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Относно: Заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-24 от 30.03.2015 г. на „Неас Енерджи” АС 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-24 от
30.03.2015 г. на „Неас Енерджи” АС 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. 2, т. 1 и чл. 9, ал. 1, т. 10 от Наредба № 3 за лицензиране на дейностите в
енергетиката (Наредба № 3).
Със заповед № З-Е-81/03.04.2015 г. на председателя на Комисията е сформирана
работна група със задача да извърши проучване на данните и документите, съдържащи
се в подаденото заявление от „Неас Енерджи” АС, с оглед установяване на
предпоставки за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия”
и да изготви доклад въз основа на резултатите от проучването на преписката и проект
на решение заедно с мотивите към него.
При извършената проверка на заявлението и приложенията към него от
формална страна беше констатирано, че същите отговарят на изискванията на Наредба
№ 3, поради което се пристъпи към разглеждане на преписката по същество за
установяване на съответствието на заявлението с нормативните изисквания за издаване
на лицензията.
Въз основа на това проучване работната група установи следните факти и
направи следните изводи:
І. Правни аспекти:
1. Видно от представеното извлечение от Централния търговски регистър, воден
от Датската агенция по търговията и предприятията, съдържащо данни, валидни към
датата 17.02.2015 г., правноорганизационната форма на „Неас Енерджи” АС e
акционерно дружество, учредено и съществуващо съгласно датското законодателство, с
регистрационен номер CVR № 20293195, със седалище и адрес на управление:
Кралство Дания, 9000 гр. Олборг, ул. „Скелагервай“ № 1.
Органи на управление на дружеството са Съвет на директорите и Надзорен
съвет. Дружеството се представлява от член на съвета на директорите заедно с
председателя на надзорния съвет, от член на съвета на директорите заедно с двама
члена на надзорния съвет или от всички членове на надзорния съвет.
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2. „Неас Енерджи” АС е с предмет на дейност: търговия с електроенергия,
екологични дейности, консултантска дейност и други дейности, свързани с този
предмет на дейност.
3. Капиталът на дружеството е 125 038 000 DKK. (сто двадесет и пет милиона и
тридесет и осем хиляди датски крони).
Едноличен собственик на капитала е „Неас Холдинг“ АС, чуждестранно
юридическо лице, регистрирано в Дания, с рег. номер CVR № 33371047.
От посочените по-горе данни се установи, че „Неас Енерджи” АС отговаря на
условията на чл. 40, ал. 1 във връзка с ал. 7 от ЗЕ и чл. 10, ал. 1 от Наредба № 3, тъй
като е лице с регистрация по законодателството на друга държава - членка на
Европейския съюз, еквивалентна на тази по българския Търговски закон.
4. Видно от представената декларация от съответната данъчна служба (SKAT) от
13.02.2015 г., „Неас Енерджи” АС е регистриран данъчен субект с регистрационен
номер № 20293195.
5. От представените на основание чл. 11, ал. 2, т. 2, буква „а” и „б” от Наредба №
3. декларации от членовете на управителните органи на „Неас Енерджи” АС 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.
6. Представени са и декларации от заявителя по чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „в” и б. „г”
от Наредба № 3, 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 и може да се направи извод, 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.
7. 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.
8. Срокът на лицензията, за който кандидатства заявителят, е 25 (двадесет и пет)
години.
Предлаганият срок е обоснован с оглед необходимостта от навлизане и
натрупване на опит на развиващия се български пазар на електрическа енергия, както и
в региона като цяло. Дружеството посочва, че срокът ще е достатъчен за изпълнение на
целите на дружеството, налагането му като предпочитан партньор и установяването на
трайни позиции на пазара на електрическа енергия в страната и региона. Също така
посоченият срок ще осигури възможност за извършването на оценка и анализ на
резултатите от развитието на дейността „търговия с електрическа енергия“, както и ще
спомогне за планиране на дейността и обемите търгувана енергия в дългосрочен план,
което ще доведе до подобряване на конкурентната среда и повече ползи за останалите
участници на пазара, включително за българските потребители.
Срокът, за който следва да бъде издадена исканата лицензия е обосновано да
бъде 10 (десет) години, предвид обстоятелството, че развитието на пазара на
електрическа енергия е изключително динамично както в България, така и в региона, и
е невъзможно да бъде направена реалистична прогноза на пазарната адекватност на
компания, оперираща на този пазар, за период по-дълъг от десет години.
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ІІ. Технически аспекти.
1. Относно наличието на технически и материални ресурси за
осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия”.
За осъществяването на дейността „търговия с електрическа енергия”, „Неас
Енерджи” АС ще използва офис, находящ се в Дания, гр. Олборг п.к. 9000, ул.
„Скелагервай ” № 1.
