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Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

№ И1-Л-400 

от 27.01.2022 г. 
 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

 

на закрито заседание, проведено на 27.01.2022 г., като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-11 

от 10.01.2022 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-135 от 16.11.2021 г. на „Холдинг 

Словенске Електрарне“ д.о.о. за продължаване срока на лицензия № Л-400-15 от 

19.11.2012 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, както и събраните данни 

от проведеното на 19.01.2022 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-135 от 

16.11.2021 г. на „Холдинг Словенске Електрарне“ д.о.о. за продължаване срока на лицензия 

№ Л-400-15 от 19.11.2012 г. 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-329 от 

14.12.2021 г. на председателя на КЕВР. 

Резултатите от извършения анализ на заявлението и приложенията към него са 

отразени в доклад с вх. № Е-Дк-11 от 10.01.2022 г., който е приет с решение на КЕВР по 

Протокол № 9 от 13.01.2022 г., т. 9. В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ, 

на 19.01.2022 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, „Холдинг Словенске Електрарне“ д.о.о. е подало на 

основание чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗЕ заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-135 от 16.11.2021 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. 

Видно от представения документ за актуално състояние – редовно извлечение от 

съдебния/търговски регистър, издаден на 24.09.2021 г. от Агенция на Р Словения за 



  

 

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. 2 от 6 

 

[TLP-AMBER] 

Ниво 2 

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

с идентификационен номер 1662970000, вписано в Търговския регистър на Р Словения, със 

седалище и адрес на управление: гр. Любляна 1000, ул. „Копърска“ № 92. 

Съгласно Решение на Окръжния съд, Любляна, Отдел Стопански, по делото за 

регистрация и вписване на учредяване на стопански субект, представено със заявление с вх. 

№ E-ЗЛР-Л-62 от 23.08.2012 г., „Холдинг Словенске Електрарне“ д.о.о. е със следния 

предмет на дейност: добив на кафяви въглища и лигнит; производство на електрическа 

енергия от ВЕЦ; производство на електрическа енергия от ТЕЦ и АЕЦ; друго производство 

на ток; пренос на ток; разпределение на ток; снабдяване с пара и топла вода; събиране, 

пречистване и разпределение на вода; хидростроителство и стопанисване на води; други 

строителни работи, вкл. специализирани; друга търговия на едро; друго финансово 

посредничество, неспоменато на друго място; счетоводни, деловодни и одиторски дейности, 

данъчни консултации; предприемачество и данъчни консултации; холдингова дейност; 

проектиране и технически консултации; други разнообразни бизнес-дейности, неспоменати 

на друго място; други дейности в услугите, неспоменати на друго място. 

Капиталът на дружеството е в размер на 29 558 789 (двадесет и девет милиона 

петстотин петдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет) евро. Капиталът на 

дружеството е изцяло внесен от Р Словения. Съгласно представеното извлечение, 

дружеството се управлява и представлява от управителен съвет в състав Марко Стригал, 

Виктор Врачар и Урош Подобник. 

Предвид горното, „Холдинг Словенске Електрарне“ д.о.о. е лице с регистрация по 

законодателството на друга държава-членка на Европейския съюз, еквивалентна на тази по 

Търговския закон, следователно отговаря на условията на чл. 40, ал. 7 от ЗЕ и чл. 10, ал. 1 от 

НЛДЕ. 

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

декларация от управителите на „Холдинг Словенске Електрарне“ 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 

оглед обстоятелството, че дружеството е активен участник на пазара на електрическа 

енергия. Продължаването срока на лицензията е необходимо с оглед дългосрочните бизнес 

интереси от развитие на позициите си на пазара на електрическа енергия в Р България като 

ключов пазар за утвърждаване на дружеството като търговец на електрическа енергия в 

региона. 

Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване на 
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дейностите, изискванията и задълженията на действащата лицензия: 

Видно от интернет страницата на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (ЕСО 

ЕАД), „Холдинг Словенске Електрарне“ д.о.о. е регистрирано с ID № 11XHSE-SLOVENIAG 

като търговец на електрическа енергия, като към момента е със статус „Активен“. 

Дружеството декларира, че осъществява дейността по търговия с електрическа 

енергия от централния си офис с адрес: ул. „Копърска“ № 92, гр. Любляна 1000, Република 

Словения. 

Заявителят посочва, че офисът е с площ 2500 кв.м. и е напълно оборудван за 250 

работни места, в т.ч. разполага и с необходимата информационна мрежа и софтуер за 

извършване на дейността. Всяка работна станция разполага със следния софтуер: 

− Операционна система – MS Windows 10; 

− Версия на WORD – Microsoft Word for Microsoft 365 MSO (16.0.14228.20292) (32-bit 

version); 

− Версия на EXCEL - Microsoft Excel for Microsoft 365 MSO (16.0.14228.20292) (32-bit 

version); 

− Версия на клиента за електронна поща – Microsoft Outlook for Microsoft 365 MSO 

(16.0.14228.20292) (32-bit version); 

− Антивирусна защита – Microsoft Windows Defender; 

Сървърът на електронната поща е със следните параметри: 

− Операционна система – Windows Server 2019; 

− Сървър за електронна поща – Microsoft Exchange 2019; 

− Прехвърлящ (relay) сървър – Clearswift SEG. 

С писмо с изх. № ЦУ-ЕСО-8703#1 от 08.11.2022 г., ЕСО ЕАД декларира, че „Холдинг 

Словенске Електрарне“ д.о.о. 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. 

