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Относно: Заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-6 от 22.02.2016 г. на „САГА КОМОДИТИС“ АД 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-6 от 22.02.2016
г. на „САГА КОМОДИТИС“ АД 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-29 от 29.02.2016 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.
При извършената проверка на заявлението и приложенията към него от формална
страна беше констатирано, че същите не отговарят на изискванията на НЛДЕ, поради което на
заявителя е изпратено писмо с изх. № Е-ЗЛР-Л-6 от 18.03.2016 г. с искане за предоставяне на
допълнителна информация.
С писма с вх. № Е-ЗЛР-Л-6 от 28.03.2016 г. и вх. № Е-ЗЛР-Л-6 от 08.04.2016 г.
заявителят е представил изисканите допълнителни данни и документи, 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. №
20160113090756 от 13.01.2016 г. на Агенцията по вписванията и от извършената служебна
справка на интернет страницата на Търговския регистър, правно-организационната форма на
„САГА КОМОДИТИС“ АД е акционерно дружество с едностепенна система на управление, с
София – 1000, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8 -10; тел.: 988 24 98; 935 96 13; факс: 988 87 82

ЕИК 201775818, със седалище и адрес на управление: гр. София 1202, ул. „Георг Вашингтон“
№ 41, ет. 5.
„САГА КОМОДИТИС“ АД има следния предмет на дейност:
Търговска и външнотърговска дейност, търговско представителство и посредничество,
покупко-продажба на други стоки и вещи в обработен и/или необработен вид, пласментноснабдителска и производствена дейност и услуги, търговия с електрическа и/или топлинна
енергия, разработване и реализиране на инвестиционни проекти в страната и чужбина,
покупко-продажба на недвижими имоти, както и всяка друга дейност и услуги, които не са
забранени от закона.
Дружеството се управлява от съвет на директорите с членове Невена Антонова
Петрова, Бистра Стилиянова Акова, Стефан Дени Клод Колин и Христо Евгениев Януцев.
Представител на „САГА КОМОДИТИС“ АД е Стефан Дени Клод Колин.
Размерът на капитала на дружеството е 2 000 000 (два милиона) лв. и е разпределен в
200 000 броя поименни акции, всяка с номинал 10 лв.
От посочените по-горе данни се установи, че „САГА КОМОДИТИС“ АД отговаря на
условията на чл. 40, ал. 1 от ЗЕ и чл. 10, ал. 1, предл. първо от НЛДЕ, тъй като е лице,
регистрирано по Търговския закон.
Видно от представените акт за регистрация по ЗДДС № 220421200000806 от 20.01.2012
г. и удостоверение за регистрация от 21.01.2012 г., издадени от Национална агенция за
приходите, считано от 21.01.2012 г. „САГА КОМОДИТИС“ АД е регистрирано по ЗДДС лице
с идентификационен номер по ДДС № BG201775818.
От представените на основание чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „а“ и б. „б“ от НЛДЕ декларации от
всички членове на съвета на директорите 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“, б. „г“ и б. „д“ 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, не му е отнемана лицензия за търговия с
електрическа енергия, както и не му е отказвано издаването на лицензия за същата дейност.
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 5 (пет) години.
Предлаганият срок е обоснован с оглед необходимостта от осъществяване на приложения
петгодишен бизнес план.
С оглед изложеното се налага изводът, че искането на „САГА КОМОДИТИС“ АД
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“.
„САГА КОМОДИТИС“ АД е представило договор за наем с „МАЙКРОМЕТ“ ООД от
20.01.2013 г. за ползване на част от административна сграда – 4ти етаж от сграда, находяща се
в гр. София п.к 1202, ул. „Георг Вашингтон“ № 41, която ще бъде използвана за офис.
„САГА КОМОДИТИС“ АД декларира, че офисът е оборудван с всички необходими за
дейността ресурси. Във връзка с упражняване на дейността „търговия с електрическа енергия“
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дружеството декларира, че разполага с необходимата компютърна техника и софтуер както
следва:
 Сървър HP ProLiant DL180 Gen9 / 6x 600GB SAS HDD, Xeon E5 2620 V3
2.40GHz, 32GB RAM /, Операционна система MS Windows Server 2012R2
Файлов сървър, Сървър база данни, MS Exchange 2013, Антивирусна защита
NOD 32;
 5 броя работни станции: – 4 броя настолни компютри Dell Precision T3500,
Xeon 3530 2.8GHz, 4GB RAM, 320GB HDD Операционна система Windows 7
pro x64, MS Office 2010 (WORD 2010, Excel 2010, MS Outlook 2010),
Антивирусна защита NOD 32; 1 брой настолен компютър Dell Optiplex 780,
4GB RAM, Core 2 Duo E8400 3GHz, Операционна система Windows 7 Pro x64,
Антивирусна защита NOD 32, MS Office 2010 (WORD 2010, Excel 2010, MS
Outlook 2010);
 Принтер Aficio SP C420DN RPCS; Многофункционално устройство Samsung
SCX4623F; скенер, факс, копир.
