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от
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Относно: Заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-53 от 21.10.2016 г. на „НОБ ЕЛЕКТРИК“ ООД за
издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за
енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-53 от
21.10.2016 г. на „НОБ ЕЛЕКТРИК“ ООД 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-178 от 28.10.2016 г. на председателя на Комисията е сформирана
работна група със задача да проучи обстоятелствата в заявлението и приложенията към него
за установяване на съответствието на искането с изискванията на ЗЕ и НЛДЕ.
С писма с вх. № Е-ЗЛР-Л-53 от 02.11.2016 г. и вх. № Е-ЗЛР-Л-53 от 15.11.2016 г.
дружеството е представило допълнителни данни и документи, които са приложени към
образуваната административна преписка.
При извършената проверка на заявлението и приложенията към него от формална
страна беше констатирано, че същите отговарят на изискванията на НЛДЕ, след което се
пристъпи към разглеждане на преписката по същество за установяване на съответствието на
заявлението с нормативните изисквания за издаване на лицензията.
При преценката на основателността на заявлението за издаване на лицензия за
дейността „търговия с електрическа енергия“, Комисията по силата на чл. 40 от ЗЕ следва
да установи, дали заявителят е лице, регистрирано по Търговския закон или по закона на
държава-членка на Европейския съюз, както и налице ли са необходимите технически и
финансови възможности, материални и човешки ресурси, и организационна структура за
изпълнение на нормативните изисквания за осъществяване на лицензионната дейност.
Въз основа на анализ на фактите и обстоятелствата, съдържащи се в
документите по административната преписка, се установи следното:
І. Правни аспекти.
Видно от представеното удостоверение за актуално състояние с изх. №
20160805124334 от 05.08.2016 г. на Агенцията по вписванията и от извършената служебна

справка по партидата на дружеството на интернет страницата на Търговския регистър,
правно-организационната форма на „НОБ ЕЛЕКТРИК“ ООД е дружество с ограничена
отговорност, с ЕИК 204145899, със седалище и адрес на управление: гр. София 1303, ул.
„Борис Арсов“ № 5, вх. „А“, ап. 68.
„НОБ ЕЛЕКТРИК“ ООД има следния предмет на дейност: търговия с електрическа
енергия и консултантство в енергетиката след снабдяване със съответните разрешителни и
лицензии; консултантски услуги; вътрешно и външнотърговска дейност; търговия на едро и
дребно със стоки и услуги във и извън страната.
Дружеството се управлява и представлява заедно и поотделно от управителите Денис
Северинов Къръмов и Огус Мурат Отай.
Размерът на капитала на дружеството е 20 000 лв. (двадесет хиляди лева) и е изцяло
внесен. Съдружници в „НОБ ЕЛЕКТРИК“ ООД са Денис Северинов Къръмов с дял от
капитала в размер на 4000 лв. и Огус Мурат Отай с дял от капитала в размер на 16 000 лв.
От посочените по-горе данни се установи, че „НОБ ЕЛЕКТРИК“ ООД отговаря на
условията на чл. 40, ал. 1 от ЗЕ и чл. 10, ал. 1 от НЛДЕ, тъй като е лице, регистрирано по
Търговския закон.
Видно от представения акт за регистрация по ЗДДС № 220421600017845 от
16.08.2016 г., издаден от Национална агенция за приходите, ТД София, „НОБ ЕЛЕКТРИК“
ООД е регистриран по ЗДДС данъчен субект.
От представените на основание чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „а“ и б. „б“ от НЛДЕ декларации
от двамата управители се установява, 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, б. „в“ и б. „г“ от НЛДЕ, с които се
установява, че дружеството не е обявено в несъстоятелност, не е в производство за
обявяване в несъстоятелност, не е в ликвидация и не му е отнемана лицензия за същата
дейност, за която кандидатства.
Предвид изложените по-горе факти, 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.
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.
Дружеството счита, че посоченият срок е необходим и обоснован с оглед плана на
дружеството за дългосрочно развитие на енергийния пазар и ще позволи на компанията
пълноценно да участва в продължаващия динамичен процес на развитие на
либерализирания пазар в страната, както и за качествена реализация на натрупаната
експертиза и инженерен потенциал. „НОБ ЕЛЕКТРИК“ ООД възнамерява да се
концентрира предимно в извършването на външни сделки с електрическа енергия. Според
дружеството времевият ресурс на активите, с които ще се осъществява дейността по
лицензията, както и финансовото му състояние са в съответствие с посочения в заявлението
срок.
