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Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

№ И1-Л-379 

от 13.01.2022 г. 
 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

 

на закрито заседание, проведено на 13.01.2022 г., като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-

1326 от 17.12.2021 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-10 от 26.02.2021 г., подадено 

„ГЕН-И, търговия и продажба на електрическа енергия“ д.о.о. за продължаване срока 

на лицензия № Л-379-15 от 27.02.2012 г., както и събраните данни от проведеното на 

06.01.2022 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-ПД-10 от 

26.02.2021 г., подадено „ГЕН-И, търговия и продажба на електрическа енергия“ д.о.о. за 

продължаване срока на лицензия № Л-379-15 от 27.02.2012 г., 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-331 от 15.12.2021 г. 

на председателя на КЕВР. 

Резултатите от извършения анализ на заявлението и приложенията към него са 

отразени в доклад с вх. № Е-Дк-1326 от 17.12.2021 г., който е приет с решение на КЕВР по 

Протокол № 298 от 22.12.2021 г., т. 9. В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от 

ЗЕ, на 06.01.2022 г. е проведено открито заседание с дистанционно участие, на което е взел 

участие представител на заявителя. Същият е посочил, че няма коментари и възражения по 

приетия доклад. 

 

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

документите по административната преписка, се установи следното: 

В срока по чл. 42, ал. 2 от ЗЕ, „ГЕН-И, търговия и продажба на електрическа енергия“ 

д.о.о. е подало на основание чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗЕ заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-10 от 

26.02.2021 г. за продължаване срока на издадената лицензия с 10 (десет) години. 

Предвид горното, 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. 
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Видно от представения документ за актуално състояние – редовен екземпляр от 

съдебния/търговски регистър, издаден на 14.07.2021 г. от Агенция на Р Словения за 

публични регистри и услуги гр. Любляна, заявителят е дружество с ограничена отговорност 

с регистрационен номер 1587714000, вписано в Търговския регистър на Р Словения, със 

седалище и адрес на управление: гр. Кръшко, ул. „Върбина“ № 17. 

„ГЕН-И, търговия и продажба на електрическа енергия“ ООД има следния предмет на 

дейност: производство на апарати за разпределение и управление на електрическа енергия; 

производство на изолирани проводници и кабели; производство на осветителна техника и 

електрически лампи; производство на електрическо оборудване, некласифицирано другаде; 

производство на инструменти и уреди за измерване, проверка изпитване, навигация и други 

цели, с изключение на оборудване за контрол на промишлени процеси; производство на 

оптични инструменти и фотографско оборудване; рециклиране на метални отпадъци и скрап; 

рециклиране на неметални отпадъци и скрап; производство на електроенергия във 

водноелектрически централи; производство на електроенергия в топлоелектрически 

централи и атомни електроцентрали; друго производство на електроенергия; пренос на 

електроенергия; разпределение на електроенергия; търговия с електроенергия; производство 

на газ; разпределение на газообразни горива по газоразпределителни мрежи; доставка на 

пара и топла вода; разрушаване и събаряне на сгради, изкопни работи; общо строителство на 

сгради и строителни работи; други строителни работи, включващи специални сделки; 

монтаж на електрически кабели и фитинги; изолационни работи; ВиК; други строителни 

инсталации; други строителни и довършителни работи; даване под наем на строително 

оборудване или оборудване за разрушаване, заедно с оператора; агенти, занимаващи се с 

продажба на моторни превозни средства; поддръжка и ремонт на моторни превозни 

средства; продажба на едро на части и принадлежности за моторни превозни средства; 

агенти, занимаващи се с продажба на едро на части и принадлежности за моторни превозни 

средства; агенти, занимаващи се с продажба на горива, руди, метали и промишлени 

химикали; агенти, занимаващи се с продажба на машини, промишлено оборудване, кораби и 

въздухоплавателни средства; агенти, занимаващи се с продажба на мебели, стоки за бита и 

железария; агенти, занимаващи се с продажба на разнообразни стоки; продажба на едро на 

други стоки за бита; продажба на едро на твърди, течни и газообразни горива; продажба на 

едро на метали и метални руди; продажба на едро на железарски изделия, водопроводно, 

