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Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ Л-486 

от 16.03.2017 г. 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание, проведено на 16.03.2017 г., като разгледа доклад с вх. № Е-

Дк-82 от 23.02.2017 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-2 от 11.01.2017 г. на 

„Интеренерго енерджи енжинийъринг“ ЛТД за издаване на лицензия за дейността 

„търговия с електрическа енергия“ и събраните данни от проведеното на 

09.03.2017 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-2 от 

11.01.2017 г. на „Интеренерго енерджи енжинийъринг“ ЛТД 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-6 от 16.01.2017 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. 

Резултатите от извършения анализ на заявлението и приложенията към него са 

отразени в доклад с вх. № Е-Дк-82 от 23.02.2017 г., който е приет от КЕВР с решение 

по Протокол № 36 от 28.02.2017 г., т. 4. В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, 

т. 1 от ЗЕ, на 09.03.2016 г. е проведено открито заседание, на което са присъствали 

представители на заявителя. Същите не са направили възражения по фактите, 

обстоятелствата и изводите, отразени в приетия доклад.  

След обсъждане и анализ на всички събрани в хода на административното 

производства данни и доказателства, Комисията приема за установено следното: 

Видно от представеното извлечение от 11.10.2016 г. от Търговския регистър на 

Република Словения, правно-организационната форма на „Интеренерго енерджи 

енжинийъринг“ ЛТД е дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо 

съгласно законите на Република Словения, с регистрационен номер № 2226405000, със 

седалище и адрес на управление: Република Словения, гр. Любляна 1000, Тиволска 

цеста № 48. 

Дружеството се управлява и представлява заедно от управителите Антон Папеж 

и Кристиан Шварц или заедно от всеки един от тях и един прокурист.  

Размерът на капитала на дружеството е 10 200 000 (десет милиона и двеста 

хиляди) евро. Едноличен собственик е Ki-Kelag International GmbH, държава: Австрия.  

От посочените по-горе данни се установи, че „Интеренерго енерджи 

енжинийъринг“ ЛТД отговаря на условията на чл. 40, ал. 1 във връзка с ал. 7 от ЗЕ, тъй 

като е лице с регистрация по законодателството на друга държава - членка на 

Европейския съюз, еквивалентна на тази по българския Търговски закон.  

Видно от представеното удостоверение № 3842-17313/2016-2 от 04.11.2016 г., 

издадено от Финансова администрация на Република Словения, „Интеренерго енерджи 

енжинийъринг“ ЛТД е регистрирано по ДДС лице с ДДС № SI99144590. 
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От представените декларации от лицата, представляващи дружеството по закон 

съгласно чл. 11, ал. 2, т. 2, букви „а“ и „б“ от НЛДЕ, е установено, че същите не са 

лишавани от правото да упражняват търговска дейност и не са осъждани с влязла в 

сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството. 

Представени са и декларации по чл. 11, ал. 2, т. 2, букви „в“, „г“ и „д“ от НЛДЕ, 

с които е установено, че „Интеренерго енерджи енжинийъринг“ ЛТД не е обявено в 

несъстоятелност, не е в производство за несъстоятелност, не е в ликвидация, не му е 

отнемана лицензия за търговия с електрическа енергия, както и не му е отказано 

издаване на лицензия за търговия с електрическа енергия. 

Предвид гореизложеното следва, че не е налице противоречие с 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 10 (десет) години. 

Посоченият срок е обоснован с оглед икономическите и финансови параметри 

на дейността на компанията и възможностите за прогнозиране на икономическите 

тенденции на пазарите, на които дружеството оперира и плановете на групата, от която 

същото е част. 

С оглед изложеното, искането на „Интеренерго енерджи енжинийъринг“ ЛТД 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 осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“ „Интеренерго 

енерджи енжинийъринг“ ЛТД ще използва наети офис помещения, находящи се на 

шестия етаж в бизнес сграда „Eurocenter“, с адрес: „Тиволска цеста“ № 48, гр. Любляна, 

Р Словения. Като доказателство заявителят е представил договор за наем на офис-

площи с „ИНФОКАРГО информационно посредничество в транспортния бизнес“ д.о.о. 

от 01.06.2012 г.  