Заявителят е представил декларация от изпълнителния директор на
от
22.03.2015 г., от която е видно, че офисът разполага с необходимите за нормалната
работа на екипа помещения и техническо оборудване в съответствие с изискванията на
съответния лиценз.
Съгласно чл. 11, ал. 6, т. 2 от Наредба № 3 и ПТЕЕ, средствата за обмен на
информация за целите на работа на пазара, осигурявани от търговските участници, се
одобряват от „Електроенергийния системен оператор” ЕАД (ЕСО ЕАД).
С писмо с изх. № ЦУ-ПМО-3651 от 26.06.2014 г. ЕСО ЕАД е констатирало, че
„Неас Енерджи” АС 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.
От изложените данни и доказателства следва да се приеме, че „Неас
Енерджи” АС 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 Наредба № 3.
2. Относно наличието на човешки ресурси и опит за осъществяване на
дейността „търговия с електрическа енергия”.
Съгласно чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЕ, лицензия се издава на лице, регистрирано по
Търговския закон, което притежава човешки ресурси и организационна структура за
изпълнение на нормативните изисквания за осъществяване на дейността по лицензията.
Съгласно чл. 11, ал. 2, т. 8 от Наредба № 3, заявителят следва да представи данни за
опита на заявителя относно извършването на подобна дейност, а ако е новоучреден, се
представят данни за опита за извършване на подобна дейност от съдружниците или
акционерите, които имат контрол върху новоучреденото дружество. На основание т. 9
от същата разпоредба заявителят следва да представи данни за управленската и
организационната си структура, за образованието и квалификацията на ръководния
персонал и данни за числеността и квалификацията на персонала, зает в упражняване
на дейността, подлежаща на лицензиране. В тази връзка освен гореизброените данни
заявителят следва, на основание чл. 11, ал. 6, т. 3 от Наредба № 3, да представи и
доказателства за наличието на персонал и неговата квалификация за извършване на
дейността и за познаване на пазара на електрическа енергия.
В изпълнение на горните разпоредби, заявителят е представил данни и
доказателства за управленската и организационна структура на дружеството, както и за
образованието и квалификацията на част от ръководството и персонала
(професионални автобиографии).
Управлението на „Неас Енерджи” АС се подпомага от корпоративен персонал от
20 души, включващ и помощен персонал на изпълнителното ръководство, човешки
ресурси, бизнес развитие и юридически отдел, маркетингово и стратегическо
иницииране.
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Дружеството посочва, че е активен участник на пазара на енергия на едро от
1998 г. и има над 10 годишен опит в работа с клиентски активи. Отделът за
краткосрочна търговия е фокусиран върху трансграничната търговия и управлението на
активи. Във връзка с лицензионната дейност в Република България екипът ще бъде
подкрепен от ИТ отдела. Ръководителят на отдела и един от служителите ще бъдат
отговорни за търговската дейност в страната.
„Неас Енерджи” АС е представило анализ на образователно-квалификационната
степен на служителите си. Според нивото на образование на всички служители,
изразено в проценти, почти 70% от всички служители имат висше университетско
образование. Образователно-квалификационна степен Доктор/Магистърска степен по
бизнес
администрация
имат
3%.
Образователно-квалификационна
степен
Магистър/Инженер
42%.
Образователно-квалификационна
степен
Бакалавър/Специалист - 23% от всички служители.
Като доказателство за притежание на човешки ресурси за извършване на
дейността, дружеството е представило списък на наетите лица в „Неас Енерджи” АС.
От представената организационната структура на заявителя е видно, че
дружеството разполага със собствен отдел за човешки ресурси и правни услуги, ИТ
отдел и отдел финанси.
Дружеството е представило професионални автобиографии на главния
изпълнителен директор, ръководителя на отдел „Краткосрочна търговия с електрическа
енергия в Европа“, един служител на длъжност „търговец на електрическа енергия“ и
един служител на длъжност „бизнес разработчик“, които ще бъдат отговорни за
дейността „търговия с електрическа енергия“ на територията на Република България.
„Неас Енерджи” АС е представило документ за статуса си на датския пазар на
електрическа енергия. В документа се отбелязва, че само фирмите в регулирания
сегмент на енергийният сектор притежават лиценз в Дания. „Неас Енерджи” АС е
търговец на електрическа енергия на свободния пазар, така че не може да предостави
лиценз за тази си дейност на територията на Дания.
Опитът на дружеството се състои в получени одобрения на преносни оператори
в четиринадесет държави, както и получени лицензии в Чехия, Словакия, Унгария и
Полша. „Неас Енерджи” АС посочва, че е член на следните борси: Nord Pool, N2EX,
EEX, IPEX, Powernext, OTE, OKTE, Swissix, EXAA, South Pool, APX, OMIE, APX NL и
HUPX.
Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството
доказателства „Неас Енерджи” АС отговаря на изискванията за наличие на
човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на дейността
„търговия с електрическа енергия”.