отоплително оборудване и консумативи; продажба на едро на други междинни продукти; 

продажба на едро на отпадъци и скрап; продажба на едро на металорежещи машини; 

продажба на едро на миннодобивна техника и машини за гражданското и промишлено 

строителство; продажба на едро на машини за текстилната промишленост и на шевни и 

плетачни машини; продажба на едро на компютри, периферни компютърни устройства и 

софтуер; продажба на едро на други офис машини и оборудване; продажба на едро на други 

машини за използване в промишлеността, търговията и корабоплаването; други продажби на 

едро; продажба на дребно на железарски изделия; продажба на дребно на строителни 

материали; различни продажби на дребно в специализирани магазини, некласифицирани 

другаде; продажба на дребно на стоки втора употреба в магазини; поправка на електрически 

стоки за бита; поправка на други стоки за бита; сухопътен превоз на товари; обработка на 

товари; съхранение и складиране; други помощни дейности в областта на сухопътния 

транспорт; дейности на други транспортни агенции; телекомуникации; финансов лизинг; 

строителство и продажба на недвижими имоти; покупко-продажба на собствени недвижими 

имоти; агенции за недвижими имоти; управление на недвижими имоти срещу комисионна 

или на договорна основа; даване под наем на автомобили; даване под наем на други 

сухопътни транспортни средства; даване под наем на машини и оборудване за гражданско и 
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промишлено строителство; даване под наем на офис техника и оборудване, включително 

компютри; даване под наем на други машини и оборудване; даване под наем на други стоки 

за бита; консултантски дейности в областта на информационните технологии; научни 

изследвания и експериментални разработки по природни науки; научни изследвания и 

експериментални разработки в областта на инженерните науки; счетоводни и одиторски 

дейности, данъчни консултации; консултантски дейности по бизнес и мениджмънт; 

геодезически, геоложки, геофизични, геохимични и други проучвания, измервания и 

картографиране; архитектурни дейности и озеленяване; архитектурни и инженерни дейности 

и свързаните с тях технически консултации; други консултации по планиране и технически 

въпроси; техническо изпитване и анализ; реклама; различни бизнес дейности, 

некласифицирани другаде. 

Капиталът на дружеството е в размер на 19 877 610 (деветнадесет милиона 

осемстотин седемдесет и седем хиляди шестстотин и десет) евро. Капиталът на дружеството 

е изцяло внесен от две търговски дружества, регистрирани по законодателството на Р 

Словения, а именно: „ГЕН енергия“ ООД и „ГЕН-ЕЛ инвестиции“ ООД, които са внесли по 

9 938 805 (девет милиона деветстотин тридесет и осем хиляди осемстотин и пет) евро от 

капитала и имат по 50 % дялово участие в дружеството. Съгласно представено копие на 

Учредителния акт на „ГЕН-И, търговия и продажба на електрическа енергия“ ООД, 

дружеството се управлява и представлява от Управителен съвет в състав: д-р Робърт Голоб – 

председател, Даниел Левичар, д-р Игор Копривникар и Андрей Шайн. „ГЕН-И, търговия и 

продажба на електрическа енергия“ д.о.о. се представлява от две лица едновременно, както 

следва: Игор Копривникар заедно с Робърт Голоб или Даниел Левичар; Андрей Шайн заедно 

с Робърт Голоб или Даниел Левичар; Робърт Голоб заедно с Игор Копривникар или Андрей 

Шайн; Даниел Левичар заедно с Игор Копривникар или Андрей Шайн. 

Видно от горното, „ГЕН-И, търговия и продажба на електрическа енергия“ д.о.о. e 

търговец, регистриран по законодателството на Република Словения, следователно отговаря 

на изискванията по чл. 40, ал. 7 от ЗЕ да бъде юридическо лице с регистрация, еквивалентна 

на тази по чл. 40, ал. 1 от ЗЕ - по законодателството на държава членка на Европейския съюз. 

