РЕШЕНИЕ
№ Л-499
от 29.03.2018 г.
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
на закрито заседание, проведено на 29.03.2018 г., като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-196
от 02.03.2018 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1 от 26.01.2018 г. на „Хидроенерджи
Трейд“ ЕООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа
енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна
балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“, и събраните
данни от проведеното на 14.03.2018 г. открито заседание по преписката, установи
следното:
Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за
енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1 от
26.01.2018 г. на „Хидроенерджи Трейд“ ЕООД за издаване на лицензия за дейността
„търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на
стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“, на
основание чл. 21, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 5 и ал. 5 от Закона за енергетиката
(ЗЕ) и чл. 9, ал. 1, т. 10, ал. 2 и ал. 5 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на
дейностите в енергетиката (НЛДЕ).
Със Заповед № З-Е-15 от 28.02.2018 г. на председателя на Комисията е сформирана
работна група със задача да проучи обстоятелствата в заявлението и приложенията към него
за установяване на основателността на искането.
Резултатите от извършения анализ на заявлението и приложенията към него са
отразени в доклад с вх. № Е-Дк-196 от 02.03.2018 г., който е приет от КЕВР с решение по
Протокол № 42 от 08.03.2018 г., т. 2. В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ,
на 14.03.2018 г. е проведено открито заседание, на което са присъствали представители на
заявителя. Същите не са направили възражения по фактите, обстоятелствата и изводите,
отразени в приетия доклад.
След проучване на обстоятелствата по образуваната преписка, Комисията
приема за установено следното:
Видно от представеното удостоверение за актуално състояние с изх. №
20180125093529 от 25.01.2018 г., издадено от Агенцията по вписванията, правноорганизационната форма на „Хидроенерджи Трейд“ ЕООД е еднолично дружество с
ограничена отговорност, с ЕИК 204821509, със седалище и адрес на управление: гр. София
1415, ул. „Околовръстен път“ № 36, ет. 3.
„Хидроенерджи Трейд“ ЕООД има следния предмет на дейност: търговия с
електрическа енергия и енергоносители, финансиране, информационно проучване,
координиране на балансиращи групи на пазара на електроенергия, проектиране,
строителство, ремонт, реконструкция и експлоатация на обекти в сферата на енергетиката и
продажба на електрическа и/или топлинна енергия, след получаване на лиценз, както и всяка
друга дейност, незабранена от закона.
„Хидроенерджи Трейд“ ЕООД се управлява и представлява от управителя Катя
Александрова Георгиева.
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Размерът на капитала на дружеството е 100 лева и е изцяло внесен. Едноличен
собственик на капитала на „Хидроенерджи Трейд“ ЕООД е Катя Александрова Георгиева.
Предвид горното, „Хидроенерджи Трейд“ ЕООД е лице, регистрирано по Търговския
закон, следователно отговаря на условията на чл. 40, ал. 1 от ЗЕ и чл. 10, ал. 1 от НЛДЕ.
„Хидроенерджи Трейд“ ЕООД е регистрирано лице по Закона за данъка върху
добавената стойност (ЗДДС) с идентификационен № BG204821509, видно от представено
удостоверение за регистрация по ЗДДС от 05.12.2017 г., издадено от Национална агенция за
приходите.
Въз основа на представените декларации по чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „а“, б. „б“, б. „в“, б.
„г“ и б. „д“ от НЛДЕ от управителя на дружеството се установява, че същият не е лишен от
правото да упражнява търговска дейност и не е осъждан 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
„Хидроенерджи Трейд“ ЕООД няма да е в противоречие с чл. 40, ал. 4 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“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща
група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“, липсва енергиен обект.
Срокът на лицензията, за която кандидатства заявителят, е 10 (десет) години.
Исканият срок на лицензията е обоснован с аргумента, че дружеството разполага с кадрови и
информационен потенциал с богат опит на българския енергиен пазар и е необходимо
достатъчно време за планиране на дейността и за увеличение обемите търгувана
електрическа енергия, което в дългосрочен план ще доведе до подобряване на конкурентната
среда и повече ползи за всички пазарни участници.
Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване на
дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на
„координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана
балансираща група“:
За осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“, „Хидроенерджи
Трейд“ ЕООД ще използва офис, находящ се в гр.София, ул. „Околовръстен път“ № 36, ет. 3.
Офисът е нает по силата на договор за наем от 13.11.2017 г., сключен с „Хидроенерджи
Груп“ ООД, копие от който е приложено към заявлението.
Дружеството уверява, че информационно и комуникационно осигуряване на
търговската дейност се осигурява чрез използване на следните средства:
 9 бр. преносими компютри Dell Vostro 14-5459, 5N7JLD, CPU Dual Core Intel Core
i3-6100U, 2279MHz, Chipset – Intel Sunrise Point Lp, Intel Skylake-U, RAM – 3980 MB, HDD
Sandisk SD8SB8U256G1122 (256GB,SATA-III), VGA – Intel HD Graphics 520, LAN-Realtek
PCIe GBE Family Controller;