ІІІ. Икономически аспекти.
„Неас Енерджи” АС e учредено през 1998 г. Дружеството не притежава други
лицензии, както и няма подадени заявления за такива по ЗЕ.
В изпълнение на изискванията на чл. 11, ал. 2, т. 3, 4, 5, 6 от Наредба № 3, към
заявлението за издаване на лицензия са представени бизнес план за управление и
развитие на дейността „търговия с електрическа енергия” за периода 2015 г. - 2019 г. с
прогнозни годишни финансови отчети, както и писмено потвърждение (удостоверение)
от SYDBANK A/S с Реф. № 9772307 от 04.02.2015 г. за наличието на специална сметка
съгласно чл. 19 от Правилата за условията и реда за предоставяне на достъп до
електропреносната и електроразпределителните мрежи (Правилата).
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От представените годишни финансови отчети е видно, че дружеството отчита
печалба в размер на 54 215 хил. евро за 2011 г., 47 237 хил. евро за 2012 г. и 54 358 хил.
евро за 2013 г.
Общите активи на дружеството се увеличават от XXX XXX хил. евро към
31.12.2011 г. на X XXX XXX хил. евро към 31.12.2013 г., което се дължи на
увеличението на краткотрайните активи.
Собственият капитал на дружеството се увеличава от XXX XXX хил. евро към
31.12.2011 г. на XXX XXX хил. евро към 31.12.2013 г.
Дългосрочните задължения на дружеството намаляват от XX XXX хил. евро към
31.12.2011 г. на X XXX хил. евро към 31.12.2013 г. в резултат на намалените
дългосрочни задължения към финансови предприятия, докато краткосрочните
задължения се увеличават от XXX XXX хил. лв. към 31.12.2011 г. на XXX XXX хил.
лв. към 31.12.2013 г.
От направения анализ на финансовото състояние на база обща балансова
структура към 31.12.2013 г. може да се направи извод, че общото финансово състояние
на дружеството е добро. Дружеството притежава достатъчен размер оборотен капитал
за да обслужва текущите си задължения, както и достатъчно собствени средства за да
покрива финансовите си задължения и да инвестира в нови дълготрайни активи.
В изпълнение на изискванията на чл. 13, ал. 1 от Наредба № 3, дружеството е
представило бизнес план за периода 2015 г. – 2019 г. с прогнозни годишни финансови
отчети.
Според представения бизнес план дружеството прогнозира количествата
електрическа енергия за покупко-продажба да се увеличават от XX XXX MWh през
2015 г. до XXX XXX MWh през 2019 г.
Прогнозата относно средната продажна цена е резултат от вътрешната ценова
позиция на „Неас Енерджи” АС и очакваната пазарна цена на електрическата енергия в
потребителския сегмент.
„Неас Енерджи” АС ще сключва трансгранични сделки, като ще се фокусира
върху износа от България към Румъния, Сърбия, Македония, Гърция и Турция.
Съгласно представения прогнозен отчет за приходите и разходите, дружеството
предвижда общите приходи да нарастват през всяка година от бизнес плана и от XXX
хил. евро за 2015 г. да достигнат до XX XXX хил. евро през 2019 г.
Със същия темп е прогнозирано да нарастват и разходите и от XXX хил. лв. за
2015 г. да достигнат до XX XXX хил. лв. през 2019 г.
Дружеството прогнозира печалбата да се увеличава и от XX хил. лв. за 2015 г. да
достигне до XXX хил. лв. през 2019 г.
„Неас Енерджи” АС е представило и прогнозни очаквани разходи, свързани с
преносната способност, като общо за 2015 г. са прогнозирани XX хил. евро, като до
края на периода същите достигат X XXX хил. евро. Разходите от участието на
дружеството на българската енергийна борса и свързаните с това такси по сделки са
прогнозирани да нарастват от X евро за 2015 г. до XX хил. евро за 2019 г. Очакваната
такса за транзакция е X.XX евро/МВтч, таксата за експорт е предвидена да се запази за
пет годишния период и да остане X.XX евро/МВтч.
Дружеството е представило и социална програма, включваща всички прогнозни
разходи за периода 2015 г. – 2019 г. като храна за служителите, разходи за пенсии,
здравна и осигурителна политика, отпуск по майчинсто/ бащинсто, вътрешни и външни
курсове за обучение на служителите, градски транспорт и др.
Въз основа на всичко гореизложено може да се направи извод, че ако спази
заложените в бизнес плана параметри и представените в пазарния анализ данни,
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„Неас Енерджи” АС ще притежава финансови възможности за извършване на
дейността „търговия с електрическа енергия“.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 40, ал. 6 от Устройствения
правилник на Държавната комисия 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 „Неас
Енерджи” АС 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 по
търговска регистрация „Неас Енерджи” АС, 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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