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ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
София – 1000, бул. “Княз Дондуков” № 8-10, тел. 935 96 13, факс 988 87 82 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№  Л-379      

от 27.02.2012 г. 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

         на закрито заседание, проведено на 27.02.2012 г., като разгледа документите, 

приложени по преписка № 65 от 2011 г., образувана по заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-

63 / 21.09.2011 г. от „ГЕН –И, търговия и продажба на електрическа енергия” 

Д.О.О  за издаване на лицензия за дейността “търговия с електрическа енергия”  

на основание чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ), доклад по 

образуваната преписка и събраните данни от проведеното на 21.02.2012г. открито 

заседание , установи следното: 

      

           Преписка № 65 от 2011 г. е образувана по заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-63 от 

21.09.2011 г. от „ГЕН –И, търговия и продажба на електрическа енергия” Д.О.О  за 

издаване на лицензия за дейността “търговия с електрическа енергия” на основание чл. 

39, ал. 1, т. 5  и ал.5 от Закона за енергетиката (ЗЕ).  

          При преценката на основателността на заявлението за издаване на лицензия за 

дейността “търговия с електрическа енергия ” Комисията, по силата на чл. 40, ал. 1, т.1 

във връзка с ал. 6 (нова - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) от ЗЕ, следва да 

установи дали заявителят е юридическо лице, регистрирано по Търговския закон или 

по законодателството на друга държава-членка на Европейския съюз, както и дали 

притежава технически и финансови възможности, материални и човешки ресурси и 

организационна структура за изпълнение на нормативните изисквания за 

осъществяване на лицензионната дейност. 

„ГЕН-И, търговия и продажба на електрическа енергия” Д.О.О е дружество с 

ограничена отговорност, учредено и съществуващо съгласно законите на Република 

Словения, със седалище и адрес на управление Върбина № 17, 8270 Кръшко, Словения 

и регистрирано в словенския стопански регистър с ЕИК № 1587714000, с данъчен № SI-

71345442 и номер на вписване в съдебния регистър на Районен съд в Кръшко 

1/04524/00. 

Следователно „ГЕН-И, търговия и продажба на електрическа енергия” Д.О.О  

отговоря на изискването на чл. 40, ал. 6 (нова - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 

01.01.2007 г.)  от ЗЕ. 

Видно от представеното нотариално удостоверение с № SV-144/ 2011 г., с  лого 

и печат на нотариус Нада Кумар и подписано от нотариален помощник Барбара 

Андрич- Велковръх, предметът на дейност на дружеството е: производство на уреди за 

дистрибуция и контрол на електроенергия, Производство на изолирани електрически 

кабели и жици, Производство на осветително оборудване и електрически лампи, 

Производство на друго електрооборудване, Производство на измерителни, 

контролни, изпитателни, навигационни и други   инструменти  и  уреди,  освен  

оборудване  за  оборудване за управление наиндустриални процеси.Производство 

на оптични инструменти и фотографско оборудване, рециклиране на метални 

остатъци и отпадъци, рециклиране на неметални остатъци и отпадъци, 

производство на електроенергия във ВЕЦ, производство на електроенергия в ТЕЦ 
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и АЕЦ, друго производство на електроенергия. Транспортиране на електроенергия, 

дистрибуция па електроенергия, търгуване с електроенергия, производство на газ  

дистрибуция на газообразни горива по газопреносна мрежа, търгуване с газообразни 

горива по газопреносна мрежа, доставка на пара и топла вода. Събаряне на обекти и 

изкопни дейности, общи строителни дейности, други строителни дейности, 

включително специализирани дейности, електроинсталации, изолационни дейности, 

водопроводни, газопреносни и санитарни инсталации, други инсталации при строителни 

дейности, други довършителни строителни дейности, отдаване под наем на машини 

за строителство и събаряне, заедно с машинистите. Посредничество при търговия с 

МПС, поддръжка и поправка на МПС, търговия на едро с резервни части и допълнително 

оборудване за МПС, посредничество   при   търговията  с  резервни  части   и  

допълнително оборудване за МПС, посредничество при продажбата на горива, руди, 

метали, технически химикали, посредничество при продажбата на машини, 

индустриално оборудване, кораби и самолети, посредничество   при   продажбата   на   

мебели,   домашни   потреби   и домакински уреди, други метални изделия. 

