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Заявление по чл. 51, ал. 1, т. 1  от Закона за енергетиката (ЗЕ)

ДО
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО
И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ


ЗАЯВЛЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ/ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЛИЦЕНЗИЯ
 

От ..................................................................................................................................
(фирма на заявителя съгласно съдебната регистрация)

........................................................................................................................................
(седалище и адрес на управление)

........................................................................................................................................
(пълен и точен адрес за кореспонденция)

Фирмено дело № ............ година .................... Данъчен номер .................................

БУЛСТАТ ........................ банкова сметка ................... банков код ..........................

при .......................................... телефон: .............................. факс: ..............................

e-mail ..............................................

представлявано от .......................................................................................................
(трите имена)

ЕГН .............................., документ за самоличност: Nо ..........................

изд. на ........................ от ............................................

на длъжност ................................................................


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

1. Моля на основание чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗЕ да бъде изменена/допълнена лицензия №.................../................ г. (регистрационен номер на лицензията) с права и задължения на …………………………………………………………………………….



2. Основанието и мотивите на искането за изменение/допълнение на лицензията са:

.......................................................................................................................................

 (при необходимост се представя допълнително приложение)

3. Приложени документи:

3.1 ..................................................................................................................................................................

3.2 ..................................................................................................................................................................
(подробен опис на приложените към заявлението документи)


Задължавам се да представя всички документи, които КЕВР ми поиска допълнително за изменение и/или допълнение на лицензия, в съответствие с изискванията на закона.

За представител, който да представлява юридическото лице в отношенията с КЕВР, упълномощавам:

.......................................................................................................................................
(трите имена)

ЕГН ........................., документ за самоличност: Nо ...........................

изд. на ................................ от ....................................

Дата ____________				Подпис ____________________(печат) 


Заявлението се попълва на компютър, пишеща машина или четливо на ръка. Представените в КЕВР документи следва да бъдат в два екземпляра и заверени от лицето с представителна власт, подписало заявлението. 














Правни, технически и икономически изисквания към кандидатите за изменение и допълнение на лицензии за „търговия с електрическа енергия“ с права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и/или „координатор на комбинирана балансираща група“.

По отношение представянето на доказателства за изпълнение на критериите от правна страна, които следва да са неразделна част от заявлението, съгласно „Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката”
 
Удостоверение за актуално състояние от Агенция по вписванията – оригинал (за лица, регистрирани по Търговския закон) или еквивалентно удостоверение от органа по регистрация на лицето в съответната държава (за лица от държави-членки на Европейския съюз, ЕИП и Швейцария)
Удостоверение за регистрация по ЗДДС от НАП – оригинал; 
	Декларации за това, че:

а) управителите и членовете на управителните органи на заявителя, а в случай, че членове са юридически лица – техните представители в съответния управителен орган, не са лишени от правото да упражняват търговска дейност;
б) управителите и членовете на управителните органи на заявителя, а в случай, че членове са юридически лица – техните представители в съответния управителен орган, не са осъдени с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството, освен ако не са реабилитирани. 
в) заявителят не е в производство по несъстоятелност, не е обявен в несъстоятелност и не е в ликвидация;
г) на заявителя не е отнемана лицензията за същата дейност или срокът по чл. 59, ал. 4 Закона за енергетиката (ЗЕ) е изтекъл;
д) са изтекли повече от 3 месеца от влизането в сила на акта за отказа да се издаде лицензия за същата дейност, ако е издаван такъв отказ;
Декларациите по букви “в”, “г” и “д” се подават от лицето/лицата представляващи заявителя. Декларации по букви “а” и “б” се подават от всеки член на управителния орган.
	Документ за внесена такса за разглеждане на заявлението по сметката на КЕВР. 


По отношение представянето на доказателства за изпълнение на техническите критерии за изменение и допълнение на лицензията, заявителите е необходимо да представят следната минимално изискуема информация, както следва:

Данни и доказателства за притежаваните материални ресурси – договор за наем или документ за собственост на офис помещение, договори за покупко-продажба/лизинг на МПС и др.
	Данни и доказателства за изградената информационна мрежа за извършване на дейността. Доказателства за придобиване на собственост върху офис оборудване – договор за покупко-продажба на компютърна техника, принтери, скенери, сървъри и др.
	Доказателства за собственост за притежаване на права върху необходимите софтуерни продукти – договори за покупко-продажба / за предоставяне на права.
	Писмо от „Електроенергиен системен оператор” ЕАД, че 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.
	Доказателства за наличие на персонал и неговата квалификация за извършване на дейността и за познаване на пазара на електрическа енергия:
	Професионални автобиографии на управителя на дружеството управителите /членовете на управителните органи на заявителя, а в случай, че членове са юридически лица - техните представители в съответния управителен орган, и на назначените служители.
	Копия от дипломи за завършено висше и/или средно образование и допълнително придобита квалификация на лицата по т. 5.1.
Договори за управление, справки за назначен персонал от интернет страницата на НАП или копия на трудови или граждански договори.
Организационна структура на дружеството, утвърдена от Управителя и/или управителите (членовете) на управителните органи на заявителя.
	Подробно описание на функциите и дейността на отделите (структурните звена) на дружеството и броя на назначените служители във всеки отдел.
Подробно описание на изнесените дейности, обосновка за тяхното изнасяне, както и копия от сключени договори за изнесените услуги.
	Доказателства за комуникационни възможности – договори с интернет доставчици, доставчици на телекомуникационни услуги и др.
	Заявителя, следва да  представи „Общи принципи за разпределение на небалансите в рамките на балансиращата група”, в съответствие с чл. 58, ал. 1, т. 2 от „Правилата за търговия с електрическа енергия”.

