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

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№  И2-Л-202        

от 20.04.2011 г. 

 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

        на закрито заседание, проведено на 20.04.2011 г., като разгледа документите, 

приложени по преписка № 22 от 2011 г., образувана по заявление с вх. № E- ЗЛР-

И-22/01.04.2011г., подадено от „ЕЛФОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД за изменение на 

лицензия № Л-202-15/27.02.2006 г. за дейността “търговия с електрическа 

енергия”, доклад с вх.№ Е-Дк-200/12.04.2011г. и събраните данни от проведеното 

на 19.04.2011г. открито заседание по преписката, установи следното: 

           

             Преписка № 22 от 2011г. е образувана по писмено заявление с вх. № E-ЗЛР-И-

22/01.04.2011г., подадено от „ЕЛФОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД за изменение на лицензия № 

Л-202-15/27.02.2006 г. за дейността “търговия с електрическа енергия” на основание чл. 

51, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ). 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 1от ЗЕ Комисията е издала на “ЕНЕРДЖИ 

ПАРТНЪРС” АД, с ЕИК 131577969, лицензия № Л-202-15/27.02.2006г. за 

осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия” за срок от 10 години. С 

решение № И1-Л-202/22.07.2009г. на ДКЕВР лицензията е изменена по отношение 

наименованието на лицензианта, което се променя на „ВИВИД ТРЕЙД” ЕАД. 

           С подаване на заявление с вх. № E-ЗЛР-И-22/01.04.2011г. лицензиантът на 

основание чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗЕ е инициирал административното производство по 

изменение на лицензия № Л-202-15/27.02.2006г. с искане в издадената лицензия да 

бъдат отразени вписаните в Търговския регистър промени в адреса на управление и във 

фирма на търговското дружество, като се промени адресът на управление от Република 

България, гр. София, район „Средец”, ул. „Шейново” № 7, ет. 3 на Република България, 

област София , община Столична, София 1303, район  Възраждане, ул. „Средна гора” 

№ 96, ет. 1, ап. 4, както и наименованието на дружеството от „ВИВИД ТРЕЙД” ЕАД на  

„ЕЛФОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД.   

           От представеното Удостоверение № 20110405120230/05.04.2011г., издадено от 

Агенцията по вписванията и от направената служебна справка в Търговския регистър 

при Агенцията по вписванията се установи, че по партидата на дружеството заявител са 

вписани промени в адреса на управление, във фирмата, в едноличния собственик на 

капитала и в представителите и съвета на директорите. По преписката е представен 

договор за покупко-продажба на целият пакет от 4 000 акции, представляващи 100% от 

капитала на „ВИВИД ТРЕЙД” ЕАД, с ЕИК 131577969,  сключен на 16.03.2011г. между 

„ВИВИД ПИ ДЖИ” АД, с ЕИК 175343829 като продавач и „ЕЛФОР ЕЛЕКТРИСИТИ” 

АГ, чуждестранно юридическо лице, учредено и регистрирано съгласно законите на 

Швейцария с идентификационен номер 1703035039, като купувач. С оглед промяната 

на собствеността върху акциите в ТР е вписан новият едноличен собственик на 

капитала - „ЕЛФОР ЕЛЕКТРИСИТИ” АГ.  
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          С протоколно решение от 16.03.2011г. на едноличния собственик, изготвено в 

съответствие с чл. 232а от ТЗ са взети следните решения – за промяна на 

наименованието на дружеството от „ВИВИД ТРЕЙД” ЕАД на „ЕЛФОР БЪЛГАРИЯ” 

ЕАД и за промяна на адреса на управление, както следва: София 1303, район  

Възраждане, ул. „Средна гора” № 96, ет. 1, ап. 4. Избран е и нов съвет на директорите с 

мандат от 5 години в състав Захарий Зарков – председател, Юрий Николов – 

изпълнителен директор и Георги Кънчев. Дружеството се представлява в отношенията 

му с трети лица от изпълнителния директор Юрий Николов, който е представил 

декларация по чл. 13, ал. 2, т. 3 от НЛДЕ, че не е лишен от правото да упражняват 

търговска дейност и не е осъждан с влязла в сила присъда за престъпление против 

собствеността или стопанството.  