Посредничество при продажбата на разни изделия, търговия на едро с други изделия за 

широко потребление, търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива, търговия 

на едро с метали и руди, търговия   на   едро   с   метални   изделия,   инсталационни   

материали, отоплителни уреди, търговия на едро с други полуфабрикати, търговия на 

едро с остатъци и отпадъци, търговия на едро с преработващи машини, търговия на 

едро със строителни машини, търговия на едро с машини за текстилната индустрия, 

търговия на едро с компютърно оборудване, търговия на едро с канцеларски машини и 

оборудване. Търговия   на  едро   с  други   машини   и   оборудване   за  индустрията, 

търговията и навигацията, друга търговия на едро, търговия на дребно с метални 

изделия, търговия на дребно със строителни материали, 

търговия на дребно в други специализирани магазини д.н. Търговия на дребно с използвани 

стоки, поправка на електродомакински уреди, друга поправка на изделия за широко 

потребление, сухопътни товарни превози, претоварване, складиране, други помощни 

дейности в сухоземния транспорт, дейност на други транспортни агенции, 

телекомуникации, финансово отдаване под наем (лизинг), организиране   на   

изпълнението   на   пазарни   проекти   за   недвижима собственост, търгуване със 

собствени недвижими имоти, дейност на посреднически агенции за недвижими 

имоти, управление на недвижими имоти срещу заплащане или по договор, даване 

на автомобили под наем, даване на други сухопътни МПС под наем, даване на 

строителни машини и оборудване под наем, даване на канцеларско и компютърно 

оборудване под наем, даване на други машини и оборудване под наем, даване под наем на 

други изделия за широко потребление, консултиране за компютърно оборудване, 

изследвания и експериментиране в областта на природните науки, изследвания и 

експериментиране в областта на технологиите, компютърни,     документални     и     

ревизионни     дейности,     данъчно консултиране, консултиране по делови и 

предприемачески въпроси. Геодезични, геоложки, геофизични, геохимични и други 

наблюдения, имервания и картиране, териториално, урбанистично и ландшафтно 

планиране, архитектурно и строително проектиране и свързано с него техническо 

консултиране, друго проектиране и техническо консултиране, технически изпитания и 

анализи, реклама, други дейности. 

Капиталът на дружеството е в размер на 15 877 610,00 евро. Собственик на 

капитала е 50% - „Истрабенц Горенйе Енергийни системи, енергийни услуги” д.о.о и 

50%- „ГЕН Енергия” д.о.о 

     „ГЕН-И, търговия и продажба на електрическа енергия” Д.О.О  се управлява и 

представлява от д-р Робърт Голоб, председател на Управителния съвет, г-н Мартин 
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Новсак, вицепрезидент на Управителния съвет, д-р Игор Копривникар и д-р Деян 

Първан- членове на Управителния съвет.   

   Дружеството се представлява от председателя на управата и заместника му 

заедно. Може да бъде представлявано и от един от тях самостойно, при положение, че е 

налице пълномощно от другия.  

   В отношенията му с ДКЕВР дружеството  се представлява от д-р Игор 

Копривникар. 

   Видно от  представените декларации от управителите на „ГЕН-И, търговия и 

продажба на електрическа енергия” Д.О.О  се установи, че същите д-р Робърт Голоб, г-

н Мартин Новсак, д-р Игор Копривникар и д-р Деян Първан не са лишени от правото да 

упражняват търговска дейност и не са осъждани с влязла в сила присъда за 

престъпления против собствеността или против стопанството. От представените 

декларации от д-р Робърт Голоб, г-н Мартин Новсак, д-р Игор Копривникар и д-р Деян 

Първан в качеството им на управители на „ГЕН-И, търговия и продажба на 

електрическа енергия” Д.О.О  се установи, че дружеството не е обявено в 

несъстоятелност, не е в производство за обявяване в несъстоятелност, не е в 

ликвидация, не му е отнемана лицензия за дейността търговия с електрическа енергия, 

както и не му е отказвано издаването на лицензия за същата дейност. 

