РЕШЕНИЕ
№ И1-Л-329
от 06.11.2019 г.
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
на закрито заседание, проведено на 06.11.2019 г., като разгледа доклад с вх. № Е-Дк683 от 18.10.2019 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-23 от 18.06.2019 г. на „Енел
Глобал Трейдинг“ С.П.А. за продължаване срока на лицензия № Л-329-15 от
21.06.2010 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“, и
събраните данни от проведеното на 31.10.2019 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-ПД-23 от
18.06.2019 г. на „Енел Глобал Трейдинг“ С.П.А. за продължаване срока на лицензия №
Л-329-15 от 21.06.2010 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“, 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-126 от 25.06.2019 г. на председателя на КЕВР.
Резултатите от извършения анализ на заявлението и приложенията към него са
отразени в доклад с вх. № Е-Дк-683 от 18.10.2019 г., който е приет от КЕВР с решение
по Протокол № 177 от 23.10.2019 г., т. 3. В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5,
т. 1 от ЗЕ, на 31.10.2019 г. е проведено открито заседание, на което е присъствал
представител на заявителя. Същият не е направил възражения по фактите,
обстоятелствата и изводите, отразени в приетия доклад.
След проучване на обстоятелствата по образуваната преписка, Комисията
приема за установено следното:
„Енел Глобал Трейдинг“ С.П.А. притежава лицензия № Л-329-15 от 21.06.2010 г.,
издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“ за срок от 10 години.
В срока по чл. 42, ал. 2 от ЗЕ, „Енел Глобал Трейдинг“ С.П.А. е подало на
основание чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗЕ заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-23 от 18.06.2019 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 предоставеното извлечение от 30.05.2019 г. от Търговската,
индустриална, занаятчийска и земеделска камара на Рим, се удостоверява, че „Енел
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Глобал Трейдинг“ С.П.А. е еднолично акционерно дружество, регистрирано в Република
Италия, с рег. № 05918271007, със седалище и адрес на управление: Република Италия,
гр. Рим, 00198, ул. „Реджина Маргерита“ № 125.
„Енел Глобал Трейдинг“ С.П.А. се представлява еднолично от Клаудио Мачети.
„Енел Глобал Трейдинг“ С.П.А. е с предмет на дейност: продажба на едро на
твърди, течни и газообразни горива и свързани продукти.
Капиталът на дружеството е в размер на 90 885 000,00 евро и е изцяло внесен.
Предвид горното, „Енел Глобал Трейдинг“ С.П.А. е лице с еквивалентна на тази
по Търговския закон регистрация по законодателството на държава-членка на
Европейския съюз, следователно отговаря на условията на чл. 40, ал. 7 от ЗЕ.
Въз основа на представените на основание чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „а“, б. „б“, б. „в“, и
б. „г“ от НЛДЕ декларации от представляващия „Енел Глобал Трейдинг“ С.П.А. 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 и не му е отнемана лицензия за дейността
„търговия с електрическа енергия“. Следователно не е налице противоречие с
разпоредбите на 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
Срок на лицензията
Заявителят е поискал продължаване с 10 (десет) години на срока на издадената
лицензия. Исканият срок е обоснован с намерението дружеството да бъде активен
участник на българския пазар и да завърши търговската си мрежа в Югоизточна Европа
за дейности в енергийния сектор.
Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване на
дейността „търговия с електрическа енергия“:
Видно от регистъра на търговските участници, който независимият преносен
оператор „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД поддържа на интернет страницата
си, „Енел Глобал Трейдинг“ С.П.А. е регистрирано като търговец на електрическа
енергия с EIC код „11XENEL-H------S“ и към момента е със статус „Активен“.
За осъществяване на дейността си заявителят използва офис, намиращ се в гр.
Рим, ул. „Реджина Маргерита“ № 125. Дружеството посочва, че офисът е предаден в
завършен вид, съгласно техническа спецификация и стандартно оборудване.
„Енел Глобал Трейдинг“ С.П.А. заявява, че информационното и
комуникационното осигуряване на търговската дейност се обезпечава чрез използване
на следните средства:
 Операционна система – Windows 7+Windows 10;
 Работна програма версия на Microsoft Office 365;
 Работна програма версия Trayport Joule;
 Работна програма Reuters, Bloomber, SAS, XDM, Allegro;
 Версия на клиента за електронна поща – Microsoft Outlook 2013, 2016, 365;
 Антивирусна защита – Symantech EndPoint;
 Сървър за електронна поща:
 Операционна система – Windows 2012 R2
Въз основа на гореизложеното и представените доказателства може да се приеме,
че „Енел Глобал Трейдинг“ С.П.А. притежава технически възможности и материални
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ресурси и отговаря на условията да продължи да осъществява дейността „търговия с
електрическа енергия“.
Относно наличието на човешки ресурси и опит за осъществяване на дейността
„търговия с електрическа енергия“:
Едноличен собственик на капитала на дружеството е „Енел“ С.П.А. Структурните
звена от организационната структура на дружеството, които обслужват дейността по
лицензията за търговия с електрическа енергия, са едноличен директор и международен
енергиен отдел (част от отдел „Международен фронт офис“). Ръководството се състои от
едноличен директор, г-н Клаудио Мачети. В международния енергиен отдел на
„Международен фронт офис“ работи екип от петима служители.
Дейностите по счетоводство, правно обслужване, данъчни, ИТ и фасилити
мениджмънт и човешки ресурси се управляват от компании от корпоративната група на
Енел, които разполагат със съответния опит за всяка от посочените дейности.
Представено е актуално състояние на действащите трудови договори и
автобиографии на някои от служителите.
Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството
доказателства се установи, че „Енел Глобал Трейдинг“ С.П.А. притежава човешки
ресурси и опит и отговаря на условията да продължи да изпълнява дейността „търговия
с електрическа енергия“.
Относно наличието на финансови възможности на „Енел Глобал Трейдинг“
С.П.А. за осъществяване 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, „Енел Глобал
Трейдинг“ С.П.А. е представило бизнес план за управление и развитие на дейността
„търговия с електрическа енергия“, който обхваща периода 2019 г. – 2023 г. с прогнозни
годишни финансови отчети.
От представените за периода 2016 г. – 2018 г. годишни финансови отчети на
заявителя е видно, че дружеството отчита печалба за първата година от разглеждания
период и загуба за останалия период, като за 2016 г. печалбата е в размер на 177 679 хил.
евро, за 2017 г. загуба в размер на -131 077 хил. евро и съответно за 2018 г. е -220 161
хил. евро, като след извършения анализ на финансовото състояние на база обща
балансова структура, общото финансово състояние на дружеството за периода 2016 г. –
2018 г. се определя като добро. Дружеството разполага със свободен оборотен капитал
за обслужване на краткосрочните си задължения и има свободен собствен капитал за
инвестиране в нови дълготрайни активи.
Прогнозните цени и количества за покупко-продажба, по които дружеството ще
търгува електрическа енергия, са показани в следващата таблица:
Показател
Средна покупна цена