Дружеството е представило сключени договори за наем на офис оборудване, 

включващо принтери, скенери и др. с „КОНИКА МИНОЛТА СЛОВЕНИЯ“ д.о.о. от 

25.10.2013 г. и със „ЗУПО.СИ дружество за глобални информационни услуги“ д.о.о. от 

01.10.2013 г. Заявителят декларира, че наетият офис е оборудван със стандартни 

устройства като телефон, факс, скенер, принтер и копирна машина, както и следните 

информационни, технически и софтуерни продукти за осъществяване на дейността: 

 1 бр. HP Elite Book Revolve 810+dock+ mouse+keyboard; 

 3 бр. HP Elite Book 9470m+dock+mouse+keyboard; 

 5 бр. HP Elite Book EB8570p+dock+mouse+keyboard; 

 4 бр. HP Elite Book EB8570w+dock+mouse+keyboard; 

 6бр. WS за търговия HP 8300E CMT i7/8/l TB/W8-7+key+mouse+4 x графика; 

 3 бр. Монитор HP LA2405xLED; 

 лицензиран софтуер Microsoft Windows 2012 Server Datacenter-2xproc; 

 Microsoft Office Standard; 

 Microsoft Project; 

 Microsoft SQL Server и др. 

Доставката и ползването на интернет услуги, както и поддръжката на 

комуникационното оборудване, се обезпечават от дружеството посредством сключен 

договор с „ТЕЛЕКОМ СЛОВЕНИЯ“ д.д. 
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Съгласно чл. 11, ал. 6, т. 2 от НЛДЕ 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 „Електроенергиен системен 

оператор“ ЕАД (ЕСО ЕАД).  

С писмо с изх. № ЦУ-ПМО-7610/1 от 22.12.2016 г. ЕСО ЕАД декларира, че 

„Интеренерго енерджи енжинийъринг“ ЛТД 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 „Интеренерго 

енерджи енжинийъринг“ ЛТД 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. 

Относно наличието на човешки ресурси и опит за осъществяване на дейността 

„търговия с електрическа енергия“. 

„Интеренерго енерджи енжинийъринг“ ЛТД е начело на „Интеренерго Груп“, в 

която се включват 11 дъщерни компании в държави от Югоизточна Европа. 

„Интеренерго енерджи енжинийъринг“ ЛТД също така притежава 15 малки 

водноелектрически и соларни централи и е член на шест борси за търговия с 

електрическа енергия. 

Предоставени са данни за управленската и организационна структура на 

дружеството. Общата организационна структура на „Интеренерго енерджи 

енжинийъринг“ ЛТД се състои от три дирекции, които са  подчинени на изпълнителния 

директор на дружеството. Дирекциите са разпределени в следните дейности: 

• Инвестиции - координация на дейностите на дружеството, на регионално ниво; 

планиране, мениджмънт и контрол на проекти; контрол върху стандартите и 

изискванията за качество; подготовка и разпределение на бюджета на компанията; 

контрол над финансовите дела на компанията; управление на имоти; контрол върху 

изпълнението на проекти на компанията; 

• Търговия - извършва търговска дейност на дружеството, увеличаване на 

продажбите чрез анализи на пазара, непрекъснато подобряване на качеството на 

работата чрез техническа помощ и организация на работния процес, логистика, 

оптимизиране на разходите; планиране продажби; проучване на пазара; бизнес 

анализиране; основаване и поддържане на бизнес отношение с потребителите; 

клиентско обслужване и техническа поддръжка; администрация и контрол върху 

транзакциите, доставките и проектите; съхранение на документи; анализи и обобщение 

на данните за реализация на продажбите; 

• Основни услуги - счетоводство, фактуриране, плащания; анализ на 

финансовите и счетоводните операции; мониторинг на финансовите ресурси на 

дружеството; сътрудничество с одитори; административна помощ и подкрепа; 

изготвяне на доклади и финансови данни; надзор и управление на персонала; 

управление, маркетинг и реклама; оценка на риска; корпоративно управление; анализ 

на стандартите за спазване на изискванията, към които компанията трябва да се 

придържа. 

Заявителят е представил копие на автобиографията на управителя на 

дружеството, както и справка за назначения персонал, зает с дейността „търговия с 

електрическа енергия“. От приложената справка е видно, че дружеството разполага с 

квалифицирани служители, от които един заема длъжност „началник търговия“, трима -  

„старши търговец“, един - „старши оператор координация мощности“, един - 

„търговец“ и двама - „анализатор“. 
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Изложените от дружеството данни и доказателства дават основание да се 

приеме, че „Интеренерго енерджи енжинийъринг“ ЛТД 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 „Интеренерго енерджи 

енжинийъринг“ ЛТД 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 от НЛДЕ, дружеството е представило 

бизнес план за периода 2017 г. – 2021 г. с прогнозни счетоводни баланси и прогнозни 

отчети за приходите и разходите за периода на бизнес плана. 

