Ес Ка“ СРО и Providus Consult s.r.o., сключено на 01.02.2014 г. По силата 

на споразумението, консултантът се задължава да предоставя консултантски услуги на „И 

Ди Ес Интернешънъл Ес Ка“ СРО във връзка с търговската дейност на дружеството в 

Словакия. Услугите включват: проучване на вътрешния и чуждестранен пазар, 

консултантски услуги при избор на местни и чуждестранни търговски партньори, 

включително подпомагане на преговорите с тях и изготвянето на договори.  

Във връзка с осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“ 

заявителят е посочил, че като част от Fero Invest Group, Република Македония, ще ползва 

служители от търговския отдел на Групата, който е разположен в гр. Братислава, 

Словакия. Отделът получава непрекъсната 24/7 подкрепа от екип, работещ в компанията в 

Скопие, Македония, която е изцяло собственост на групата. Дейностите на групата за 

търговия ще се извършват от седем търговци на енергия и трима производители с опит в 

сектора. 
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За осъществяване на дейността си, „И Ди Ес Интернешънъл Ес Ка“ СРО разчита на 

квалифицирани специалисти от Fero Invest Group, за която работят около 600 служители. 

Групата се състои от предприятия в сектор металургичната промишленост, сектор енергия 

от възобновяеми източници и сектор търговия с електрическа енергия. 

„И Ди Ес Интернешънъл Ес Ка“ СРО е представило декларация за опита на 

дружеството, в която е посочено, че екипът, който ще осъществява дейността по 

лицензията, има опит в компании, занимаващи се с търговия с електрическа енергия, 

управление на балансираща енергия със системни оператори в Унгария, Македония, 

Сърбия и участие на спот пазари. 

Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството 

доказателства може да се направи извод, че „И Ди Ес Интернешънъл Ес Ка“ СРО отговаря 

на изискванията на 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“. 

Относно наличието на финансови възможности на „И Ди Ес Интернешънъл Ес Ка“ 

СРО за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“, както и наличието 

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. 13, ал. 1 от НЛДЕ, дружеството е представило 

бизнес план за периода 2016 г. - 2020 г. с прогнозни годишни финансови отчети. 

Съгласно представения бизнес план, дружеството прогнозира количествата 

електрическа енергия за покупко-продажба да се увеличават от ХХ MWh през 2016 г. до 

ХХ MWh през 2020 г. 

Прогнозните цени и количества търгувана електроенергия са представени по-долу: 

 

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

Средна продажна цена лв/ MWh ХХ ХХ ХХ ХХ ХХ 

Средна покупна цена лв/ MWh ХХ ХХ ХХ ХХ ХХ 

Количества търгувана 

електроенергия 
MWh ХХ ХХ ХХ ХХ ХХ 

 

Прогнозата относно средната продажна цена е резултат от вътрешната ценова 

позиция на „И Ди Ес Интернешънъл Ес Ка“ СРО и очакваната пазарна цена на 

електрическата енергия в потребителския сегмент.  

Съгласно представения прогнозен отчет за приходите и разходите, дружеството 

предвижда общите приходи да нарастват всяка година от бизнес плана и от ХХ хил. лв. за 

2016 г. да достигнат до ХХ хил. лв. през 2020 г. 

Със същия темп е прогнозирано да нарастват и разходите и от ХХ хил. лв. за 2016 г. 

да достигат до ХХ хил. лв. през 2020 г. 

Дружеството прогнозира печалбата да се увеличава и от ХХ хил. лв. за 2016 г. да 

достигне до ХХ хил. лв. през 2020 г. 

 

 

 

 

„И Ди Ес Интернешънъл Ес Ка“ СРО е представило анализ на вътрешния и външен 

електроенергиен пазар, като се е съобразило с тенденциите в развитието на пазара на 

електрическа енергия.  

Дружеството е представило и SWOT анализ, обективно отчитащ силните и слабите 

му страни, както и възможните положителни и негативни външни влияния. 
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В съответствие с изискванията на чл. 19, ал. 2 от Правилата, дружеството е 

представило писмено потвърждение (удостоверение) от „ХХ“ ЕАД с изходящ № 10574 от 

12.07.2016 г., за наличието на специална сметка. 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 Р България за първата година от лицензионната дейност 

съгласно представения на Комисията бизнес план. 

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

заложените в бизнес плана параметри и представените в пазарния анализ данни, „И Ди Ес 

Интернешънъл Ес Ка“ СРО ще притежава финансови възможности за извършване на 

дейността „търговия с електрическа енергия“. 

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 потребители“. 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. 

 

Предвид гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 5 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 „И Ди Ес Интернешънъл Ес Ка“ СРО, с идентификационен № 

47 237 961, със седалище и адрес на управление: Словакия, гр. Братислава 831 02, ул. 

„Риажанска“ № 675/2, лицензия № Л-477-15 от 01.09.2016 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 „И Ди Ес Интернешънъл Ес Ка“ СРО бизнес план за периода 

2016 г. – 2020 г., приложение към това решение и приложение към лицензията по т. 

1.; 

3. Одобрява на „И Ди Ес Интернешънъл Ес Ка“ СРО 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 

 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

РОСИЦА ТОТКОВА 