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

НЛДЕ декларация от председателя на управителния съвет, както и членове на управителния 

съвет на „ГЕН-И, търговия и продажба на електрическа енергия“ д.о.о. 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. След 

служебно извършена справка се установява, че заявителят не е в производство по 

несъстоятелност, не е обявен в несъстоятелност, не е в ликвидация, не му е отнемана 

лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ и не му е отказвано издаването на 

лицензия за същата дейност. Следователно не е налице 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 енергийните обекти, чрез които ще е осъществява дейността, 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. 

Срок 

Заявителят е поискал продължаване с 10 (десет) години на срока на издадената 

лицензия, поради предстоящото изтичане на срока на лицензията. Срокът е обоснован с 
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оглед обстоятелството, че продължаването на лицензията е необходимо с оглед 

продължаване на търговските дейности на територията на Република България. 

Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване на 

дейностите, изискванията и задълженията на действащата лицензия: 

Видно от регистрите на търговските участници, регистрирани като координатори на 

стандартни/комбинирани балансиращи групи, които независимият преносен оператор 

„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (ЕСО ЕАД) поддържа на интернет страницата 

си, „ГЕН-И, търговия и продажба на електрическа енергия“ д.о.о. е регистриран участник на 

пазара на енергия като „търговец на електрическа енергия“ с EIC 11XIGET--------D от 

20.06.2012 г. със статус „Активен“. 

За осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“, „ГЕН-И, търговия 

и продажба на електрическа енергия“ д.о.о. използва офис, находящ се в гр. Кръшко, 8270, 

Словения, ул. „Върбина“ № 17, съгласно договор за наем. Заявителят декларира, че 

помещенията разполагат с офис мебели, оборудване, информационна и телекомуникационна 

мрежа и софтуер, необходими за осъществяване на дейността. 

Относно наличието на човешки ресурси и опит за осъществяване на дейността 

„търговия с електрическа енергия“: 

Предоставени са данни за управленската и организационна структура на „ГЕН-И, 

търговия и продажба на електрическа енергия“ д.о.о. Организационната структура на 

дружеството е, както следва: 

1. Главен ръководител иновации; 

- Развитие на енергийни услуги; 

- Стратегическо развитие; 

- Управление на иновации и тръжен офис; 

- Изследвания и развитие; 

- Развитие на човешките ресурси; 

2. Търговски директор; 

- Управление на портфолио; 

- Глобална търговия; 

- Регионално управление на взаимоотношенията; 

3. Директор продажби; 

- Ключови клиенти и покупко-продажба; 

4. Директор масов пазар; 

- Обслужване на клиенти; 

- Маркетинг и връзки с обществеността; 

- Телепродажби; 

5. Директор напреднала аналитична и алгоритмична търговия; 

- Интелект на пазара и портфолиото; 

- Бизнес интелект; 

- Анализ на продажбите и развитие на услугите; 

- Анализ на глобалните пазари и алгоритмична търговия; 

6. Директор стратегически инициативи; 

7. Главен ръководител информация; 

- ИТ; 

- ИТ архитектура; 

- Анализ на бизнес процеси; 

- Управление на проекти; 

8. Главен ръководител дигитализация; 
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- Напреднали технологии; 

9. Главен ръководител финанси; 

- Финанси; 

- Счетоводство; 

- Стратегически контрол; 

- Управление на риска; 

10. Главен юрисконсулт; 

- Правен; 

- Спазване на регулации; 

11. Оперативен директор; 

- Общи въпроси; 

- Бизнес докладване, търгове и графици; 

- Управление на договорни отношения и разплащания; 

- Вземания и напомняния. 

 

Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството доказателства 

се установява, че „ГЕН-И, търговия и продажба на електрическа енергия“ д.о.о. притежава 

технически възможности, организационна структура, материални и човешки ресурси и 

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

енергия“. 

Относно наличието на финансови възможности на заявителя за осъществяване на 

дейността „търговия с електрическа енергия“, както и наличие 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): 

„ГЕН-И, търговия и продажба на електрическа енергия“ д.о.о. е представило бизнес 

план за периода 2022 г. – 2026 г. за управление и развитие на дейността „търговия с 

електрическа енергия“, с прогнозни годишни финансови отчети съгласно изискванията на чл. 

