ДО
Г-Н А.СЕМЕРДЖИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР
ДОКЛАД
от
дирекции “Регулиране и контрол-Електроенергетика и Топлоенергетика”,
“Правна” и “Икономически анализи и регулаторен одит”
Относно: заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-35/02.05.2012г., подадено от „Енерджи Съплай
Грийн” ЕООД за издаване на лицензия за дейността “търговия с електрическа
енергия”
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
Преписка № 35/2012 г. е образувана по заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-35/02.05.2012 г.
от „Eнерджи Съплай Грийн” ЕООД за издаване на лицензия за дейността “търговия с
електрическа енергия” на основание чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ).
На основание чл. 37, ал. 4, т. 3 от Устройствения правилник на ДКЕВР и на нейната
администрация с Ваша заповед № З-Е-95/18.05.2012 г. е сформирана работна група със
задача да проучи обстоятелствата, съдържащи се в заявлението и приложенията към него
за установяване на основателността на искането.
При извършената проверка на заявлението и приложенията към него, от формална
страна беше констатирано, че те не отговарят на изискванията на Наредбата за
лицензиране на дейностите в енергетиката (Наредбата), поради което на основание чл. 4,
ал. 2 от нея, на заявителя е изпратено писмо с изх. № E-ЗЛР-Л-35/18.05.2012 г. за
предоставяне на допълнителни данни и документи.
С писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-35/23.05.2012 г. дружеството представи изисканите
документи.
С писмо с изх. № Е-ЗЛР-Л-35/04.06.2012 г. на дружеството- заявител е изискано да
предостави допълнителни данни и документи. С писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-35/08.06.2012 г.
дружеството представи изисканите документи, след което се пристъпи към разглеждане
на преписката по същество за установяване на съответствието на заявлението с
нормативните изисквания за издаване на лицензия по чл. 40 от ЗЕ, във връзка с чл. 17 от
Наредбата.
Въз основа на това проучване работната група установи следните факти и направи
следните изводи:
Правни аспекти
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 от
ЗЕ, следва да установи дали заявителят е юридическо лице, регистрирано по Търговския
закон, 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.
1. По отношение на изискването за правно организационната форма на
заявителя:
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„Eнерджи Съплай Грийн” ЕООД e търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от
Търговския закон, видно от представена справка за актуално състояние от Търговския
регистър, воден от Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието, по
партидата на дружеството, ЕИК 200686359, към 25.04.2012 г. са вписани следните
обстоятелства: „Eнерджи Съплай Грийн” ЕООД е еднолично дружество с ограничена
отговорност, със седалище и адрес на управление: България, област София, община
Столична, град София, район „Средец”, ул. “6 септември” № 24, ап.3
Предвид изложените по-горе факти, заявителят отговаря на изискванията на
чл. 40, ал. 1 от ЗЕ да бъде юридическо лице, регистрирано по Търговския закон.
2. Съгласно представената от заявителя справка за актуално състояние „Eнерджи
Съплай Грийн” ЕООД има следния предмет на дейност: верификации на доклади за
отделни емисии парникови газове, други дейности, свързани с верификация на емисии на
парникови газови по смисъла на закона за опазване на околната среда, както и всякакви
друга дейност, незабранена от закона.
3. Капиталът на дружеството е в размер на 5000 (пет хиляди) лева, който е изцяло
внесен. Едноличен собственик на капитала на дружеството е Соня Петрова НиколоваКадиева. В отношенията му с ДКЕВР дружеството се представлява от Тодор Ангелов
Ангелов.
4. Видно от представените от Соня Петрова Николова- Кадиева декларации, в
качеството й на управител на „Eнерджи Съплай Грийн” ЕООД, се установи, че същата не
е лишена от правото да упражнява търговска дейност и не е осъждана с влязла в сила
присъда за престъпления против собствеността или против стопанството.
Следователно издаването на лицензия няма да е в противоречие с чл. 13, ал. 2,
т. 3, букви „а” и „б” от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката.
5. Видно от представените от Соня Петрова Николова- Кадиева декларации, в
качеството й на управител на „Eнерджи Съплай Грийн” ЕООД 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 производство на
електрическа енергия, както и не му е отказвано издаването на лицензия за същата
дейност.
Предвид изложените по-горе факти и направен анализ се стига до извода, 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.
6. Вещни права
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.

2

Дружеството счита, че този срок е необходим и обоснован с оглед реализацията на
бизнес-концепцията на дружеството в България, предвид състоянието и перспективите в
развитието на пазара на електрическа енергия в страната. Предлаганият срок е с оглед
гарантиране на реализацията, както на средносрочните, така и на дългосрочните планове и
намерения на дружеството и гарантиране на стабилен паричен поток и оформяне на
стимули за дългосрочно инвестиране и положителна финансова експозиция в България.
Технически аспекти
1. Относно наличието на технически и материални ресурси за
осъществяване на дейността търговия с електрическа енергия:
Лицензионната дейност „търговия с електрическа енергия” ще се осъществява в
офиса на „Енерджи Съплай Грийн” ЕООД ООД, намиращ се в гр.София, ул. „6-ти
Септември” №24, ап.3.