Относно наличието на човешки ресурси и опит за осъществяване на дейността 

„търговия с електрическа енергия“: 

Предоставени са данни за управленската и организационна структура на „Холдинг 

Словенске Електрарне“ д.о.о., според които ръководството се състои от изпълнителен 

директор и двама членове на управителния съвет – главни оперативни директори. 

Разпределението на секторите в дружеството е както следва: 

− Сектор „Финанси и управление на риска“ – включва финансова служба, 

счетоводство, звено „Управление на риска“; 

− Сектор „Продажби на крайни потребители“ – включва звено „Развитие на търговски 

продукти и модели“, звено „Управление на портфейла от продажби“, звено „Подпомагане и 

развитие на пазара“, звено „Анализи“; 

− Сектор „Развитие и инвестиции“ – включва звено „Качество и здравословни и 

безопасни условия на труд“, звено „Развитие и инвестиции“, звено „Енергийна политика и 

въпроси на ЕС“; 

− Сектор „Производство“ – включва звено „Планиране и управление на операциите“, 

звено „Техническо съдействие и поддръжка“, отдел „Оперативна поддръжка“; 

− Сектор „Подпомагане и експлоатация“ – включва централно управление и архив, 

звено „Правни въпроси и корпоративно управление“, управление на човешките ресурси, 

звено „Покупки и снабдяване“, звено „Обществени поръчки“. 
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Дружеството е представило справка за длъжностите, длъжностните характеристики и 

настоящи служители на „Холдинг Словенске Електрарне“ д.о.о., както и копия на дипломи 

за завършено висше образование и автобиографии на част от служителите. 

„Холдинг Словенске Електрарне“ д.о.о. е контролиращото дружество от Групата 

ХСЕ, чиято дейност се основава на продажба и търговия с електрическа и топлинна енергия, 

сертификати за емисии на СО2, сертификати за произход и други сертификати за 

възобновяема енергия и други. 

Дружеството търгува с електрическа енергия в общо 20 страни, поддържа делови 

отношения с над 300 европейски партньори, а в Словения продава на най-големите 

дистрибутори на електрическа енергия, както и на крайни потребители. Заявителят 

декларира, че екип от добре обучени и опитни служители работи при най-високи стандарти 

за дейността, за да осигури услугата да бъде с високо качество. 

„Холдинг Словенске Електрарне“ д.о.о. притежава лицензия за търговия с 

електрическа енергия № Л-400-15 от 19.11.2012 г. и е член на „Българска независима 

енергийна борса“ ЕАД от самото й създаване, като търгува на пазара на едро в България с 

почти всички големи участници – местни чатни и държавни дружества, както и с 

чуждестранни такива. 

Въз основа на всичко гореизложено може да се направи извод, че „Холдинг 

Словенске Електрарне“ д.о.о. притежава материални и човешки ресурси, както и опит 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): 

„Холдинг Словенске Електрарне“ д.о.о. е представило бизнес план за периода 2023 г. 

– 2027 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. 

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

изискванията на чл. 37 от ЗЕ. 

В бизнес плана са заложени увеличаващи се количества електрическа енергия за 

покупко-продажба, като техните обеми са от 190 000 MWh през 2023 г. до 250 000 MWh през 

2027 г. 

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

през периода на бизнес плана, са: 

 

 

Показател Мярка 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 

Средна покупна цена  евро/MWh 84,23 77,40 74,93 73,10 69,68 

Средна продажна цена 

за износ  
евро/MWh 85,42 78,49 76,00 74,15 70,68 

Количество търг. ел. ен. 

общо 
MWh 190 000 215 000 225 000 235 000 250 000 
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За разглеждания период, дружеството очаква печалба в размер на 200 хил. евро за 

2023 г., която да достигне до 224 хил. евро за 2027 г. 

Сравнителна таблица на прогнозните приходи и разходи за периода 2023 г. – 2027 г. е 

представена по-долу: 

 

Показатели в  хил. евро 
Прогноза 

2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 

Приходи  16 230 16 875 17 100 17 425 17 670 

Разходи 16 029 16 667 16 886 17 206 17 446 

Счетоводна печалба 200 208 214 219 224 

 

Към бизнес плана „Холдинг Словенске Електрарне“ 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 12.11.2021 г. от „Уникредит Булбанк“ 

АД, според което „Холдинг Словенске Електрарне“ 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 05.11.2021 г. е 

3 732 366,46 лева. Сумата по специалната сметка е в размер, съответстващ на изискванията 

на чл. 19 от Правилата, видно от представения финансов отчет за 2020 г. В удостоверението е 

посочено, че банката ще предоставя на КЕВР информация относно оборотите и салдото по 

специалната сметка. 

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

заложените в бизнес плана параметри и представените в пазарния анализ данни, „Холдинг 

Словенске Електрарне“ д.о.о. ще притежава финансови възможности за упражняване на 

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

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 енергийно 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-400-15 от 19.11.2012 г. за дейността 

„търговия с електрическа енергия“, издадена на „Холдинг Словенске Електрарне“ 

д.о.о., с регистрационен № 1662970000, със седалище и адрес на управление: Р 

Словения, гр. Любляна 1000, ул. „Копърска“ № 92, с 10 (десет) години, считано от 

датата на изтичане срока на лицензията – 19.11.2022 г.; 

2. Определя същите условия за осъществяване на лицензионната дейност за 

новия срок, така както последните са регламентирани в лицензия № Л-400-15 от 
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19.11.2012 г., издадена на „Холдинг Словенске Електрарне“ д.о.о. за дейността 

„търговия с електрическа енергия“; 

3. Одобрява на „Холдинг Словенске Електрарне“ 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 