С оглед изложеното се налага изводът, че искането на „НОБ ЕЛЕКТРИК“ ООД
да бъде издадена лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ е
допустимо.
ІІ. Технически аспекти:
1. Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване на
дейността „търговия с електрическа енергия“.
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Във връзка със започването на дейност по „търговия с електрическа енергия“
дружеството ще използва офис, находящ се в гр. София, ул. „Раковски“ № 145, вх. „Б“, ет. 1,
апартамент № 3. Като доказателство дружеството е представило копие от договор за наем
от 01.09.2016 г. за временно и възмездно ползване на недвижим имот, сключен с Иван
Игнатов Андреев.
„НОБ ЕЛЕКТРИК“ ООД декларира, че офисът е оборудван с всички необходими за
дейността ресурси. Дружеството декларира, че разполага с необходимата компютърна
техника и софтуер за упражняване на дейността „търговия с електрическа енергия“, както
следва:
2 бр. настолни компютри със следните параметри: Процесор AMD CPU Kaveri
A6-Series X2 7400K(3.5/3.9 GHz,1MW,65W, FM2+)box, black; Операционна система
Microsoft Windows 10 Pro 64-Bit; Microsoft Office Home and Business 2016 EuroZone;
антивирусна защита – Kaspersky Internet Security 2016; Монитор Acer G227HQLAbid,
UM.WG7EE.A06, IPS LED, 21,5”;
1 бр. Notebook: Inspiron 5759, Intel Core i5-6200U 2.30 GHz, 3 MB cache,
Операционна система – Microsoft Windows 10 Pro 64-Bit, Microsoft office Home and Business
2016 EuroZone, Антивирусна защита – Kaspersky Internet Security 2016;
3 бр. външен диск – Back up plus 4 TB;
1 бр. принтер и скенер – Xerox Work Center 3025B 3025V_BI;
Стационарен телефон апарат;
Факс апарат;
Сървър за електронна поща – заявителят ще използва услугите на
професионален хостинг – Host.bg.
„НОБ ЕЛЕКТРИК“ ООД е представило договор с „КомЕксперт“ ЕООД от 21.09.2016
г. за абонаментно извънгаранционно обслужване и поддръжка на компютърни
конфигурации, както и копие на фактура за закупената компютърна техника.
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-4687/1 от 16.08.2016 г. ЕСО ЕАД декларира, че „НОБ
ЕЛЕКТРИК“ ООД 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 чл. 100, ал. 1 от ЗЕ,
отговарят на условията, определени в ПТЕЕ.
От изложените данни и доказателства следва да се приеме, че „НОБ
ЕЛЕКТРИК“ ООД 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.
2. Относно наличието на човешки ресурси и опит за осъществяване на
дейността „търговия с електрическа енергия“.
В съответствие с чл. 11, ал. 2, т. 9 от НЛДЕ, дружеството е представило данни за
управленската и организационната си структура, както и данни за числеността и
квалификацията на персонала, зает в упражняване на дейността, подлежаща на
лицензиране. Представена е справка от НАП за актуално състояние на действащите трудови
договори към 18.10.2016 г.
Към заявлението е приложена следната организационна структура на дружеството:
 Органите на управление на дружеството са общо събрание и управител;
 Търговски директор – управлява дейността, свързана с вътрешните и външните
контрагенти; отговаря за търговските отношения, както и за администрирането на цялата
дейност на дружеството;
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 Анализатор вътрешен пазар – отговаря основно за контрагентите в България –
производители, Българска независима енергийна борса, НЕК ЕАД и други търговци в
България;
 Анализатор външен пазар – отговаря за външнотърговските сделки и свързаните с
това дейности – осигуряване на трансгранични капацитети, осъществяване на транзитен
пренос, покупко-продажба от съседни борси на електрическа енергия, други търговци и т.н.;
 Специалист графици – извършва обобщаване, подготовка и контрол на товаровите
графици; в случай на необходимост ще контролира и коригира евентуални небаланси;
осъществява техническа координация между доставчици, търговци и контрагенти.
