Вх. № ........................ / ...................... 2017 г.
ДО
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
ДОКЛАД
от
дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“
дирекция „Правна“
Относно: Заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-11 от 23.03.2017 г. на „ЕВН Трейдинг Саут Ийст
Юръп“ ЕАД за продължаване срока на лицензия № Л-264-15 от 14.04.2008 г. за
дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на
„координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана
група“.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е постъпило
заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-11 от 23.03.2017 г. на „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ ЕАД
за продължаване срока на лицензия № Л-264-15 от 14.04.2008 г. за дейността „търговия с
електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна
балансираща група“ и „координатор на комбинирана група“, на основание чл. 56, ал. 1, т.
1 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 67, ал. 1 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за
лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ). За проучване на обстоятелствата в
заявлението и приложенията към него е сформирана работна група със Заповед № З-E-44
от 29.03.2017 г. на председателя на КЕВР. С писмо с вх. № Е-ЗЛР-ПД-11 от 06.04.2017 г.
„ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ ЕАД е представило допълнителни данни и документи
във връзка с подаденото заявление.
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 продължаване на срока на лицензията.
Въз основа на анализ на фактите и обстоятелствата, съдържащи се в
документите по административната преписка, се установи следното:
I. Правни аспекти:
„ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ ЕАД притежава лицензия № Л-264-15 от
14.04.2008 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“ за срок от 10
години, допълнена с права и задължения на „координатор на стандартна балансираща
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група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ с Решение № И1-Л-264 от
10.09.2012 г. и Решение № И2-Л-264 от 06.11.2014 г.
В срока по чл. 42, ал. 2 от ЗЕ, „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ ЕАД е подало на
основание чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗЕ заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-11 от 23.03.2017 г., с което
дружеството е поискало продължаване с 10 (десет) години на срока на издадената
лицензия.
В тази връзка, при продължаване срока на лицензията, по аргумент от чл. 69, ал. 1
от НЛДЕ, Комисията следва да прецени изпълнението на изискванията и задълженията по
действащата лицензия и дали заявителят ще продължи да отговаря на условията за
упражняване на лицензията, а именно дали притежава технически и финансови
възможности, материални и човешки ресурси и организационна структура за изпълнение
на нормативните изисквания за осъществяване на дейността по лицензията.
Видно от представеното удостоверение за актуално състояние с изх. №
20170111095605 от 11.01.2017 г. на Агенцията по вписванията, „ЕВН Трейдинг Саут Ийст
Юръп“ ЕАД е търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от Търговския закон. „ЕВН
Трейдинг Саут Ийст Юръп“ ЕАД е еднолично акционерно дружество с едностепенна
система на управление, с ЕИК 175370769, със седалище и адрес на управление: гр. София
1000, бул. „Цар Освободител“ № 14, ет. 3.
„ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ ЕАД се управлява от Съвет на директорите с
членове Диана Атанасова Чобанова-Иванова, Робърт Дик и Паул Борис Калуца.
Дружеството се представлява заедно от всеки двама от членовете на съвета на
директорите или заедно от един прокурист и един член на Съвета на директорите.
„ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ ЕАД е с предмет на дейност:
Предоставяне на консултантски, технически и инженерингови услуги в областта на
осъществяване на търговски сделки с енергия, включително набавяне на първична енергия
и нейни деривати, оптимизиране на производство на електроенергия, както и
осъществяване на енергийни услуги и дейности в енергийния сектор от всички видове,
които не са забранени от закона.
Капиталът на дружеството е в размер на 20 000 000 (двадесет милиона) лева и е
изцяло внесен. Капиталът е разделен на 20 000 000 броя обикновени поименни акции с
номинална стойност от 1 (един) лев всяка. Едноличен собственик на капитала е „ЕВН
България“ ЕАД, ЕИК 131329518.
Видно от представеното удостоверение за регистрация, издадено от Национална
агенция за приходите (НАП), считано от 22.11.2007 г. „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“
ЕАД е регистрирано по Закона за данъка върху добавената стойност лице с
идентификационен номер по ДДС BG000649348.
Видно 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 на „ЕВН Трейдинг Саут Ийст
Юръп“ ЕАД, същите на са лишени 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, от
които е видно, че заявителят не е в производство по несъстоятелност, не е обявен в
несъстоятелност, не му е отнемана лицензия за дейността „търговия с електрическа
енергия“ и няма издаван акт за отказ да се издаде на дружеството лицензия за дейността
„търговия с електрическа енергия“.