          Видно от направената служебна справка в Търговския регистър по партидата на 

заявителя, с  ЕИК 131577969 са вписани следните обстоятелства: „ЕЛФОР 

БЪЛГАРИЯ” ЕАД е еднолично акционерно дружество по смисъла на чл. 159, ал. 1 и 2 

от ТЗ със седалище и адрес на управление България, област София (столица), община 

Столична, София 1303, район  Възраждане, ул. „Средна гора” № 96, ет. 1, ап. 4 и с 

предмет на дейност „търговия с електроенергия, както и всяка друга незабранена от 

закона дейност”. Капиталът на дружеството е в размер на 400 000 (четиристотин 

хиляди) лева, изцяло внесен и разделен на 4 000 (четири хиляди) броя акции с 

номинална стойност 100 (сто) лева, всяка с право на глас. Акциите на „ЕЛФОР 

БЪЛГАРИЯ” ЕАД са  поименни акции -  2 200 (две хиляди и двеста) броя и акции на 

приносител – 1 800 (хиляда и осемстотин) броя. Всички акции са собственост на 

едноличния собственик на капитала „ЕЛФОР ЕЛЕКТРИСИТИ” АГ, чуждестранно 

юридическо лице, учредено и регистрирано съгласно законите на Швейцария с 

идентификационен номер 1703035039.  

          От направената служебна справка в ТР се установи, че „ЕЛФОР БЪЛГАРИЯ” 

ЕАД не е в производство по несъстоятелност и не е в ликвидация. На Комисията е 

служебно известно, че на заявителя не е отказвано издаване на лицензия и не е 

отнемана лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия”. 

           Съгласно чл. 47, ал. 1, т. 4 от НЛДЕ лицензията съдържа наименованието и 

седалището и адреса на управление. Административното производство е образувано по 

инициатива на лицензианта с искане лицензия № Л-202-15/27.02.2006г. да бъде 

изменена по отношение на наименованието и седалището и адреса на управление на 

лицензираното дружество. В подаденото заявление не се съдържат данни за други 

промени, свързани с лицензианта, които да са основание за изменение на лицензията. 

С оглед гореизложеното  искането за изменение, подадено на основание чл. 51, 

ал. 1 ЗЕ е допустимо и отговаря на изискванията на чл. 61 от НЛДЕ. 

            От техническа страна, изменението на лицензията поради промяна в 

наименованието на дружеството, няма да доведе до промяна в условията на издадената 

лицензия. Заявителят не декларира промяна на техническите и материалните ресурси, 

свързани с изпълнение на лицензионната дейност. 

            С решение № Л-202 от 27.02.2006 г. за издаване на лицензия № Л-202-

15/27.02.2006г.  Комисията е указала на лицензианта да представи в 4-месечен срок 

проект на правила за работа с потребители, като такива не са представени за одобрение 

в указания срок. В хода на настоящото производство е представен проект на правила за 

работа с потребители, изготвен в съответствие с изискванията на чл. 15 от НЛДЕ. 

Последните подлежат на одобрение от Комисията и на основание чл. 47, ал. 2, т.4 от 

НЛДЕ са неразделна част от лицензията. 
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На основание чл. 14, ал. 3 от НЛДЕ при издаването на лицензия Л-202-

15/27.02.2006г. Комисията е одобрила бизнес план на лицензианта за периода 2006-

2010г., приложение към лицензията на основание чл. 47, ал. 2, т. 3 от НЛДЕ. В 

настоящото производство лицензиантът на основание чл. 14, ал. 4 от НЛДЕ е 

представил за одобрение бизнес план за периода 2011 г.- 2015г. с прогнозни годишни 

финансови отчети. Съгласно последния общите прогнозни приходи са формирани 

предимно от приходи от продажба на електрическа енергия, като прогнозираните 

приходи за 2011 г.  са в размер на 3 155 хил. лв., за 2012 г. са 17 344 хил. лв., през 2013 

г. са 21 432 хил. лв., през 2014 г. са 22 776 хил. лв., през 2015 г. са 25 703 хил. лв. 