    Следователно издаването на лицензия за дейността “търговия с електрическа 

енергия” на “Фючър Енерджи” ЕООД   няма да е в противоречие с разпоредбите на чл. 

40, ал. 4, т. 1, 2 и 3 от ЗЕ и  чл. 13, ал. 2, т. 3, буква „а” и „б” от Наредбата за 

лицензиране на дейностите в енергетиката. 

          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.               

За този период се очаква дружеството да опознае детайлно условията на местния пазар 

на електрическа енергия и това да се превърне в преимущество, което ще бъде 

използвано при реализиране на сериозните и дългосрочни интереси на компанията по 

отношение на българския пазар на електрическа енергия. Със срок от десет години 

дружеството ще може да постигне баланс между интересите на местния пазар и 

интересите на компаниите от групата на  „ГЕН-И” Д.О.О , които вече функционират. 

           На основание чл. 13, ал. 2, т. 7 от Наредбата към заявлението за издаване на 

лицензия „ГЕН-И, търговия и продажба на електрическа енергия” Д.О.О следва да 

представи доказателства, че  отговаря на условията за финансово гарантиране на 

сключваните сделки с електрическа енергия, определени в Правилата за условията и 

реда за достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи (Правилата). 

Съгласно чл. 8а, ал. 1 от Правилата за обезпечаване на задълженията си по сделките с 

електрическа енергия търговците на електрическа енергия трябва да поддържат в 

специална сметка сума в размер на 1/24 част от годишния оборот от търговия с 

електрическа енергия на територията на Република България, но не по-малко от 150 

хил. лева. През първата година от лицензионната дейност размерът на обезпечението се 

определя съобразно прогнозната стойност на годишния оборот от търговия с 

електрическа енергия на територията на Република България. Съгласно представения 

бизнес план прогнозната стойност е в размер на  4 241 хил. лева, т.е за обезпечаване на 

задълженията си по сделките с електрическа енергия „ГЕН-И, търговия и продажба на 

електрическа енергия” трябва да поддържа в специална сметка сума в размер на  

176 714 лева. Дружеството е представило удостоверение от „VOLKSBANK DD 
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Любляна, Словения, в потвърждение, че има открита специална разплащателна сметка 

с наличност към 06.08.2011 г. в размер 100.000,00 евро или в левова равностойност 196 

хил. лева според официалния курс на БНБ. Със същото удостоверение банката се 

задължава при поискване да предоставя информация на Комисията относно оборотите 

и салдото по специалната сметка, като разходите по тези услуги са за сметка на „ГЕН-

И, търговия и продажба на електрическа енергия” Д.О.О 

 Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване на 

дейността „търговия с електрическа енергия”, „ГЕН-И, търговия и продажба на 

електрическа енергия” Д.О.О заявява, че ползва офис намиращ се в Република 

Словения, Върбина №17, SI-8270, Кръшко. Дружеството декларира, че притежава 

технически активи за извършване на дейността „търговия с електрическа търговия”. 

Съгласно Правилата за търговия с електрическа енергия, средствата за обмен на 

информация за целите на работа на пазара, осигурявани от търговските участници, се 

одобряват от електроенергийния системен оператор. С писмо с изх. № 

1800/20.04.2011г. “Електроенергиен системен оператор” ЕАД декларира, че „ГЕН-И, 

търговия и продажба на електрическа енергия” Д.О.О  е изпълнило изискванията 

относно комуникационно и компютърно оборудване за електронен обмен на данни с 

оператора. 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 Закона за енергетиката), отговарят на условията, определени в 

Правилата за търговия с електрическа енергия.  

          От изложеното следва, че „ГЕН-И, търговия и продажба на електрическа енергия” 

Д.О.О отговаря на изискванията за наличие на техническа и материална осигуреност за 

сключване на сделки с електрическа енергия в съответствие с Правилата за търговия с 

електрическа енергия. 