Предвид изложените по-горе факти се обосновава извод, че продължаването на
срока на издадената лицензия няма да е в противоречие с разпоредбите на чл. 40, ал. 4, т.
1, 2 и 3 от ЗЕ.
Заявителят е обосновал искането си за продължаване на срока на лицензията с
аргумент, че е активен търговец на енергия в Югоизточна Европа от 2008 г. до сега и
дължи успеха си на опита на експертите в дружеството, както и на изградените стабилни
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партньорства с производители и търговци на енергия в региона. Дружеството посочва, че
изгражда политиката и стратегията си в дългосрочен план и желае да постигне трайно
присъствие и утвърждаване на електроенергийния пазар в България като увеличи и
диверсифицира клиентското си портфолио чрез нови конкурентни продукти и канали за
обслужване. Според дружеството, поради широкия географски обхват на дейността си,
същото е способно да реагира на движенията на пазара в Югоизточна Европа по възможно
най-ефективен начин, като постоянно се стреми да разшири портфолиото си и да предлага
на своите партньори гъвкави и икономически взаимноизгодни решения. Заявителят
посочва, че „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ ЕАД е утвърден участник с доказан опит в
търговията с електрическа енергия с коректни и дългосрочни договорни отношения с
контрагенти както в страната, така и на регионалните електроенергийни пазари чрез
предлаганата широка гама от гъвкави продукти и отговаря на всички нормативни
изисквания, за да бъде продължен срокът на лицензия № Л-264-15 от 14.04.2008 г. с 10
(десет) години.
ІІ. Технически аспекти:
1. Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване
на дейността „търговия с електрическа енергия“, допълнена с права и задължения
на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на
комбинирана група“.
За изпълнение на дейностите по издадената му лицензия, дружеството използва
офис, находящ се в гр. София 1000, район „Средец“, бул. „Цар Освободител“ № 14, ет. 3,
съгласно договор за услуги, сключен на 01.12.2007 г. с „ЕВН България“ ЕАД, който е
безсрочен.
Видно от интернет страницата на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД,
дружеството е регистрирано като търговец на електрическа енергия с EIC код „32X-EVNTSEE---K“ със статус „Активен“, и като координатор на комбинирана балансираща група
с EIC код „32X0011001009542“.
Заявителят декларира, че офисът е оборудван с необходимите за нормалната работа
на екипа материални ресурси, както и че всички работни компютри са оборудвани със
следната конфигурация:
 Intel® Core™ i3 3.20GHz, RAM 4GB, HDD 250GB;
 Microsoft Office 7 Enterprise 64bit;
 MS Office Bulgarian/German;
 MS Visio Viewer;
 Adobe flash player, Adobe Reader, PDF Creator;
 7zip, JRE, Internet explorer.
Сървърът за електронната поща е с операционна система MS Exchange 2010, който
се намира на територията на „ЕВН България ЕАД“ и е под негова юрисдикция.
Дружеството уверява, че всички компютри са свързани с високоскоростна LAN-мрежа,
както и че използват специализирани системи за работа с база данни като: SAP, SAP-HR,
Biling – KVASY, Sales – MS Dynamics, Portfolio – PFM.
2. Относно наличието на човешки ресурси и опит за осъществяване на
дейността „търговия с електрическа енергия“, допълнена с права и задължения на
„координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана
балансираща група“.
„ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ ЕАД е основано през 2007 г., с цел търговия с
електрическа енергия на пазарите в България и Югоизточна Европа, и притежава
лицензии за търговия с електрическа енергия в България, Румъния, Гърция и Унгария.
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Дружеството е регистрирано на Българска независима енергийна борса (IBEX),
Унгарската борса за електрическа енергия (HUPX) и на Гръцкия пазарен оператор
(LAGIE).
„ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ ЕАД е представило организационна структура
на дружеството, както и справка отчет на наетите лица, включваща информация за
числеността и квалификацията на персонала, зает в упражняване на дейността „търговия с
електрическа енергия“, както и справка от НАП за актуално състояние на действащите
трудови договори към 31.01.2017 г. В справката подробно са описани образованието,
квалификацията и дейностите, които упражняват наетите служители. Видно от
представената организационна структура, заявителят разделя дейността си в три основни
отдела, заети със следните задачи:
 Фронт офис – звено за работа с потребители: обслужване на сключени сделки с
потребители, управление на ценовата крива, следене на позициите на
компанията, приемане/изпращане на графици за доставка на електрическа
енергия;
 Мидъл офис – анализи: изготвяне на доклади, изготвяне на пазарни анализи,
мениджмънт на риска, изработване на пазарни модели, прогнози и бюджетиране;
 Бек офис – администрация: проверка и потвърждение на сделки, администрация
на документооборота, следене на паричните потоци, осчетоводяване и
репортинг.
Дружеството е възложило на външна организация следните функции: финанси,
счетоводство, информационни технологии, правно обслужване и човешки ресурси.
Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството
доказателства, се обосновава извод, че „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ ЕАД
притежава технически възможности, организационна структура, материални и
човешки ресурси и отговаря на условията да продължи да изпълнява дейността
„търговия с електрическа енергия“, допълнена с права и задължения на
„координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана
балансираща група“.
III. Икономически аспекти:
Относно финансовите възможности на „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ ЕАД
за извършване 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. 68, ал. 2, т. 5 от НЛДЕ „ЕВН Трейдинг Саут
Ийст Юръп“ ЕАД е представило бизнес план за управление и развитие на дейността
„търговия с електрическа енергия“, включваща права и задължения за „координатор на
стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“, за
периода 2018 г. - 2022 г. с прогнозни годишни финансови отчети.
В прогнозните разчети на представения бизнес план, на база проучване, „ЕВН
Трейдинг Саут Ийст Юръп“ ЕАД предвижда увеличаващи се количествата електрическа
енергия за покупко-продажба от ХХ GWh през 2018 г. до ХХ GWh през 2022 г.
Прогнозира се нарастване на покупните и продажните цени на електрическа енергия в
средносрочен план, заради повишаващите се разходи за производство.
Цена излишък ХХ лева/MWh;
Цена за недостиг ХХ лева/MWh;
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Значителен ръст в приходите от продадена електроенергия е предвиден за срока на
бизнес плана, дължащ се на факта, че дружеството очаква да разширява дейността си. За
2022 година е предвидено нарастване на приходите в рамките на ХХ% спрямо първата
година - 2018 г. Подобни са прогнозите за нарастването и на разходите за покупка на
електроенергия.
„ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ ЕАД предвижда увеличение на краткотрайните
активи през периода на бизнес плана, както и увеличение на краткотрайните пасиви.
Увеличение се прогнозира и по отношение на капиталовата структура.
„ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ ЕАД 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 банково удостоверение с изх. № ХХ от 18.07.2016 г. от „ХХ“ АД, клон
България, в уверение на това, че „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ ЕАД е клиент на
същата банка и има открита сметка със специално предназначение, наличността по която
към 13.03.2017 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 стойността
на оборота от търговия с електрическа енергия на територията на Република България за
последната година от лицензионната дейност съгласно представения на Комисията
годишен финансов отчет за 2016 г.
Въз основа на всичко гореизложено може да се направи извод, че ако спази
заложените в бизнес плана параметри, „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ ЕАД ще
притежава финансови възможности и ще продължи да отговаря на условията за
упражняване на дейността „търговия с електрическа енергия“ за новия срок на
лицензията.
IV. Правила за работа с потребители на енергийни услуги
На основание чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ дружеството е представило проект на
актуализирани „Правила за работа с потребители на енергийни услуги“. 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.
V. Договори за участие в балансираща група
„ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ ЕАД е представило проект на „Договор за
участие в балансираща група“ и проект на „Договор за участие в комбинирана
балансираща група“. След преглед на представените проекти на договори е установено, че
същите имат съдържание, съответстващо на изискванията на чл. 12, ал. 2 от НЛДЕ.
Проектите на договори уреждат и принципите за разпределяне на небалансите в рамките
на балансиращите групи, въз основа на които небалансите се разпределят справедливо и
равнопоставено на всеки член от групата в съответствие с ПТЕЕ.
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:
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1. Да приеме доклада на работната група относно подаденото от „ЕВН Трейдинг
Саут Ийст Юръп“ ЕАД заявление за продължаване срока на лицензия № Л-264-15 от
14.04.2008 г.;
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 „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ ЕАД, 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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