
  

 

Вх. № ........................ /...................... 2019 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-Л-53 от 08.07.2019 г., подадено от „Енско Трейдинг“ 

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 

08.07.2019 г., подадено от „Енско Трейдинг“ ООД, за издаване на лицензия за дейността 

„търговия с електрическа енергия“, на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 

5 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 9, ал. 1, т. 10 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-Е-137 от 

15.07.2019 г. на председателя на КЕВР.  

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 представено удостоверение за актуално състояние № 392075 от 07.05.2019 г., 

издадено от Министерство на енергетиката, търговията и промишлеността на Република 



Кипър, правно-организационната форма на „Енско Трейдинг“ ООД e дружество с ограничена 

отговорност с № 548323, със седалище и адрес на управление гр. Егкоми, Никозия, Република 

Кипър, ул. „Ерехтийо“ № 11. 

В съответствие с устава на Дружеството и писменото решение на Съвета на 

директорите, юридическото представителство на „Енско Трейдинг“ ООД се осъществява от 

Илиас Каридогианис, председател и управляващ директор и Панайотис Деризиотис, директор.   

Размерът на капитала на дружеството е 1000 евро. 

Предвид горното, „Енско Трейдинг“ ООД е лице, с еквивалентна на Търговския закон 

регистрация по законодателството на друга държава-членка на Европейския съюз, 

следователно отговаря на условията на чл. 40, ал. 7 от ЗЕ и чл. 10, ал. 1 от НЛДЕ. 

Въз основа на представените от директорите на дружеството декларации по чл. 11, ал. 

2, т. 2, б. „а“, б. „б“, б. „в“, б. „г“ и б. „д“ от НЛДЕ се установява, че същите не са лишени от 

правото да упражняват търговска дейност и не са осъждани с влязла в сила присъда за 

престъпление против собствеността или против стопанството, както и че заявителят не е в 

производство по несъстоятелност, не е обявен в несъстоятелност, не е в ликвидация, не му е 

отнемана лицензия за същата дейност, за която кандидатства, както и не е подавал заявление 

за издаване на лицензия за търговия с електрическа енергия и съответно няма издаден отказ. 

Следователно издаването на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ на 

„Енско Трейдинг“ ООД няма да е в противоречие с 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. 

 

II. Срок на исканата лицензия 

Срокът на лицензията, за която кандидатства заявителят, е 10 (десет) години. 

Дружеството обосновава искания срок с основната му цел за развитие на търговската си 

мрежа в централна и източна Европа и утвърждаване на търговската си дейност в енергийния 

сектор. 

 

III. Технически аспекти 

1. Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване на 

дейността „търговия с електрическа енергия“: 

За осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“, „Енско Трейдинг“ 

ООД ще използва офис, находящ се на ул. „Пилеос“ № 1 и бул. „Пантелис“ № 3 във 

Врилиссиа Атика. Заявителят декларира, че помещенията разполагат с офис мебели, 

оборудване, ИТ мрежа и софтуер, необходими за осъществяване на дейността. ИТ и 

комуникационната инфраструктура са изцяло собственост на дружеството и се управляват от 

служителите му. 

Дружеството е представило документ с изпълнение на техническите изисквания на 

офис оборудване със следната техника: 

 Принтери – 2 бр.  Xeror Phaser 6500 и HP Officejet Pro K800; 

 Мултифункционални принтери - 3 бр. 

 Скенер – Epson Perfection V33 

 Лаптоп HP Pavilion 17 Notebook PC 

 Настолни компютри – 10 бр.  



 Licensed Software – 9 бр. Windows 10 Pro 

Дружеството е представило договори с телекомуникационни компании за абонаментни услуги 

за мобилни и интернет доставки. Видно от договор за възлагане на работа, става ясно, че 

дружеството има абонамент за инсталиране и поддръжка на лицензиран софтуер. 

Дружеството е представило договор за лизинг на ИТ продукти и услуги, изтичащ през 2021 г. 

Доставчикът на услугите, по време на договора, ще осигури следните услуги: 

 Подготовка на бизнес план за следващите 5 години; 

 Счетоводство, бюджетиране, кредитиране, фактуриране; 

 Управление на риска; 

 Консултиране по въпроси за енергетиката, включително и пазарни анализи; 

 Оптимизиране на енергийната ефективност; 

 Управление на качеството. 