Мярка
2020 г.
лева/MWh 55,4

Средна продажна цена

лева/MWh

Количество търгувана ел.
енергия общо

MWh

110,7

2021 г.
57

2022 г.
56,7

2023 г.
57,6

2024 г.
58,7

113,9

113,4

115,1

117,3

300 000

300 000

300 000

300 000 300 000

Дружеството е представило прогнозен финансов отчет за периода 2019 г. – 2023
г., като прогнозните приходи и разходи са представени в таблицата по-долу:
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Показатели в хил. лева
Приходи
Разходи

2019 г.
11 900
11 800

2020 г.
48 900
48 700

Прогноза
2021 г.
2022 г.
53 600
59 800
53 300
59 500

2023 г.
67 000
66 700

Съгласно представения прогнозен отчет за приходите и разходите, дружеството
предвижда общите приходи да нарастват през всяка година от бизнес плана и от 11 900
хил. лева за 2019 г. да достигнат до 67 000 хил. лева през 2023 г.
Със същия темп е прогнозирано да нарастват и разходите и от 11 800 хил. лева за
2019 г. да достигнат 66 700 хил. лева през 2024 г.
В маркетинговия анализ на „Енел Глобал Трейдинг“ С.П.А. са посочени както
вътрешни и външни силни страни на дружеството, така и слабите страни и възможните
заплахи пред него.
Дружеството е представило писмено потвърждение с изх. № 17787 от 17.06.2019
г. от „Ситибанк Юръп“ ПЛС, действащо чрез „Ситибанк Европа“ АД, клон България, в
уверение на това, че „Енел Глобал Трейдинг“ С.П.А. е клиент на същата банка и има
открита сметка съгласно чл. 19 от Правилата, с наличност към 17.06.2019 г. в размер на
84 000 евро, като при поискване от страна на КЕВР банката ще предоставя информация
на Комисията относно оборотите и салдото по сметката. Размерът на наличната сума е в
съответствие с минимално 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 2018 г.
Въз основа на всичко гореизложено може да се направи извод, че в случай че
спази заложените в бизнес плана параметри, „Енел Глобал Трейдинг“ С.П.А. ще
притежава финансови възможности да продължи да извършва дейността „търговия с
електрическа енергия“.
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.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 56,
ал. 1, т. 1 и чл. 38в, ал. 3 от Закона за енергетиката и чл. 69, ал. 2, т. 1 и ал. 3 и чл.
13, ал. 5 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в
енергетиката,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
Р Е Ш И:
1. Продължава срока на лицензия № Л-329-15 от 21.06.2010 г. за дейността
„търговия с електрическа енергия“, издадена на „Енел Глобал Трейдинг“ С.П.А., с
рег. № 05918271007, със седалище и адрес на управление: Република Италия, гр.
Рим 00198, ул. „Реджина Маргерита“ № 125, с 10 (десет) години, считано от датата
на изтичане срока на лицензията – 21.06.2020 г.;
2. Определя същите условия за осъществяване на лицензионната дейност за
новия срок, така както последните са регламентирани в лицензия № Л-329-15 от
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21.06.2010 г., издадена на „Енел Глобал Трейдинг“ С.П.А. за дейността „търговия с
електрическа енергия“;
3. Одобрява на „Енел Глобал Трейдинг“ С.П.А. бизнес план за периода 2019
г. – 2023 г., приложение към това решение и приложение към издадената лицензия;
4. Одобрява на „Енел Глобал Трейдинг“ С.П.А. правила за работа с
потребители на енергийни услуги, приложение към това решение и приложение
към издадената лицензия.
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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