          Относно наличието на човешки ресурси за осъществяване на дейността “търговия 

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

Д.О.О  е предоставила организационна структура на дружеството.  

 Организационната схема на дружеството включва основни дейности, които се 

допълват с надзорни-оперативни звена. Тя е разделена на различни сфери, които 

обхващат няколко взаимосвързани отдела. Работните процеси се организират в рамките 

на следните сфери:   

- Управителен съвет – всички членове на управителния съвет са експерти в  

сферата на енергетиката ; 

- Общи услуги – на ниво корпоративно ръководство дружеството е установило 

следните отдели: управление на рискове и стратегическо контролиране, финанси и 

счетоводство, човешки ресурси, маркетинг и връзки с обществеността и секретарски 

отдел; 

- Търговия с електроенергия - една от основните дейности на дружеството и се 

ръководи от организационно звено в Любляна. Звеното има централна роля при 

координирането на международната търговска дейност инфраструктура на групата в 16 

страни (чрез филиали или представителства на ГЕН-И д.о.о.) Работният процес е 

разделен на следните хоризонтално разположени отдели, като основната роля е 

предоставена на търговския отдел. В офисният отдел се управляват офисните задачи  и 

отделът подпомага изготвянето на документи между главното дружество и неговите 

филиали. В оперативният отдел се извършват всички административни задачи по 

отношение на финансовите отчети за сключените сделки и воденето на архиви за 

продажбите и покупките на електроенергия в дружеството и всички негови филиали, 

както и подготвяне на данни за различни вътрешни и външни доклади. 
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Информационният отдел е отговорен за поддръжката на цялата информационна 

инфраструктура, определяне на графици, прогнозиране на цени, управленски рискове и 

др. ; 

Закупуване на електроенергия от производители  и продажба на електроенергия 

на привилегировани потребители -  организационното звено в Нова Горица снабдява с 

електроенергия привилегировани потребители в Словения, Италия, Австрия и 

Хърватска. 

Отделът за покупки и продажби на електроенергия се занимава със закупуване на 

електроенергия от производители от една страна и продажба на електроенергия на 

крайните клиенти от друга страна. Тъй като енергийните продукти се различават по 

производствени звена и не отговарят на стандартните продукти в пазарите на 

електроенергия и продуктите, предназначени за доставяне на крайни клиенти, ГЕН-И 

д.о.о. регулира офертите си в различните сегменти според количествата, динамиката, 

ценовия модел и рисковете структури. По този начин дружеството позволява на 

производителите да продават електроенергия по прозрачен начин и да управляват 

рисковете свързани с непредвидени прекъсвания на производството. 

 В края на 2010 г. дружеството има наети 89 души, като специалистите ще се  

увеличават в бъдеще в съответствие с развитието на дейността на компанията. 

 Във връзка с българският енергиен пазар и надзираващ дейностите по 

търговията с електрическа енергия, извършвани в България, ще отговаря член 

управителния съвет, началника на търговския отдел, началника на търговския отдел за 

дългосрочно планиране и началника на Спот търговския отдел. 

            От изложеното следва да се приеме, че „ГЕН-И, търговия и продажба на 

електрическа енергия” Д.О.О отговаря на изискванията по чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЕ 

относно наличие на човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на 

дейността „търговия с електрическа енергия”. 

Относно наличието на опит на заявителя за извършване на дейността „търговия 

с електрическа енергия”: „ГЕН-И, търговия и продажба на електрическа енергия” 

Д.О.О е реализирала продажби на електрическа енергия в размер на 11,1 TWh, което 

представлява увеличение на продажбите на електрическа енергия с 40% в сравнение с 

предходната година. 

„ГЕН-И, търговия и продажба на електрическа енергия” Д.О.О има дъщерни 

дружества в Италия, Австрия, Хърватска, Сърбия, Унгария, Македония, Босна и 

Херцеговина, Румъния, Гърция, Албания, Косово и България. Във всички 

гореспоменати страни дружествата притежават местни разрешителни и лицензии за 

търговия с електрическа енергия. 