 1 бр. преносим компютър Dell Vostro 5468, HTX7ZF2, CPU – DualCore Intel Core i3,
2000MHz, Chipset – Intel Sunrise Point-LP, Intel Skylake-U, RAM – 3920 MB (DDR4-2400
DDR4 SDRAM), HDD Samsung MZNLN256HMQ-00000 (238 GB), VGA – Intel ® HD Graphics
520 (1GB), LAN – Realtek PCIe GBE Family Controller;
 10 бр. монитори DELL SE2416H;
 1 бр. мултифункционално устройство RICON Aficio MP I4501;
 7 бр. Мобилни телефони iPhone 5s;
 Непрекъсваемо токозахранващо устройство UPS EATON 5PX 2200l;
 NAS WESTERN DIGITAL MYCLOUD DL-2100;
 Операционна система Microsoft Windows 10 Pro;
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Електронна поща – Microsoft (Outlook), Office 365 Business;
Антивирусна защита – ESET Enpoint Protection Standard;
2 бр. защитна стена CISCo Meraki Security Appliance;
Комутатор – Cisco Switch SG300-28;
Сървър за електронна поща – sega.superhosting.bg;
 Локален сървър в административния офис на дружеството и др.
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-ПМО-551/1 от 22.01.2018 г. ЕСО ЕАД декларира, че
„Хидроенерджи Трейд“ ЕООД 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
„Хидроенерджи Трейд“ ЕООД притежава технически възможности и материални ресурси за
осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“, както и за упражняване на
правата и задълженията на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор
на комбинирана балансираща група“.
Относно наличието на човешки ресурси и опит за осъществяване на дейността
„търговия с електрическа енергия“, включваща права и задължения на „координатор на
стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“:
Предоставени са данни за управленската и организационна структура на
„Хидроенерджи Трейд“ ЕООД, както и автобиография и копие от диплома за завършено
висше образование на управителя на дружеството.
Съгласно одобрената управленско-организационна структура на дружеството е
обособен екип от служители , които ще изпълняват следните функции:
 Управител – управлява и контролира цялостната дейност на дружеството и
организира финансово-административната дейност;
 Търговски директор – отговаря за цялостната оперативна дейност на дружеството,
свързана с „търговията с електрическа енергия“ и всички съпътстващи дейности, следи
стриктното изпълнение на поставените цели и задачи от управителя, контролира и поставя
задачи и следи за тяхното изпълнение, изготвя анализи на пазара на електрическа енергия с
цел оценка на риска от настъпили промени, свързани с нормативната база в сектор
„Енергетика“, промяна на регулаторната политика и др.;
 Мениджър „Продажби“ – следи стриктното изпълнение на поставените цели и
задачи от търговския директор, контролира пряко експерта „Продажби“ и търговските
представители, изготвя справки и анализи на текущите резултати от дейността на
дружеството;
 Мениджър „Проучване на пазари“ – утвърждава изготвените от специалист
„Анализи и прогнозиране“ графици за потребление и производство на електрическа енергия
на членовете на балансиращата група на „Хидроенерджи Трейд“ ЕООД, следи за новостите в
нормативната уредба за регистриране на клиентите на свободния пазар на електрическа
енергия;
 Специалист „Анализи и прогнозиране“ – отговаря за изготвянето на графиците за
потребление и производство електрическа енергия на членовете на балансиращата група на
„Хидроенерджи Трейд“ ЕООД, отговаря за обмена на информация между клиентите и
доставчиците на дружеството;
 Експерт „Продажби“ – осъществява обмена на информация с независимия
преносен оператор, електроразпределителните дружества и други свързани с дейността на
дружеството организации и институции, обработва и предоставя на оперативния
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счетоводител данните от измерването и други данни, необходими за издаване на фактура на
клиентите на дружеството;
 Търговски представители – осъществяват необходимите делови отношения с
потенциални и съществуващи клиенти на дружеството, изготвят ценови оферти за продажба
на електрическа енергия и др.
„Хидроенерджи Трейд“ ЕООД посочва, че макар и новоучредено, дружеството
разполага с екип с богат опит на пазара на електрическа енергия.
Представена е справка от заявителя за наетия персонал, в която са посочени
позициите, отговорностите и опита на всеки от служителите.
„Хидроенерджи Трейд“ ЕООД възнамерява на по-късен етап да наеме служители за
нуждите на Финансовия и Правно-административния отдели.
Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството доказателства
може да се приеме, че „Хидроенерджи Трейд“ ЕООД разполага с човешки ресурси и
организационна структура за осъществяване на дейността „търговия с електрическа
енергия“, както за упражняване на правата и задълженията на „координатор на стандартна
балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“.
Относно наличие на финансови възможности на заявителя за осъществяване на
дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на
„координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана
балансираща група“, 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):
„Хидроенерджи Трейд“ ЕООД е представило бизнес план за периода 2018 г. – 2022 г. за
управление и развитие на дейността „търговия с електрическа енергия“, с прогнозни
годишни финансови отчети съгласно изискванията на чл. 13 от НЛДЕ.
Прогнозните цени и количества, по които дружеството ще търгува електрическа
енергия, са показани в следната таблица:
Показател