Сървърите на електронната поща се намират в офис-помещението на „САГА
КОМОДИТИС“ АД и са под негова юрисдикция. Дружеството разполага с уеб базирана база
данни и система за обработка на информацията CRM, за която притежава шест броя
софтуерни лицензи и е представило договор за доставката им.
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 електроенергийния системен оператор (ЕСО ЕАД).
С писмо с изх. № ЦУ-ПМО-7312 от 23.12.2015 г. ЕСО ЕАД декларира, че „САГА
КОМОДИТИС“ АД 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 се установи, че „САГА КОМОДИТИС“ АД
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 структура, данни за числеността и квалификацията на
персонала, зает в упражняване на дейността, подлежаща на лицензиране.
Дружеството се ръководи от изпълнителен директор и прокурист. Представени са
договор за възлагане на управлението на „САГА КОМОДИТИС“ АД, както и договор за
прокура. Представени са копия на диплома за завършено образование и автобиографии на
изпълнителния директор, на търговския мениджър и мениджър операции.
Към февруари 2016 г. компанията уверява, че разполага с 9 (девет) служители, между
които:
мениджъри - ръководители на отдел и/или на бизнес линия;
търговци, разпределени по бизнес линия и/или регионална компетентност;
лица, свързани с операциите и борсовата търговия;
един счетоводител.
Като доказателство е представена справка от НАП за действащите договори към
10.02.2016 г.
От представената организационна структура на „САГА КОМОДИТИС“ АД е видно, че
дружеството е сформирало 4 отдела със следните функции и дейности:
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отдел за търговия на борсата – назначен е един служител, който осъществява
търговия на борсови платформи за сметка на компанията и по заявки от клиенти;
води търговки преговори с партньори за закупуване и продажба; изготвя пазарни
анализи; контролира изготвянето на месечни и годишни отчети и др.;
административен отдел – назначен е един служител, който изготвя необходимата
документация във връзка с извършваните сделки; води кореспонденция с клиенти
и партньори за съгласуване на документална част от сделките; прави отчет пред
мениджърския екип на компанията и др.;
търговски отдел – назначени са четирима служители, които извършват
търговската дейност с емисии, биомаса и други енергийни суровини, които се
търгуват от името на дружеството; провеждат консултации с клиенти,
проследяват пазара и събират актуална информация;
отдел за счетоводство и финанси – назначен е един служител, който води и следи
всички счетоводни документи на дружеството; извършва банкови преводи;
осигурява правилно отчитане на паричните средства, събиране на вземания,
извършване на плащания.

Изложените от дружеството данни и доказателства дават основание да се приеме,
че „САГА КОМОДИТИС“ АД 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“ в съответствие с чл. 11, ал. 6, т. 3 от
НЛДЕ.
III. Икономически аспекти:
Относно наличието на финансови възможности на „САГА КОМОДИТИС“ АД 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).
„САГА КОМОДИТИС“ АД е представило бизнес план за управление и развитие на
дейността „търговия с електрическа енергия“ за периода 2016 г. - 2020 г., с прогнозни
счетоводни баланси и прогнозни отчети за приходите и разходите за периода на бизнес плана,
съгласно изискванията по чл. 13 от НЛДЕ.
Дружеството прогнозира количествата електрическа енергия за покупко-продажба, на
база проучване и оценка на групите потребители, да се увеличават от XX,X GWh през 2016 г.
до XXX,X GWh през 2020 г.
Посочените цени и количества са получени на база прогнозната продажна цена на
групите потребители и търговците.
„САГА КОМОДИТИС“ АД предвижда придобиване на дълготрайни активи и те са
нарастваща величина през целия период на бизнес плана. Нарастват също така и
краткотрайните активи на дружеството за периода на бизнес плана, както и собственият
капитал на дружеството за петте прогнозни години вследствие на увеличението на
неразпределената печалба.
В представения SWOT анализ 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 банково удостоверение с изх. № РИД – 012 00032/07.04.2016 г., от Банка, в
уверение на това, че „САГА КОМОДИТИС“ АД е клиент на същата банка и има открита
сметка, наличността по която към 07.04.2016 г. е XXX XXX лв. Размерът на наличната сума е
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в съответствие с минимално 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 ако спази
заложените в бизнес плана параметри, „САГА КОМОДИТИС“ АД 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 „САГА
КОМОДИТИС“ АД 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 „САГА
КОМОДИТИС“ АД, 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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