ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
София – 1000, бул. “Княз Дондуков” № 8-10, тел.: 935 96 13, факс: 988 87 82

РЕШЕНИЕ
№ Л- 325 от 26.04.2010 г.

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
на закрито заседание, проведено на 26.04.2010 г., като разгледа документите по
преписка № 84 от 2009 г., образувана по заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-90/22.12.2009 г.от
от „Е.ОН Енерджи Трейдинг” СЕ, Федерална Република Германия, за издаване на
лицензия за дейността “търговия с електрическа енергия” и събраните данни от
проведеното на 13.04.2010 г. открито заседание по преписката, установи следното:
„Е.ОН Енерджи Трейдинг” СЕ, Федерална Република Германия е подало заявление
с вх. № E-ЗЛР-Л-90/22.12.2009 г. за издаване на лицензия за дейността “търговия с
електрическа енергия”, на основание чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ).
При преценката на основателността на заявление за издаване на лицензия за
дейността “търговия с електрическа енергия ” комисията, по силата на чл. 40, ал. 1, т. 1,
съответно ал. 6 от ЗЕ (ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.), следва да установи
дали заявителят е юридическо лице, регистрирано по Търговския закон или юридическо
лице, регистрирано по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или
на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо
пространство, както и дали притежава технически и финансови възможности, материални
и човешки ресурси и организационна структура за изпълнение на нормативните
изисквания за осъществяване на лицензионната дейност.
Заявителят e юридическо лице по смисъла на чл. 40, ал. 6 от ЗЕ (ДВ, бр. 74 от 2006
г., в сила от 01.01.2007 г.), а именно - регистрирано и съществуващо по законодателството
на Федерална република Германия в Търговския регистър на Дюселдорфския градски съд
под № HRB 61123. В уверение, че дружеството „Е.ОН Енерджи Трейдинг” СЕ е
юридическо лице регистрирано по законодателството на държава - членка на Европейския
съюз, заявителят е представил в оригинал нотариално заверена с апостил, официално
преведена от немски език на български език и легализирана, разпечатка - известие от
13.10.2009 г. (Удостоверение за актуално състояние) от Търговския регистър Б на Районен
съд Дюселдорф, подписана от д-р Норберт Цимерман, нотариус.
Седалището и адресът на управление на дружеството е: 40221
Дюселдорф/Германия „Холцщрасе” № 6.
Предметът на дейност на заявителя е: Пазарна реализация и продажба на енергия,
търговия с енергия, както и в частност промишлената доставка и продажба на
електрически ток, газ, минерално масло и продукти от минерално масло, въглища, както и
емисионни права, промишлената доставка и продажба на енергийни деривати и свързани с
енергията финансови деривати от всякакъв вид, индустриална доставка и продажба на
финансови дълготрайни активи, разработката и осъществяването на концепции за
управление на риска, дейност в сферата на обработването на данни и информация.
От представеният документ от Търговския регистър Б на Районен съд Дюселдорф е
видно, че: „Е.ОН Енерджи Трейдинг” СЕ възниква чрез преобразуване по пътя на промяна
на формата на „Е.ОН Енерджи Трейдинг” АГ, Дюселдорф (РС Дюселдорф, ТРБ 58175)
съобразено с Решението на Общото събрание от 12 май 2009 г. Членове на Управителния

съвет на дружеството са: Йоханес Абрахамсон; Мартин Галос; д-р Антъни Кокър и Гарет
Грифитс.
Дружеството се представлява от двама члена на Управителния съвет или от един
член на Управителния съвет заедно с един прокурист. В заявлението за издаване на
лицензия е посочено, че дружеството се представлява от г-н Гарет Грифитс, САЩ, член на
Управителния съвет и г-н Герд Фредерик Щулмахер, Германия, притежател на специално
пълномощно-прокурист.
Предвид изложеното, заявителят отговоря на изискванията на 40, ал. 6 от ЗЕ
(ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) да е юридическо лице, регистрирано по
законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава
- страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
Според представените оригинални двуезични, декларации от всички членове на
Управителния съвет на „Е.ОН Енерджи Трейдинг” СЕ 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.
Съгласно представената двуезична декларация от 11 ноември 2009 г. от Гарет
Грифитс, член на Управителния съвет и Герд Щулмахер, прокурист на „Е.ОН Енерджи
Трейдинг” СЕ, 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.
Следователно, издаването на лицензия за дейността “търговия с електрическа
енергия” на „Е.ОН Енерджи Трейдинг” СЕ няма да е в противоречие с чл. 13, ал. 2, т.
3, буква „а” и „б” от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката и чл.