Очакваните разходи през 2011 г. са 3 147 хил. лв., за 2012 г. са 17 093 хил. лв., през 

2013 г. са 21 058 хил. лв., през 2014г г. са 22 385 хил. лв., през 2015 г. са 25 252 хил. лв.  

Според представеният бизнес план, прогнозните количества електрическа енергия  

за покупка през 2011 г. са в размер на 42 000 МВтч, през 2012 г. 224 750 МВтч, през 

2013 г. 264 500 МВтч, през 2014 г. 267 700 МВтч, през 2015 г. 287 700 МВтч. 

Средната прогнозна цена без ДДС, по която дружеството ще купува електрическа 

енергия през 2011 г., е 70,00 лв./ МВтч, през 2012 г. е 73,50 лв./ МВтч, през 2013 г. е 

77,17 лв./ МВтч, през 2014 г. е 81,03 лв./ МВтч и през 2015 г. е 85,08 лв./ МВтч. 

Средната прогнозна цена по която дружеството ще продава електрическа енергия 

през 2011 г. е 73,50 лв./ МВтч, през 2012 г. е 77,17 лв./ МВтч, през 2013 г. е 81,03 лв./ 

МВтч, през 2014 г. 85,08 лв./ МВтч и през 2015 г. е 89,34 лв./ МВтч.  

От представения бизнес план е видно, че дружеството прогнозира през първата 

година да приключи на печалба в размер на 8 хил. лв. През следващите години се 

очаква нарастващ финансов резултат, като нетната печалба за 2015 г. е в размер на 406 

хил. лв. 

          Въз основа на гореизложеното и при така заложените в бизнес плана параметри 

се налага изводът, че лицензиантът продължава да отговаря на изискването да 

притежава финансови възможности за извършване на дейността „търговия с 

електрическа енергия”.  

 

                                                                  

 

          Предвид гореизложеното ,  

 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

     1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и чл. 51, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката, 

във връзка с чл. 47, ал. 1, т. 4 и чл. 62, ал. 1, т. 1 от Наредбата за лицензиране на 

дейностите в енергетиката, изменя Лицензия № Л-202-15/27.02.2006г.  за 

извършване на дейността “търговия с електрическа енергия”, издадена на 

„ВИВИД ТРЕЙД” ЕАД по отношение на:: 

 Наименованието на лицензианта от „ВИВИД ТРЕЙД” ЕАД  на „ЕЛФОР 

БЪЛГАРИЯ” ЕАД, вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията 

към Министерството на правосъдието с ЕИК 131577969 ; 

 Седалището и адреса на управление: от Република България, гр. София, 

район „Средец”, ул. „Шейново” № 7, ет. 3 на Република България, област София , 
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община Столична, София 1303, район  Възраждане, ул. „Средна гора” № 96, ет. 1, 

ап. 4.  

 

2. На основание чл.13, ал.2 от Закона за енергетиката , чл.14 и чл. 47, ал.2, 

т.3  от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката, одобрява на 

„ЕЛФОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД,  бизнес план за периода 2011-2015 г., приложение към 

това решение и приложение към лицензията по т. 1. 

 

3. Одобрява на „ЕЛФОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД, Правила за работа с 

потребителите, приложение  към това решение и приложение към лицензията по 

т. 1. 

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 

14 (четиринадесет) дневен срок. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                      (АНГЕЛ СЕМЕРДЖИЕВ) 

 

     

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

                             ( ЕМИЛИЯ САВЕВА) 

 

 

 

 

 

 