По отношение представянето на доказателства за изпълнение на икономическите критерии. 

Банково удостоверение за наличие на специална разплащателна сметка на основание чл.19 от Правилата за условията и реда за достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи за поддържане на 1/24 част от годишния оборот от търговия с електрическа енергия на територията на Република България, но не по-малко от 150 000 лв., като средствата са предназначени за обезпечаване на задълженията по сделките с електрическа енергия.
	Ако дружеството е новоучредено, сумата по сметката трябва да бъде в размер 1/24 част от приходите от продажби на електрическа енергия за първата прогнозна година от бизнес плана;
Ако дружеството е действащо, сумата по сметката трябва да бъде в размер 1/24 част от приходите от продажби на електрическа енергия за отчетната година от последния одитиран годишен финансов отчет.
	Писмено потвърждение от банката, в която е открита специалната сметка по т.1, в което банката се задължава за сметка на заявителя при поискване да предоставя информация на комисията относно оборотите и салдото по специалната сметка.
	Годишните финансови отчети на заявителя за последните 3 години. Когато юридическото лице е новоучредено се прилагат доказателства за паричен ресурс /удостоверение от съответна банка за наличие на банкови сметки и тяхното покритие/. Ако годишният финансов отчет на заявителя подлежи на независим финансов одит, заявителят представя и одиторския доклад;
	Минимално изискуемата информация, съдържаща се в Бизнес плана на заявителя съгласно чл. 13 от „Наредба № 3 за лицензиране на дейностите в енергетиката”. Бизнес плана се съставя за срок от 5 години, според указанията на комисията и съдържа:
	инвестиционна програма (ако е приложимо);

	производствена програма (ако е приложимо);
	ремонтна програма (ако е приложимо);
	социална програма за дейностите и мероприятията  със социална насоченост, регламентирани като задължителни с нормативни актове;
	прогнозни счетоводни баланси, отчети за приходите и разходите и отчети за паричните потоци за периода на бизнес плана;
Данни за източниците за финансиране на дейността и доказателства за наличието на тези източници – договори за заем, договори за банков кредит, банкови референции и др.;

Данни за процентното участие на съдружниците или акционерите на заявителя и съответните копия от документи (актуален дружествен договор, съдебни решения, или препис от книгата на акционерите и др.), доказващи тези данни; 
	Данни за опита на заявителя относно извършването на подобна дейност. Ако заявителят е новоучреден се представят данни за опита за извършване на подобна дейност от съдружниците или акционерите, които имат контрол по смисъла на § 1в от ДР на Търговския закон върху новоучреденото юридическо лице;
	Данни за управленската и организационната структура на заявителя и за образованието и квалификацията на ръководния персонал на заявителя и данни за числеността и квалификацията на персонала, зает в упражняване на дейността, подлежаща на лицензиране; 


Като елемент на бизнес плана на заявителя, следва да се представи и подробен анализ на пазара на електрическа енергия в България:  

	Възможности за развитие на фирмата на пазара, вътрешен и износ, възможности за транзит на електрическа енергия от съседни страни през България.

	Вътрешен пазар – анализ на продажните цени и определяне на сегмент към, който фирмата ще насочи дейността си, сключване на договори с крайни клиенти (ВН, Ср.Н, НН), сключване на договори с други търговци.

Износ – анализ на ценовите равнища в съседни пазари, възможности за търговия и износ към съседни държави.
Възможност за транзит през България, анализ на енергийните потоци в региона.
Анализ на цените на електрическата енергия и източниците, от които дружеството възнамерява да купува.
	SWOT анализ за силните и слабите страни на дружеството при позициониране на пазара:
	Плюсове – описание на силните страни на Дружеството.

Минуси – описание на слабите страни на Дружеството. 
Възможности – възможности за развитие на Дружеството
Опасности – идентифициране на опасностите, които от своя страна, могат да помогнат за планиране на рисковете.

 Заявителя следва да представи „Договор за участие в балансираща група” (стандартна и/или комбинирана) на основание чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от „Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката” и чл. 11, т. 9 от „Правилата за търговия с електрическа енергия”.

Допълнителна информация – предоставя се от заявителя по негова преценка, в случай че е необходимо да представи допълнителни данни, които не са обхванати в изброените минимални изисквания.

В хода на разглеждане на преписката, на основание чл. 7 ал. 1 от „Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката”, Комисията има право да поиска всякаква допълнителна информация, с оглед изясняване на всички факти и обстоятелства свързани с издаването на конкретната лицензия. 

*Всички представени документи да бъдат два екземпляра в оригинал или заверени с печат „Вярно с оригинала” подпис на лице с представителна власт и печат на Дружеството и на електронен носител във формат подлежащ на обработка. Всички писмени данни и доказателства, изготвени на език, различен от българския, се прилагат към заявлението след като са преведени и легализирани по съответния ред, в случаите, в които се изисква легализация. 