40, ал. 4, т. 1 - 3 от ЗЕ.
Срокът на лицензията, за който кандидатства заявителят, е 10 (десет) години.
Основните мотиви, с който заявителят е обосновал искания срок са перспективите в
развитието на пазара на електрическа енергия в България, който в момента се намира в
процес на либерализация, постепенно изграждане на съответната практика и постигане на
необходимата сигурност на пазара, както и това, че един десет годишен срок би
гарантирал достатъчна реализация на намеренията на дружеството.
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 тази хипотеза, тъй като при осъществяването на дейността “търговия с
електрическа енергия” липсва енергиен обект.
Чл. 13, ал. 2, т. 7 от НЛДЕ изисква към заявлението за издаване на лицензия, „Е.ОН
Енерджи Трейдинг” СЕ да представи доказателства, че отговаря на условията за
финансово гарантиране на сключваните сделки с електрическа енергия, определени в
Правилата
за
условията
и
реда
за
достъп
до
електропреносната
и
електроразпределителните мрежи (Правилата). Съгласно чл. 8а, ал. 1 от Правилата,
обезпеченията на задължения по сделките с електрическа енергия, които дружеството
трябва да поддържа се определят в размер на 1/24 част от годишния оборот от търговия с
електрическа енергия на територията на Република България, но не по-малко от 150
хил.лева. През първата година от лицензионната дейност размерът на обезпечението се
определя съобразно прогнозната стойност на годишния оборот от търговия с електрическа
енергия на територията на Република България, съгласно представения бизнес план, който
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е в размер на 3 622 хил. лв., т.е за обезпечаване на задълженията си по сделките с
електрическа енергия „Е.ОН Енерджи Трейдинг” СЕ трябва да поддържа в специална
сметка сума в размер на 150 000 лева. Дружеството е представило банково Удостоверение
издадено от „Байерише Хипо-унд Ферайнсбанк” АГ, за наличието на открита специална
разплащателна сметка с наличност в размер на 80 хил.евро към 24.11.2009 г. Тези
средства са предназначени единствено за обезпечаване на задълженията на дружеството
по сключените от него сделки с електрическа енергия по смисъла на чл. 8а от Правилата,
като банката се задължава при поискване от ДКЕВР да предостави информация относно
оборотите и салдото по специалната разплащателна сметка.
„Е.ОН Енерджи Трейдинг” СЕ е със седалище гр. Дюселдорф, Германия.
Дружеството е сключило договор за наем с компанията майка Е.ОН АГ, според който има
право да използва сграда намираща се на ул. „Холцщрасе” № 6. В сградата има общо 1046
напълно оборудвани работни места с необходимите офис мебели, мрежово-компютърно
оборудване, принтери, скенери, факс, телефонни апарати.
Съгласно чл.136, ал. 2 от Правилата за търговия с електрическа енергия, средствата
за обмен на информация за целите на работа на пазара, осигурявани от търговските
участници, се одобряват от електроенергийния системен оператор. С писмо с изх. №
121/СИ/23.11.2009 г. “Електроенергиен системен оператор” ЕАД декларира, че „Е.ОН
Енерджи Трейдинг” СЕ е изпълнило изискванията за комуникационно и компютърно
оборудване за електронен обмен на данни с електроенергийния системен оператор.
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 Закона за
енергетиката), отговарят на условията, определени в Правилата за търговия с
електрическа енергия.
„Е.ОН Енерджи Трейдинг” СЕ е предоставило данни за управленската и
организационната структура, както и данни за образованието и квалификацията на
ръководния персонал. Организационната структура е изградена въз основа на
необходимите дейностите, които изпълнява дружеството. Отделите, които ще подпомагат
и подкрепят търговската дейност на дружеството в България са следните:
- „Информационни технологии” – ще поддържа съответната търговска система за
целите и на дейността в България;
- „Управление на риска” – ще подкрепя дейностите в България, и по специално с
информация за анализа на кредитоспособността на контрагентите на дружеството,
развитието на пазарните цени, изчисляването и отчитането на рисковите позиции;
- „Бек офис” – ще отговаря за потвърждаването на индивидуализирани договори,
издаването на фактури, уреждане на плащанията, и др.;
- „ Правния отдел” – ще следи за спазване на всички рамкови споразумения,
гарантиране на регулаторните изисквания и на всички правни въпроси;
- „Пазарен анализ” – ще осигурява пазарна информация и ще изготвя
статистически данни и изчисления;
- „Счетоводство и контрол” – ще отговаря за правилното водене на счетоводната
документация и др.