Заявителят декларира, че офисът е оборудван с необходимите за нормалната
работа на екипа материални ресурси.
Съгласно чл.13, ал.6, т.2 от Наредбата за лицензиране на дейностите в
енергетиката, 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. №ЦУ-ПМО-3149/08.05.2012г. “Електроенергиен системен оператор”
ЕАД декларира, че „Енерджи Съплай Грийн” ЕООД 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 Правилата за търговия с електрическа енергия.
От изложените данни и доказателства следва да се приеме, че „Енерджи
Съплай Грийн” ЕООД 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.
2. Относно наличието на човешки ресурси за осъществяване на дейността
“търговия с електрическа енергия”:
„Енерджи Съплай Грийн” ЕООД е представило подробна управленска и
организационна структура, както и данни за образованието и квалификацията на
персонала. Първоначално дружеството ще извършва дейността „търговия с електрическа
енергия” с трима служители, а в последствие с разширяване на дейността ще бъдат
назначени допълнително още четирима служители.
Дейността „търговия с електрическа енергия” ще се извършва от служители –
експерти, както следва:
- Управител – отговарящ за управлението на фирмата, за сключване на
дългосрочни и средносрочни сделки;
- Търговски директор – отговарящ за развитието на нови пазари, спот сделки,
преговори с доставчици, графици за доставки, развитие на нови пазари и др.;
- Специалист графици – ще извършва приемане на графици, обработка и
изпращане на графици за доставка;
- ИТ специалист – извършващ поддръжка и техническо обслужване на
компютърното и комутационно оборудване и др.;
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Търговец европейски пазари – ще бъде назначен през 2013г. и ще извършва
преговори и подготовка на договори по дългосрочни и средносрочни сделки;
- Търговец борсови пазари - ще бъде назначен през 2014г. когато се очаква
създаване на борса за електрическа енергия и ще извършва спот сделки.
„Енерджи Съплай Грийн” ЕООД има сключен договор за счетоводно обслужване.
-

3. Относно наличието на опит на заявителя за извършване на дейността
„търговия с електрическа енергия”:
Управителят на „Енерджи Съплай Грийн” ЕООД има опит относно търговията с
електроенергия. Управителят е собственик и на фирма „Енерджи Съплай” ЕООД от
2007 г. и има издадена лицензия № Л-250-15/20.12.2007 г. за дейността „търговия с
електрическа енергия”, като активно участва на пазара на електроенергия.
„Енерджи Съплай Грийн” ЕООД непрекъснато разширява своята дейност и
извършва сделки с Албания, Румъния, Гърция, Турция, Македония, Сърбия и Унгария.
Основен елемент от стратегията на дружеството е непрекъснато наблюдение на
процесите на електроенергийния пазар. Детайлно изучаване и анализ на пазара, както и на
изискванията на търговските партньори, непрекъснато обучение и повишаване на
квалификацията на персонала и др.
Изложените от дружеството данни и доказателства дават основание да се
приеме, че „Енерджи Съплай Грийн” ЕООД отговаря на изискванията за наличие
на човешки ресурси и опит за осъществяване на дейността “търговия с електрическа
енергия”.
4. Правила за работа с потребителите:
В съответствие с т. 11 от Указанията на ДКЕВР за формата и съдържанието на
приложените документи към заявлението, дружеството е представило проект на „Правила
за работа с потребителите” в съответствие с изискванията на чл. 15 от Наредбата за
лицензиране на дейностите в енергетиката.
Икономически аспекти
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 (Правилата).
В изпълнение на изискванията на чл.13 ал.2 т.4 и т. 5 от НЛДЕ са представени
бизнес план за управление и развитие на дейността „търговия с електрическа енергия” за
периода 2012 г. - 2017 г. с прогнозни годишни финансови отчети, както и удостоверение
от „Банка Пиреос България” АД за наличието на специална разплащателна сметка.
Съгласно представените годишни финансови отчети за периода 2009 г.- 2011 г.,
дружеството не е извършвало дейност и не може да бъде направена оценка на
финансовото му състояние.
„Енерджи Съплай Грийн” ЕООД е представил бизнес план за периода 2012 г.2017 г. с прогнозни годишни финансови отчети. Според представеният бизнес план
общите прогнозни приходи са формирани от приходи от продажба на електрическа
енергия в страната, приходи от износ и приходи от транзитни сделки.
Дружеството предвижда прогнозните приходи от продажба на електрическа
енергия в страната през 2012 г. да възлизат на ххх лв., за 2013 г. са ххх лв. и нарастват,
4

като през 2017 г. достигат сумата от ххх лв. Общите приходи от продажби в страната, от
износ и от транзит през 2012 г. възлизат на ххх лв., през 2013 г. са ххх лв. и нарастват,
като през 2017 г. достигат сумата от ххх лв.
Прогнозните разходи за покупка на електрическа енергия в страната през 2012 г.