13 от НЛДЕ, който се разглежда в отделно административно производство. За целите на 

настоящото производство, представеният бизнес план се разглежда с оглед установяване на 

финансовите възможности на дружеството за изпълнение на лицензионната дейност за новия 

срок на лицензията. С допълнително писмо с вх. № Е-ЗЛР-ПД-10 от 19.08.2021 г., 

дружеството е представило финансови отчети за 2018 г., 2019 г. и 2020 г., съгласно 

изискванията на чл. 37 от Закона за енергетиката. 

В бизнес плана са заложени увеличаващи се количествата електрическа енергия за 

покупко-продажба, като техните обеми са от 870 000 MWh през 2022 г. до 1 250 000 MWh 

през 2026 г. 

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

през периода на бизнес плана, са: 

 

Показател Мярка 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 

Средна покупна цена  лв./MWh 107,75 106,55 103,85 97,55 99,10 

Средна продажна 

цена за износ  
лв./MWh 109,05 108,10 105,25 98,60 100,45 

Количество търг. ел. 

ен. общо 
MWh 

870 

000 
930 000 990 000 1 100 000 1 250 000 



  

 

София 1000, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8-10 
тел.: (02) 988 24 98; факс: (02) 988 87 82 

www.dker.bg, dker@dker.bg стр. 6 от 7 

 

[TLP-AMBER] 

Ниво 2 

За разглеждания период, дружеството очаква печалба в размер на 385 хил. лева за 

2022 г., и да достигне до 881 хил. лева до 2026 г. 

Сравнителна таблица на прогнозните приходи и разходи за периода 2022 г. – 2026 г. е 

представена по-долу: 

 

Показатели в  хил. лева 
Прогноза 

2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 

Приходи  94 974 100 533 104 198 113 190 129 313 

Разходи 94 589 99 716 103 508 116 476 128 432 

Счетоводна печалба 385 817 690 714 881 

 

Към бизнес плана „ГЕН-И, търговия и продажба на електрическа енергия“ д.о.о. 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 28.01.2021 г. от „Банка СБЕРБАНК“ 

АД, според което „ГЕН-И, търговия и продажба на електрическа енергия“ д.о.о. е клиент на 

банката с открита специална сметка за обезпечаване на бъдещи сделки при упражняване на 

лицензионната дейност „търговия с електрическа енергия“, дебитният оборот, по която към 

26.01.2021 г. е 4 602 712, 28 евро (9 002 122,76 лв. съгласно курс на БНБ). Сумата по 

специалната сметка е в размер, съответстващ на изискванията на чл. 19 от Правилата за 

условията и реда за предоставяне на достъп до електропреносната и 

електроразпределителните мрежи, видно от представения финансов отчет за 2020 г. 

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

заложените в бизнес плана параметри и представените в пазарния анализ данни, „ГЕН-И, 

търговия и продажба на електрическа енергия“ д.о.о. 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 Правила за работа с 

потребители на енергийни услуги. 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. 21, ал. 1, т. 1 и т. 5 във връзка с чл. 

56, ал. 1, т. 1 и чл. 38в, ал. 3 от Закона за енергетиката и чл. 69, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от 

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

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

 

1. Продължава срока на лицензия № Л-379-15 от 27.02.2012 г. за дейността 

„търговия с електрическа енергия“, издадена на „ГЕН-И, търговия и продажба на 

електрическа енергия“ д.о.о., с регистрационен № 1587714000, със седалище и адрес на 

управление: Р Словения, гр. Кръшко, ул. „Върбина“ № 17, с 10 (десет) години, считано 

от датата на изтичане срока на лицензията – 27.02.2022 г.; 

2. Определя същите условия за осъществяване на лицензионната дейност за 

новия срок, така както последните са регламентирани в лицензия № Л-379-15 от 
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27.02.2012 г., издадена на „ГЕН-И, търговия и продажба на електрическа енергия“ д.о.о. 

за дейността „търговия с електрическа енергия“; 

3. Одобрява на „ГЕН-И, търговия и продажба на електрическа енергия“ д.о.о. 

правила за работа с потребители на енергийни услуги, приложение към това решение и 

приложение към издадената лицензия. 

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 