Към момента „Е.ОН Енерджи Трейдинг” СЕ има приблизително 800 служители и е
едно от водещите дружества в търговията с електрическа енергия в Европа.
Следователно заявителят отговаря на изискванията за финансово
гарантиране на сключваните сделки с електрическа енергия, както и за наличие на
технически, материални и човешки ресурси за осъществяване на дейността
„търговия с електрическа енергия”, в съответствие с Правилата за търговия с
електрическа енергия.
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„Е.ОН Енерджи Трейдинг” СЕ има над 9 години търговски опит и оперира активно
на почти всички енергийни пазари в Европа. Участва на почти всички европейски
енергийни борси и извънборсови клирингови услуги. Дружеството е активен член на
Европейската федерация на търговците на енергия, на Асоциацията за фъчърси и опции и
на Международната асоциация за суапове и деривативи.
За да свърже дейностите в България с международните пазари, „Е.ОН Енерджи
Трейдинг” СЕ възнамерява да навлезе и на самия български пазар за търговия с
електрическа енергия на едро.
„Е.ОН Енерджи Трейдинг” СЕ ще интегрира дейностите по търговия с
електрическа енергия и ще минимизира рисковете и разходите свързани с участието на
българския пазар. Приоритетна задача на „Е.ОН Енерджи Трейдинг” СЕ ще е да
осигурява, чрез покупка и продажба необходимите на “Е.ОН България Трейдинг” ЕООД
количества електрическа енергия.
Освен с електрическа енергия „Е.ОН Енерджи Трейдинг” СЕ търгува с въглеродни
емисии, въглища, петрол, природен газ и др.
„Е.ОН Енерджи Трейдинг ” СЕ е изцяло консолидиран член на консорциума Е.ОН
АГ. Е.ОН АГ е получило кредитен рейтинг „ А ” от „Стандарт енд Пуърс” и от „Муди׳с”.
В съответствие с една от вътрешните мисии на консорциума, „Е.ОН Енерджи Трейдинг”
СЕ отговаря за организацията и оптимизацията на търговията с електрическа енергия за
Е.ОН Груп на европейските пазари и борси на електрическа енергия. От 2006 г. „Е.ОН
Енерджи Трейдинг” СЕ отговаря за организацията и търговията с електрическа енергия на
„Е.ОН България Трейдинг ” ЕООД (член на консорциума Е.ОН Груп и доставчик на
привилегировани потребители). „Е.ОН Енерджи Трейдинг” СЕ ще извършва своя
търговски бизнес в много тясно сътрудничество с „Е.ОН България Трейдинг ” ЕООД,
което има издадена лицензия № Л-199-15/27.02.2006 г. за дейността „търговия с
електрическа енергия”. „Е.ОН Енерджи Трейдинг” СЕ ще извършва своя търговски бизнес
в много тясно сътрудничество и с „Е.ОН Енерджи Трейдинг България”ЕООД, което също
има издадена лицензия № Л-200-15/27.02.2006г. за дейността”търговия с електрическа
енергия”.От направената справка в Регистъра на търговските участници, „Е.ОН България
Трейдинг ” ЕООД и „Е.ОН Енерджи Трейдинг България” ЕООД са активни на пазара на
електрическа енергия.
С оглед горното, заявителят притежава необходимия опит за извършване на
дейността „търговия с електрическа енергия”.
Дружеството не е представило проект на правила за работа с потребителите,
изготвени в съответствие с изискванията на чл. 15 от Наредбата за лицензиране на
дейностите в енергетиката.
За осъществяване на дейността “търговия с електрическа енергия” е необходимо
кандидат лицензианта да докаже, че финансовото развитие на дейността му за периода на
бизнес плана ще му осигури доходност и наличие на достатъчно оборотни средства за
обезпечаване на нормалния търговски цикъл, като се отчете необходимостта от постоянно
поддържане на необходимия гаранционен депозит съгласно чл. 8а от Правилата за
условията и реда за достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи.
Информационен източник за оценката на финансовите възможности са
представените от дружеството финансови отчети за 2006 г., 2007 г. и 2008 г. От
представените годишни финансови отчети е видно, че към 31.12.2006 г. дружеството
отчита загуба от дейността си в размер на 387 638 хил. евро, а към 31.12.2007 г. отчита
печалба от 963 904 хил. евро. Към 31.12.2008 г. отчетеният текущ финансов резултат е
загуба в размер на 726 559 хил. евро. За анализираният тригодишен период общите активи
на дружеството са се увеличили повече от два пъти от 3 588 542 хил. евро към 31.12.2006
г. до 10 415 912 хил. евро към 31.12.2008 г., като това се дължи на увеличението на
дълготрайните нематериални и финансови активи и на увеличените краткосрочни
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вземания. Пасивите на дружеството са нараснали в резултат увеличението на собствения
капитал и резервите, както и на краткосрочните задължения. За периода структурата на
пасива на дружеството се променя, като към 31.12.2006 г. съотношението на собствения и
привлечения капитал е 74:26, а към 31.12.2008 г. съотношението се променя на 34:66.