„ГЕН-И София - търговия и продажба на електрическа енергия” ЕООД- 

България има издадена лицензия № Л-335-15/02.08.2010 г. за дейността „търговия с 

електрическа енергия” за срок от 10 години.  

 Като част от дейността си, ГЕН-И Д.О.О. е създала пълна бизнес 

инфраструктура за търговската си дейност на пазарите на електроенергия в Словения и 

в чужбина: има напълно развита функционална инфраструктура за трансгранична 

търговия на физическите и финансовите пазари, като осигурява ефективен достъп до 

европейските пазари за продажба на едро; участва в следните енергийни борси - 

Енергийна борса Австрия, ЕХАА, Европейска енергийна борса Германия, ЕЕХ, 

Италианска енергийна борса, GME , Словения, BSP-SOUTHPOOL, Сърбия, BSP-

SOUTHPOOL, Румънска енергийна борса, OPCOM, Гръцка енергийна борса, HTSO;    

участва в брокерски платформи: MF GLOBAL, ICAP, TFS, GFI и SPECTRON; участва в 

платформи за трансгранична търговия с трансферна мощност ; търгува с дериватен 

финансови инструменти на Германската енергийна борса EEX Енергиен дериватен 
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пазар; внедрена е унифицирана информационна система, която позволява да се 

ръководят графиците и позициите, да се прогнозират цените на ликвидните пазари, да 

се контролират рисковете при търговията с електрическа енергия и да се съставят 

търговски доклади; създадена е необходимата инфраструктура за продажба на 

електроенергия на крайните потребители в Словения и в чужбина, включваща 

краткосрочни и дългосрочни прогнози за консумация на електроенергия и непрекъснат 

контрол върху реализираната консумация в точки на измерване. 

          Дружеството е представило проект на „Общи условия и Правила за работа с 

клиенти” в съответствие с изискванията на чл. 15 от Наредбата за лицензиране на 

дейностите в енергетиката. 

          В производството по издаване на лицензия за осъществяване на дейността 

“търговия с електрическа енергия” е необходимо  да се направи оценка на финансовите 

възможности на заявителя за извършване на лицензионната дейност, както и за наличие 

на финансови гаранции и обезпечения за сключване на сделки за търговия с 

електрическа енергия съгласно Правилата за условията и реда за достъп до 

електропреносната и електроразпределителните мрежи.  

 В изпълнение на изискванията на чл.13, ал.2, т.4 и т. 5 от НЛДЕ са представени 

годишни финансови отчети за последните три години (2008 г. - 2010 г.) на„ГЕН-И, 

търговия и продажба на електрическа енергия” Д.О.О, както и бизнес план за 

управление и развитие на дейността „търговия с електрическа енергия” за периода 

2011- 2015 г., както и писмено потвърждение от Волкс Банк  за наличието на специална 

сметка.   

           От направеният финансов анализ за периода 2008 г.- 2010 г. на „ГЕН –И, 

търговия и продажба на електрическа енергия” Д.О.О е видно,че дружеството отчита 

печалба за 2008 г в размер на 5 216 хил. евро., за 2009 г. - 14 920 хил. евро, а за 2010 г. - 

10 890 в хил. евро. 

  След извършен анализ на база общата балансова структура, към 31`.12.2010 г. 

общото финансово състояние на „ГЕН –И, търговия и продажба на електрическа 

енергия” Д.О.О се определя като добро. Дружеството разполага със свободен оборотен 

капитал за обслужване на текущите си задължения и собствен капитал да инвестира в 

дълготрайни активи. Структурата на пасива е в съотношение 21% собствени средства и 

79% привлечени средства.. 

„ГЕН –И, търговия и продажба на електрическа енергия” Д.О.О е представило 

бизнес план за периода 2011 г.- 2015 г. Според представеният бизнес план общите 

прогнозни приходи за българския пазар са формирани изцяло от приходи от продажба 

на електрическа енергия, като за 2011 г. са в размер на 4 241 хил. лв., за 2012 г. са 

93 503 хил. лв. и нарастват, като през 2015 г. достигат сумата от 153 848 хил. лв.  