възлизат на ххх лв., за 2013 г. са ххх лв. и нарастват, като през 2017 г. достигат сумата от
ххх лв. Общите разходи от покупка в страната, от износ и от транзит през 2012 г. възлизат
на ххх лв., през 2013 г. са ххх лв. и нарастват, като през 2017 г. достигат сумата от ххх лв.
Прогнозните количества електрическа енергия за покупко-продажба в страната
през 2012 г. са в размер на ххх МВтч, през 2013 г. са ххх МВтч, през 2014 г. са
ххх МВтч, през 2015 г. са ххх МВтч, през 2016 г. са ххх МВтч., през 2017 г. са ххх МВтч.
Общите прогнозните количества електрическа енергия за покупко-продажба в страната,
за износ и за транзитни сделки през 2012 г. са в размер на
ххх МВтч, през 2013 г. са ххх МВтч, през 2014 г. са ххх МВтч, през 2015 г. са ххх МВтч,
през 2016 г. са ххх МВтч., през 2017 г. са ххх МВтч.
Средната прогнозна цена, по която дружеството ще купува електрическа енергия
както в страната, така и за износ, през 2012 г. е ххх лв./МВтч , през 2013 г. е
ххх лв./МВтч, през 2014 г. е ххх лв./МВтч, през 2015 г. е ххх лв./МВтч, през 2016 г. е ххх
лв./ МВтч. и през 2017 г. е ххх лв./ МВтч. Средната прогнозна покупна цена на
електрическа енергия за транзитни сделки през 2012 г. е ххх лв./МВтч, през 2013 г. е ххх
лв./МВтч, през 2014 г. е ххх лв./МВтч, през 2015 г. е ххх лв./МВтч, през
2016 г. е ххх лв./МВтч. и през 2017 г. е ххх лв./ МВтч.
Средната прогнозна цена, по която дружеството ще продава електрическа енергия в
страната, през 2012 г. е ххх лв./МВтч , през 2013 г. е ххх лв./МВтч, през 2014 г. е ххх
лв./МВтч, през 2015 г. е ххх лв./МВтч, през 2016 г. е ххх лв./МВтч. и през 2017 г. е ххх лв./
МВтч. Средната прогнозна продажна цена на електрическа енергия за износ, през 2012 г.
е ххх лв./МВтч , през 2013 г. е ххх лв./МВтч, през 2014 г. е ххх лв./МВтч, през 2015 г. е
ххх лв./МВтч, през 2016 г. е ххх лв./МВтч. и през 2017 г. е ххх лв./ МВтч. Средната
прогнозна продажна цена на електрическа енергия за транзитни сделки, през 2012 г. е ххх
лв./МВтч,
през
2013
г.
е
ххх
лв./МВтч,
през
2014
г.
е
ххх лв./МВтч, през 2015 г. е ххх лв./МВтч, през 2016 г. е ххх лв./МВтч. и през 2017 г. е ххх
лв./МВтч.
От представеният бизнес план е видно, че дружеството прогнозира през първата
година да приключи на печалба в размер на ххх лв. През 2013 г. се очаква печалба в
размер на ххх лв., като нараства през следващите години и най-висока стойност от ххх лв.
достига през 2017 г.
В съответствие с изискванията на действащото законодателство, с писмо с вх.
№ Е-12-00-274/08.06.2012 е представено банково удостоверение от „Банка Пиреос
България” АД, в което се посочва, че на името на „Енерджи Съплай Грийн” ЕООД има
открита специална разплащателна сметка със салдо към 23.05.2012 г. в размер на
ххх лв., което покрива 1/24 част (ххх лв.) от годишния оборот от търговия с електрическа
енергия на територията на Република България, съгласно изискванията на чл.8 а от
Правилата.
Представено е удостоверение от „Банка Пиреос България” АД за открита
сметка, различна от специалната, на името на „Енерджи Съплай Грийн” ЕООД със салдо
към 24.04.2012 г. в размер на ххх лв.
Приложено е и гаранционно писмо от „Енерджи Съплай” ЕООД, представлявано от
Соня Петрова Николова-Кадиева, в което безусловно и неотменимо се задължава, в
случай на необходимост, да покрие финансовите задължения на „Енерджи Съплай Грийн”
ЕООД по договорите, свързани с дейността „търговия с електрическа енергия” и да носи
солидарна отговорност с дружеството по отношение изпълнението на тези задължения.
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От анализа на представените прогнозни финансови отчети е видно, че
„Енерджи Съплай Грийн” ЕООД ще постигне нарастващи в годините положителни
финансови резултати. Дружеството е изпълнило изискванията за финансово
гарантиране на сделките съгласно чл. 8а от Правилата за първата година от
лицензионна си дейност и на база заложените в бизнес плана параметри ще
притежава достатъчен размер оборотен капитал за обслужване на задълженията и
обезпечаване на дейността „търговия с електрическа енергия”.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 40, ал. 6 от УП на ДКЕВР и на
нейната администрация във връзка с чл. 13, ал. 3 от ЗЕ предлагаме комисията да
разгледа, приеме доклада и насрочи открито заседание.
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