Анализът на финансовото състояние на “„Е.ОН Енерджи Трейдинг” СЕ ” за
периода 2006 г.-2008 г. показва, че дружеството разполага с необходимия оборотен
капитал за обслужване на текущите си задължения.
Дружеството е представило бизнес план за периода 2010 г.- 2014 г. и прогнозни
годишни финансови отчети. Според представеният бизнес план прогнозираните общи
приходи нарастват от 3 622 хил. лв. за 2010 г. на 5 351 хил. лв. в края на 2014 г.
Нарастването на приходите се дължи на увеличението на количествата продадена
електрическа енергия и на ръста на цените, по които дружеството прогнозира да продава
електрическа енергия. Предвидено е количествата електрическа енергия за продажба да
нарастват, като от 45 990 МВтч през 2010 г. да достигнат 55 901 МВтч през 2014 г.
Дружеството прогнозира средната продажна цена на електрическата енергия да нараства с
около 5% годишно и от 78,80 лв./ МВтч за 2010 г. да достигне 95,70 лв./ МВтч за 2014 г.
Предвидено е средната покупна цена на електрическата енергия да остане постоянна в
размер на 38,80 лв./ МВтч. Общите прогнозни разходи на дружеството през 2010 г. са в
размер на 1 784 хил. лв., като нарастват за периода и през 2014 г. достигат 2 169 хил. лв.
При посочените прогнозни приходи и разходи дружеството прогнозира нарастваща
печалба от лицензионната дейност, която от 1 569 хил. лв. за 2010 г. да достигне до 2 842
хил. лв. за 2014 г.
След проведено открито заседание на 13.04.2010г. , дружеството представя с писмо
вх. № Е- ЗЛР- Л-90 от 16.04.2010г. корекция на прогнозните средни цени на
електрическата енергия за периода на бизнес плана , поради допусната техническа грешка
от страна на заявителя. Във връзка с това, средната покупна цена на електрическата
енергия за 2010г. се променя от 38,80 лв./ МВтч на 65, 00 лв./ МВтч . Предвижда се
средната покупна цена да нарастне до 79,00 лв./МВч през 2014г.
Средната продажна цена за 2010г. се променя от 78,80 лв. / МВч на 73,30 лв. /МВч.
Предвижда се до края на 2014г. средната продажна цена да нарастне до 89,10 лв. /МВч.
Промените в цените на електрическата енергия дават пряко отражение в нетния
финансов резултат , като прогнозираната печалба за 2010 г. е в размер на 332 хил. лв. и
нараства до 508 хил. лв. през 2014г.
В резултат на изложеното, може да бъде направен извода, че и при новите
прогнозни цени на електрическата енергия, заложени в бизнес плана, „Е.ОН
Енерджи Трейдинг” СЕ ще постигне доходност от дейността , която да обезпечи
финансово изпълнението на задълженията по лицензията.
Предвид гореизложеното,
ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
Р Е Ш И:
1. На основание чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката във връзка с чл. 21, ал.
1, т. 1 от Закона за енергетиката,
издава на „Е.ОН Енерджи Трейдинг” СЕ,
със седалище и адрес на управление: Федерална Република Германия, 40221
Дюселдорф, „Холцщрасе” № 6,
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лицензия № Л- 325-15/ 26.04.2010 г. за извършване на дейността „търговия с
електрическа енергия” за срок от 10 (десет) години, приложение и неразделна част от
това решение.
2. На основание чл. 14, ал. 3 от Наредбата за лицензиране на дейностите в
енергетиката,
одобрява на „Е.ОН Енерджи Трейдинг” СЕ бизнес план за периода 2010-2014
г., приложение към това решение и приложение към лицензията по т. 1.
3. Задължава „Е.ОН Енерджи Трейдинг” СЕ в срок от 2 (два) месеца от
връчване на това решение да представи в ДКЕВР проект на Правила за работа с
потребителите, отговарящ на изискванията на Закона за енергетиката и Наредбата
за лицензиране на дейностите в енергетиката.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14
(четиринадесет) дневен срок.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(А. Семерджиев)
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
(Е. Савева)
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