  

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 независимия преносен оператор „Електроенергиен 

системен оператор“ ЕАД (ЕСО ЕАД). С писмо с изх. № ЦУ-ЕСО-5207≠1 от 21.06.2019 г. ЕСО 

ЕАД декларира, че „Енско Трейдинг“ 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 свободно 

договорени цени (съгласно чл. 100, ал. 1 от ЗЕ), отговарят на условията, определени в ПТЕЕ. 

Въз основа на гореизложеното и представените доказателства може да се приеме, 

че „Енско Трейдинг“ ООД притежава технически възможности и материални ресурси за 

осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“. 

 

2. Относно наличието на човешки ресурси и опит за осъществяване на дейността 

„търговия с електрическа енергия“: 

Предоставени са данни за управленската и организационна структура на „Енско 

Трейдинг“ ООД. По отношение на служителите са приложени справка за нает персонал, 

трудови договори и копия от дипломи и автобиографии. 

Съгласно представената организационна структура на дружеството, обособените 

отдели са два главни отдела: Управление на операции и Подкрепящ отдел. Представени са 

подотдели:  

 Отдел „Търговия и управление на риска“, отдел ИТ операции и поддръжка, 

отдел „Планиране“,  които са възложени на външни изпълнители според представен договор; 

 Отдел „Финанси“, възложен на външни изпълнители и отдел „Правен“. 

 

Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството 

доказателства може да се приеме, че „Енско Трейдинг“ ООД разполага с човешки 

ресурси и организационна структура за осъществяване на дейността „търговия с 

електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна 

балансираща група“. 

 

 

 IV. Икономически аспекти 

Относно наличието на финансови възможности на заявителя за осъществяване на 

дейността „търговия с електрическа енергия“, както и наличие 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):  

„Енско Трейдинг“ ООД е представило бизнес план за периода 2020 г. – 2024 г. за 

управление и развитие на дейността „търговия с електрическа енергия“, с прогнозни годишни 

финансови отчети съгласно изискванията на чл. 13 от НЛДЕ. 

 В бизнес плана са заложени увеличаващи се количествата електрическа енергия за 

покупко-продажба, като техните обеми са от XX МWh през 2020 г. до XX МWh през 2024 г.  

 

Дружеството очаква да увеличава търгуваните обеми електрическа енергия. За 

разглеждания период, дружеството очаква увеличение на печалбата от XX хил. евро за 2020 

г., до XX хил. евро за 2024 г. 

 

 

 

Към бизнес плана „Енско Трейдинг“ ООД е представило SWOT анализ, в който 

дружеството е посочило своите силни и слаби страни, възможностите за развитие и 

вероятните заплахи за дейността си. 

Дружеството е представило удостоверение от 16.10.2019 г. от XX, член на XX, според 

което „Енско Трейдинг“ ООД има открита и поддържа в „XX“, Германия специална сметка 

според изискванията на чл. 19 от Правилата, наличността, по която към 16.10.2019 г. е XX 

евро. Сумата по специалната сметка е в размер, съответстващ на изискванията на чл. 19, ал. 2 

и ал. 3 от Правилата, видно от предоставения от дружеството бизнес план. Според 

удостоверението, с писменото съгласие на дружеството банката ще предоставя по искане на 

КЕВР информация за движението и салдото по тази сметка. 

Въз основа на всичко гореизложено може да се направи извод, че ако спази 

заложените в бизнес плана параметри и представените в пазарния анализ данни, „Енско 

Трейдинг“ ООД ще притежава финансови възможности за извършване на дейността 

„търговия с електрическа енергия“. 

 

 

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 Закона за енергетиката, предлагаме Комисията да вземе следните: 

 

РЕШЕНИЯ: 
 

1. Да приеме доклада на работната група относно подаденото от „Енско Трейдинг“ 

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 „„Енско 

Трейдинг“ ООД, или други упълномощени от тях представители на дружеството; 

4. Датата, часът и мястото на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на 

страницата на Комисията в интернет. 

 

 
 