Мярка

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

Средна продажна цена

лв./MWh

83

84

85

86

87

Средна покупна цена

лв./MWh

75

76

77

78

79

MWh

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

Количества търгувана ел. енергия

Според представения бизнес план, дружеството прогнозира количествата
електрическа енергия за покупко-продажба да се увеличават от 40 000 MWh през 2018 г. до
80 000 MWh през 2022 г.
Дружеството е представило прогнозен финансов отчет за периода 2018 г. – 2022 г.,
като прогнозните приходи, разходи и показатели са представени в таблицата по-долу:
Показатели в хил. лева
Приходи
Разходи
Счетоводна печалба
Финансов резултат
ДА
СК

2018 г.
3 320
3 185
137
123
30
137

Прогноза
2019 г. 2020 г. 2021 г.
4 200
5 100
6 020
3 999
4 822
5 665
201
278
355
181
250
320
25
20
15
201
278
355
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6 527
433
390
10
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Съгласно представения прогнозен отчет за приходите и разходите дружеството
предвижда общите приходи да нарастват през всяка година от бизнес плана и от 3 320 хил.
лева за 2018 г. да достигнат до 6 960 хил. лева през 2022 г.
Със същия темп е прогнозирано да нарастват и общите разходи и от 3 185 хил. лева за
2018 г. да достигнат 6 527 хил. лева през 2022 г.
„Хидроенерджи Трейд“ ЕООД очаква печалбата да се увеличи от 123 хил. лв. за
първата година на лицензионна дейност на 390 хил. лв. през 2022 г.
Краткосрочните задължения се увеличават, като за 2018 г. те са предвидени да бъдат в
размер на 50 хил. лв., а в края на периода през 2022 г. се очаква да бъдат 90 хил. лв., основно
в резултат на увеличение на данъчните задължения.
В маркетинговия анализ на „Хидроенерджи Трейд“ ЕООД, под формата на SWOT
анализ са посочени както вътрешни и външни силни страни на дружеството, така и слабите
страни и възможните заплахи пред дружеството.
Дружеството е представило писмено потвърждение от „Банка Пиреос България“ АД
от 23.01.2018 г., според което „Хидроенерджи Трейд“ ЕООД е клиент на банката с открита
сметка съгласно чл. 19, ал. 2 от Правилата, наличността по която към 23.01.2018 г. е 150 000
лв. Сумата по тази сметка е в размер, съответстващ на изискванията на чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от
Правилата, видно от прогнозната стойност на оборота от търговия с електрическа енергия на
територията на Република България за първата година от лицензионната дейност съгласно
представения в Комисията бизнес план.
Предвид гореизложеното може да се направи извод, че ако бъдат спазени заложените
в бизнес плана параметри и представените в пазарния анализ данни, „Хидроенерджи Трейд“
ЕООД ще притежава финансови възможности за извършване на дейността „търговия с
електрическа енергия“, включваща права и задължения на „координатор на стандартна
балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“.
Правила за работа с потребители на енергийни услуги
На основание чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ дружеството е представило проект на Правила за
работа с клиенти. Според изискванията на чл. 38в, ал. 2 от ЗЕ 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.
Договори за участие в балансираща група
На основание чл. 12, ал. 1 от НЛДЕ и чл. 19, ал. 1 и ал. 2 във връзка с чл. 11, т. 9 от
ПТЕЕ, „Хидроенерджи Трейд“ ЕООД е представило проект на Договор за участие в
стандартна балансираща група и проект на Договор за участие в комбинирана балансираща
група, които са със съдържание, предвидено в чл. 12, ал. 2 от НЛДЕ. Съгласно изискванията
на ПТЕЕ, към проектите на договори са приложени общи принципи за разпределяне на
небалансите в рамките на балансиращата група.
Предвид гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 5 във връзка с чл. 39,
ал. 1, т. 5 и чл. 38в, ал. 3 от Закона за енергетиката и чл. 13, ал. 4 от Наредба № 3 от
21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
1. Издава на „Хидроенерджи Трейд“ ЕООД, с ЕИК 204821509, със седалище и
адрес на управление: гр. София 1415, ул. „Околовръстен път“ № 36, ет. 3, лицензия №
Л-499-15 от 29.03.2018 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа
енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна
балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“, за срок от
10 (десет) години, приложение и неразделна част от това решение;
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2. Одобрява на „Хидроенерджи Трейд“ ЕООД бизнес план за периода 2018 г. –
2022 г., приложение към това решение и приложение към лицензията по т. 1.;
3. Одобрява на „Хидроенерджи Трейд“ ЕООД правила за работа с потребители
на енергийни услуги, приложение към това решение и приложение към лицензията по
т. 1.
Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – София град в 14
(четиринадесет) дневен срок.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
РОСИЦА ТОТКОВА
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