РЕШЕНИЕ
№ Л-526
от 25.09.2020 г.
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
на закрито заседание, проведено на 25.09.2020 г., като разгледа доклад с вх. № Е-Дк716 от 04.09.2020 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-18 от 04.03.2020 г., подадено от
„Енерджи Денмарк“ А/С, за издаване на лицензия за дейността „търговия с
електрическа енергия“, както и събраните данни от проведеното на 17.09.2020 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-18 от
04.03.2020 г., подадено от „Енерджи Денмарк“ А/С, 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-37
от 13.03.2020 г. на председателя на КЕВР.
Резултатите от извършения анализ на заявлението и приложенията към него са
отразени в доклад с вх. № Е-Дк-716 от 04.09.2020 г., който е приет с решение на КЕВР на
закрито заседание по т. 4 от Протокол № 191 от 10.09.2020 г. В изпълнение на
разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ, на 17.09.2020 г. е проведено открито заседание с
дистанционно участие, на което е взел участие представител на заявителя като е посочил,
че няма коментари и възражения по приетия доклад.
Въз основа на анализ на фактите и обстоятелствата, съдържащи се в
документите по административната преписка, се установи следното:
I.Правни аспекти
Видно от представено удостоверение за актуално състояние от Централния
Търговски регистър от Търговската камара на съда в Орхус, Кралство Дания от 03.10.2019
г., правно-организационната форма на „Енерджи Денмарк“ А/С е акционерно дружество, с
данъчен № 17225898, със седалище и адрес на управление Кралство Дания, гр. Орхус Н
8200, ул. „Хедеагер“ № 5.
„Енерджи Денмарк“ А/С има следния предмет на дейност: търговия с
електроенергия, с друга и сродна с това дейност, както и с финансова дейност.

Дружеството се представлява от един директор заедно с председателя на борда на
директорите, от един директор, заедно с двама членове на борда на директорите или от
3ма членове на борда на директорите заедно. Изпълнителен директор е Йорген Холм
Вестергорд. Директор е Йеспер Нюбо Стенагер. В Борда на директорите са включени:
Йеспер Юлманд, Якоб Битруп, Андерс Йорген Банке, Ларс Бондеруп Бьорн и ЮЙенс Ото
Вайле.
Размерът на капитала на дружеството е 221.833.336,00 датски крони.
Предвид горното, „Енерджи Денмарк“ А/С е лице с регистрация по
законодателството на друга държава-членка на Европейския съюз, еквивалентна на тази по
Търговския закон, следователно отговаря на условията на чл. 40, ал. 7 от ЗЕ и чл. 10, ал. 1
от НЛДЕ.
Въз основа на представените от членовете на борда на 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 „Енерджи Денмарк“ А/С 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.
Заявителят обоснова изискания срок с дългосрочните си бъдещи бизнес планове в
България.
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“, „Енерджи
Денмарк“ А/С ще използва офис, находящ се в Кралство Дания, гр. Орхус Н 8200, ул.
„Хедеагер“ № 5. 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 доказателства за собственост върху необходимите
софтуерни продукти – договори за покупко-продажба за предоставяне на права.