Разходите за 2011 г. възлизат на 3 951 хил. лв., за 2012 г. са 92 961 хил. лв. и нарастват, 

като през 2015 г. достигат сумата от 153 102 хил. лв. 

Прогнозните количества продадена електроенегия на българския пазар са както 

следва: за 2011 г. - 38,9 GWh; за 2012 г. - 824,4 GWh; за 2013 г.900,0 GWh; за 2014 г. 

1.132,2 GWh и за 2015 г. 1.256,4 GWh. 

Средните прогнозни цени, по които дружеството прогнозира да купува 

електрическата енергия са: през 2011 г - 101,61 лв./МВтч;, през 2012 г. - 112,76 лв./ 

МВтч, през 2013 г. - 115,89 лв. /МВтч през 2014 г. - 118,73 лв./МВтч, а през 2015 г. е 

121,86 лв./МВтч.  

Средните прогнозни цени, по които дружеството прогнозира да продава 

електрическата  енергия са: през 2011 г., е 109,08 лв./ МВтч, през 2012 г. е 113,42 лв./ 

МВтч, през 2013 г. е 116,54 лв. МВтч, през 2014 г.119,35лв./ МВтч, през 2015 г. е 122,45 

лв./МВтч. 
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От представения бизнес план е видно, че дружеството прогнозира да реализира 

нарастваща доходност, като печалба за 2011 г. в размер на 232 хил.лв. нараства на 596 

хил. лв. 

          В съответствие с изискванията на чл. 8а, ал. 3 от Правилата за условията и реда за 

достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи дружеството е 

представено банково удостоверение от VOLKSBANK DD Любляна, Словения, в което 

се посочва, че на името на „ГЕН –И, търговия и продажба на електрическа енергия” 

Д.О.О има открита специална разплащателна сметка с наличност(салдо) към 06.08.2011 

г. в размер на 100 хил. евро, което покрива 1/24 част (176 713 хил. лв.) от годишния 

оборот на търговия с електрическа енергия на територията на Република България. . 

    Въз основа на гореизложеното може да се направи извода, че „ГЕН –И, търговия 

и продажба на електрическа енергия” Д.О.О притежава финансови възможности за 

извършване на дейността “търговия с електрическа енергия”, в случай че спази 

заложените в бизнес плана параметри. 

 

Предвид гореизложеното, 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

           1. На основание чл.21,ал.1,т.1, във връзка с 39, ал. 1, т. 5 от Закона за 

енергетиката, 

            издава на  ГЕН-И, търговия и продажба на електрическа енергия” Д.О.О, 

регистрирано в Словенския стопански регистър с ЕИК № 1587714000, с данъчен 

№ SI-71345442 и номер на вписване в съдебния регистър на Районен съд в 

Кръшко-1/04524/00. 

със седалище и адрес на управление: Република Словения, гр. Кръшко, 

ул.”Върбина”№17 

лицензия № Л-379-15 /27.02.2012 г. за извършване на дейността „търговия с 

електрическа енергия” за срок от 10 (десет) години, приложение и неразделна част 

от това решение. 

2. На основание чл. 14, ал. 3 от Наредбата за лицензиране на дейностите в 

енергетиката одобрява на ГЕН-И, търговия и продажба на електрическа енергия” 

Д.О.О бизнес план за периода 2011-2015 г., приложение към това решение и 

приложение към лицензията по т. 1. 

3. На основание чл.14, ал.3 от Наредбата за лицензиране на дейностите в 

енергетиката, одобрява на ГЕН-И, търговия и продажба на електрическа енергия” 

Д.О.О Правила за работа с потребителите, приложение  към това решение и 

приложение към лицензията по т. 1. 

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 

14 (четиринадесет) дневен срок. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

            (Ангел Семерджиев) 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

                    ( Емилия Савева) 