Дружеството е сключило договор с „ТМ Технолоджи“ АД от 01.10.2016 г. за
извършване на следните консултантски услуги:
- Администриране на сделките с електрическа енергия чрез изготвяне и валидиране
на товарови графици за покупко-продажба на електрическа енергия, изготвяне и обработка
на прогнози, балансиране в рамките на „балансираща група“ при необходимост, участие в
търгове за трансгранични капацитети, организирани от съответните мрежови оператори;
- Извършване на маркетингови проучвания в сферата на енергетиката;
- Подпомагане и съдействие по време на всички процедури, свързани със
сключване на конкретни договори.
Освен валидиране на графиците, като „изнесени услуги“ „НОБ ЕЛЕКТРИК“ ООД
смята да използва и други такива, като водене на счетоводство и ползване на юридически
услуги.
Като новосъздадено дружество „НОБ ЕЛЕКТРИК“ ООД ще разчита в бъдещата си
дейност на компании с опит. Управителят на дружеството е съдружник в „БОН Електрик“ –
Турция, притежаваща лиценз за търговия с електрическа енергия в Турция.
Изложените от дружеството данни и доказателства дават основание да се
приеме, че „НОБ ЕЛЕКТРИК“ ООД отговаря на изискванията на чл. 40, ал. 1, т. 1 от
ЗЕ относно наличие на човешки ресурси и организационна структура за
осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“ в съответствие с чл.
11, ал. 6, т. 3 от НЛДЕ.
III. Икономически аспекти:
Относно наличието на финансови възможности на „НОБ ЕЛЕКТРИК“ ООД 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 2016 г. – 2020 г. с прогнозни счетоводни баланси и прогнозни отчети за
приходите и разходите за периода на бизнес плана.
„НОБ ЕЛЕКТРИК“ ООД прогнозира количествата електрическа енергия за покупкопродажба да се увеличават от ХХ GWh през 2016 г. до ХХ GWh през 2020 г. Също така се
предвижда нарастване на покупните и продажните цени на електрическа енергия в
средносрочен план, вследствие на повишаващите се разходи за производство.
Значителен ръст в приходите от лицензионната дейност е предвиден за 2017 г., спрямо
2016 г., основно предвид факта, че дружеството очаква да получи лицензията си за търговия
в самия край на 2016 г. „НОБ ЕЛЕКТРИК“ ООД предвижда темпове на растеж в диапазона
ХХ% - ХХ%. За 2020 г. е предвидено нарастване на приходите с повече от ХХ пъти спрямо
2017 г., която е първата цяла година от лицензионната дейност.
Дружеството предвижда увеличение на дълготрайни активи през третата година и
увеличение на краткотрайните активи за периода на бизнес плана.
По отношение на капиталовата структура дружеството прогнозира увеличение на
сумата на собствения капитал от ХХ хил. лв. през 2016 г. до ХХ хил. лв. през 2020 г.
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„НОБ ЕЛЕКТРИК“ ООД е представило SWOT анализ, в който дружеството обективно
е посочило своите силни и слаби страни, възможностите за развитие и вероятните заплахи
за дейността си.
В съответствие с изискванията на чл. 19, ал. 2 от Правилата, дружеството е
представило писмено потвърждение (удостоверение) с изх. № XXX/ 17.10.2016 г., от Банка,
в уверение на това, че „НОБ ЕЛЕКТРИК“ ООД е клиент на същата банка и има открита
сметка със специално предназначение, наличността по която към 17.10.2016 г. е ХХ лв.
Размерът на наличната сума е в съответствие с изискуемия размер на обезпечението
съгласно чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от Правилата, видно от прогнозната стойност 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, „НОБ ЕЛЕКТРИК“ ООД ще притежава
финансови възможности за извършване на дейността „търговия с електрическа
енергия“.
IV. 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 и на основание чл. 43, ал. 6 от Правилника за
дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната
администрация във връзка с чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ, предлагаме Комисията да вземе
следните:

Решения:
1. Да приеме доклада на работната група относно подаденото от „НОБ ЕЛЕКТРИК“
ООД заявление за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“;
2. Да насрочи открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ за разглеждане на
подаденото заявление;
3. Да покани за участие в откритото заседание лицата, представляващи „НОБ
ЕЛЕКТРИК“ ООД, или други упълномощени от тях представители на дружеството;
4. Датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на
страницата на Комисията в интернет.
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