Приложили са и договор за предоставяне на облачни решения и предоставяне на интернет
връзка.
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-7436≠1 от 17.09.2019 г.
ЕСО ЕАД декларира, че „Енерджи Денмарк“ А/С 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 „Енерджи Денмарк“ А/С 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 „Енерджи
Денмарк“ А/С. По отношение на служителите са приложени справка за нает персонал,
трудови договори и копия от дипломи и автобиографии.
Съгласно представената организационна структура на заявителя, в дружеството са
обособените следните отдели:
Търговски отдел - 47 служители: търговия с електроенергия и газ на годишна,
месечна, дневна база и в рамките на деня. Осигуряване наличието на балансирано
портфолио и купуването/продажбата/потока на енергия между различните страни.
Отдел „Клиенти“ – 23 служители: отговаря за продажбите, управлението на
отношенията с клиентите и развитието на клиенти.
Отдел „ Зелен производство“ – 1 служител: отговорен за вятърната енергия в
„Енерджи Денмарк“ А/С.
Финансов отдел - 63 служители: отговаря за счетоводството, анализ на риска,
контролинг, управление на паричните средства и сетълмент.
Отдел „ Информационни технологии“ – 19 служители: отговаря за ИТ проекти,
ИТ поддръжка, разработване, администрирането на системата и развитието на системата.
Отдел „Бюджетно-касов“ – 3 служители: търговия с валутни курсове, дългосрочни
договори, обработка на дългосрочни позиции.
Отдел „Маркетинг“ – 2 служители: отговаря за вътрешната и външната
комуникация и маркетинга.
Отдел „Стратегическо бизнес развитие“ – 4 служители: отговаря за
моделирането, бизнес разузнаването и стратегическото развитие на бизнеса.
Отдел „Човешки ресурси“ – 1 служител: отговаря за управлението на човешките
ресурси.
Отдел „Юридически“ – 2 служители: отговаря за правното консултиране,
договорите и закона.
Отдел „Комуникации“ – 2 служители: отговаря за външната и вътрешната
комуникация.

Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството
доказателства може да се приеме, че „Енерджи Денмарк“ А/С разполага с човешки ресурси
и организационна структура за осъществяване на дейността „търговия с електрическа
енергия“.
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):
„Енерджи Денмарк“ А/С е представило бизнес план за периода 2021 г. – 2025 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 262 800 МWh през 2021 г. до 385 440 МWh
през 2025 г.
Прогнозните цени, по които дружеството ще купува и продава електрическа
енергия през периода на бизнес плана, са:
Показател
Средна покупна цена

Мярка
лева/MWh

2021 г.
96,23

2022 г.
97,10

2023 г.
97,96

2024 г.
98,82

2025 г.
99,68

Средна продажна цена

лева/MWh

98,38

99,36

100,33

101,31

102,29

MWh

262 800

289 080

315 360

350 400

385 440

Количество търгувана ел.
енергия общо

Дружеството очаква да увеличава търгуваните обеми електрическа енергия, както и
ръст на продажната и покупната цена. За разглеждания период, дружеството очаква
увеличение на печалбата от 432 хил. лева за 2021 г., до 770 хил. лева за 2025 г.
Сравнителна таблица на прогнозните приходи и разходи за периода 2021 г. – 2025 г.
е представена по-долу:

Приходи

2021 г.
25 854

2022 г.
28 723

Прогноза
2023 г.
31 640

Разходи

25 289

28 070

30 893

34 627

38 421

Счетоводна печалба

565

653

747

872

1 006

Финансов резултат

432

500

572

667

770

Показатели в хил. лева

2024 г.
35 499

2025 г.
39 427

Към бизнес плана „Енерджи Денмарк“ А/С 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 „Нордеа Дания“, според което
„Енерджи Денмарк“ А/С е клиент на банката с открита специална сметка за обезпечаване
на бъдещи сделки при упражняване на лицензионната дейност „търговия с електрическа
енергия“, наличността по която е 696 691,97 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.
Въз основа на всичко гореизложено може да се направи извод, че ако спази
заложените в бизнес плана параметри и представените в пазарния анализ данни, „Енерджи
Денмарк“ А/С ще притежава финансови възможности за извършване на 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, 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 „Енерджи Денмарк“ А/С, с данъчен № 17225898, със седалище и
адрес на управление: Кралство Дания, гр. Орхус Н 8200, ул. „Хедеагер“ № 5,
лицензия № Л-526-15 от 25.09.2020 г. за извършване на дейността „търговия с
електрическа енергия“ за срок от 10 (десет) години, приложение и неразделна част от
това решение;
2. Одобрява на „Енерджи Денмарк“ А/С бизнес план за периода 2021 г. – 2025
г., приложение към това решение и приложение към лицензията по т. 1.;
3. Одобрява на „Енерджи Денмарк“ А/С 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