Прогнозните цени и количества, по които дружеството ще търгува електрическа 

енергия, са изложени в следната таблица:  

Показател Мярка 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Средна продажна цена лв./MWh 80 81 83 85,90 88,20 

Средна покупна цена лв./MWh 75,20 76 77 78 81 

Количества търгувана 

електроенергия 
MWh 438 000 657 000 876 000 876 000 876 000 

Дружеството е представило прогнозен финансов отчет за периода 2017 г. - 2021 

г., като прогнозните приходи, разходи и показатели са представени в таблицата по-

долу: 

Показатели в хил. лева 
Прогноза 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Приходи  742 886 947 636 1 132 886 1 327 886 1 483 886 

в т.ч от лицензионна 

дейност 
35 040 53 217 77 263 77 263 77 263 

Разходи  728 029 929 631 1 112 493 1 307 493 1 463 493 

в т.ч от лицензионна 

дейност 
32 937 49 932 70 956 70 956 70 956 

Счетоводна печалба 8 611 12 301 13 504 14 479 15 454 

Финансов резултат 9 282 10 339 11 489 12 464 13 439 

ДА 191 211 197 835 208 209 213 084 217 959 

СК 90 143 102 375 115 982 125 586 136 165 

СК/ДА 0,47 0,52 0,56 0,59 0,62 

КА 91 426 113 529 133 444 149 044 164 644 

КП 62 745 79 030 93 764 98 639 103 514 

КА/КП 1,46 1,44 1,42 1,51 1,59 

В представения прогнозен отчет за приходите и разходите дружеството 

предвижда общите приходи да нарастват през всяка година от бизнес плана и от 

742 886 хил. лв. през 2017 г. да достигнат до 1 483 886 хил. лв. през 2021 г. 
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Със същия темп е прогнозирано да нарастват и общите разходи и от 728 029 хил. 

лв. за 2017 г. да достигнат 1 463 493 хил. лв. през 2021 г. 

Относно капиталовата структура е планирано увеличение на сумата на 

собствения капитал, вследствие нарастване на текущата печалба за периода на бизнес 

плана.  
Краткосрочните задължения се увеличават, като за 2017 г. те са предвидени да 

бъдат в размер на 62 745 хил. лв., а в края на периода 2021 г. да достигнат 103 514 хил. 

лв. 

Размерът на краткотрайните активи и краткосрочните пасиви определя добри 

стойности на коефициента на обща ликвидност и възможността на дружеството да 

покрива краткосрочните си задължения с наличните краткотрайни активи. 

В маркетинговия анализ на „Интеренерго енерджи енжинийъринг“ ЛТД, под 

формата на SWOT анализ са посочени както вътрешни и външни силни страни на 

дружеството, така и обективно са посочени слабите страни и възможните заплахи пред 

дружеството. 

В съответствие с изискванията на чл. 19, ал. 2 от Правилата, дружеството е 

представило писмено потвърждение от „ Уникредит Банка Словения“ от 06.10.2016 г. в 

уверение на това, че „Интеренерго енерджи енжинийъринг“ ЛТД е клиент на същата 

банка и има открита сметка, средствата по която са предназначени единствено за 

изпълнение на задълженията на дружеството при осъществяване на лицензионна 

дейност „търговия с електрическа енергия“, с наличност в размер на 810 801,46 € 

(1 585 789,82 лв. по фиксинга на БНБ). Размерът на наличната сума е в съответствие с 

изискуемия размер на обезпечението съгласно чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от Правилата, видно 

от стойността на оборота от търговия с електрическа енергия на територията на 

Република България за първата година от лицензионната дейност съгласно 

представения на Комисията бизнес план. 

Въз основа на всичко гореизложено може да се направи извод, че в случай, че 

спази заложените в бизнес плана параметри, „Интеренерго енерджи енжинийъринг“ 

ЛТД 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 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.  

 

Предвид гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 5 във връзка с 

чл. 39, ал. 1, т. 5 и чл. 38в, ал. 3 от Закона за енергетиката и чл. 13, ал. 4 от Наредба 

№ 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, 

 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

 

1. Издава на „Интеренерго енерджи енжинийъринг“ ЛТД, с регистрационен 

номер № 2226405000, със седалище и адрес на управление: Република Словения, 

гр. Любляна 1000, Тиволска цеста № 48, лицензия № Л-486-15 от 16.03.2017 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. Одобрява на „Интеренерго енерджи енжинийъринг“ ЛТД бизнес план за 

периода 2017 г. – 2021 г., приложение към това решение и приложение към 

лицензията по т. 1.; 

3. Одобрява на „Интеренерго енерджи енжинийъринг“ ЛТД 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 
 

 


