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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 

 

№  Л-359        

от 11.07.2011 г. 

 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание, проведено на 11.07.2011 г., като разгледа документите, 

приложени по преписка № 19 от 2011 г., образувана по заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-

19/31.03.2011 г. от „ELECTRICNI FINANCNI TIM” d.o.o. ( „ЕЛЕКТРИЧНИ 

ФИНАНЧНИ ТИМ” д.о.о.) за издаване на лицензия за дейността “търговия с 

електрическа енергия”  на основание чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката 

(ЗЕ), доклад по образуваната преписка и събраните данни от проведеното на 

05.07.2011г. открито заседание , установи следното: 

 

Преписка № 19 от 2011 г. е образувана по заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-

19/31.03.2011 г. от „ELECTRICNI FINANCNI TIM” d.o.o. ( „ЕЛЕКТРИЧНИ 

ФИНАНЧНИ ТИМ” д.о.о.) 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 заявлението за издаване на лицензия за 

дейността “търговия с електрическа енергия ” Комисията, по силата на чл. 40, ал. 1, т.1 

във връзка с ал. 6 (нова - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) от ЗЕ, следва да 

установи дали заявителят е юридическо лице, регистрирано по Търговския закон или 

по законодателството на друга държава-членка на Европейския съюз, 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. 

„ELECTRICNI FINANCNI TIM” d.o.o. ( „ЕЛЕКТРИЧНИ ФИНАНЧНИ ТИМ” 

д.о.о.) е дружество с ограничена отговорност, регистрирано и съществуващо съгласно 

законодателството на Република Словения с идентификационен № 1837419000, със 

седалище и адрес на управление: Любляна, ул. „Оперска Цеста” № 5, 1000 Любляна. В 

уверение, че дружеството е юридическо лице, регистрирано по законодателството на 

държава - членка на Европейския съюз, заявителят е представил в оригинал, придружен 

със заверен превод от словенски на български език, Редовно извлечение от 

съдебния/търговския регистър, издадено от Агенцията на Република Словения за 

вписвания и публично правни услуги, подписано от упълномощено съдебно лице. 

Извлечението от съдебния/търговския регистър е чуждестранен публичен документ 

съгласно Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни 

публични актове, подписана в Хага на 5 октомври 1961 г. и е заверено с апостил № 

Оv.H. 914/2011 г. от Окръжен Съд-Любляна.  

Съгласно чл. 13, ал. 2, т. 2 от НЛДЕ е представено удостоверение за данъчна 

регистрация на „ELECTRICNI FINANCNI TIM” d.o.o. ( „ЕЛЕКТРИЧНИ ФИНАНЧНИ 

ТИМ” д.о.о.)  с данъчен номер 14136457, издадено от Данъчната администрация на Р 

Словения и заверено с апостил № Оv.H. 915/2011 г. от Окръжен Съд-Любляна. 
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Следователно „ELECTRICNI FINANCNI TIM” d.o.o. ( „ЕЛЕКТРИЧНИ 

ФИНАНЧНИ ТИМ” д.о.о.)  отговоря на изискването на чл. 40, ал. 6 от ЗЕ. 

Капиталът на дружеството е в размер на 8 763 евро, като едноличен собственик 

на капитала е „EFT HOLDINGS” ApS („ЕФТ ХОЛДИНГС” АпС), Дания със седалище и 

адрес на управление: Копенхаген, Дамлфергевей 3, 2.ДК-2100. 

Дружеството се управлява от директор Андрей Янша и прокурист Томаж 

Орешич, като всеки един от тях представлява дружеството самостоятелно. Представена 

е оригинална двуезична , подписана от директора на дружеството, с която последният 

декларира, че не е лишен от правото да упражнява търговска дейност и не е осъден с 

влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или стопанството. Видно 

от представеното редовно извлечение от съдебния/търговския регистър, от 

удостоверение, издадено от Окръжен Съд-Любляна и от представена оригинална 

двуезична декларация, подписана от директора на дружеството Андрей Янша, 

„ЕЛЕКТРИЧНИ ФИНАНЧНИ ТИМ” д.о.о. не е обявено в несъстоятелност, не е в 

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

известно, че не е отказвала и не е отнемала на заявителя лицензия за осъществяване на 

дейността „търговия с електрическа енергия”. 

      Следователно издаването на лицензия за дейността “търговия с електрическа 

енергия” на „ELECTRICNI FINANCNI TIM” d.o.o. ( „ЕЛЕКТРИЧНИ ФИНАНЧНИ 

ТИМ” д.о.о.)   няма да е в противоречие с разпоредбите на чл. 40, ал. 4, т. 1, 2 и 3 от ЗЕ 

и  чл. 13, ал. 2, т. 3, буква „а” и „б” от Наредбата за лицензиране на дейностите в 

енергетиката. 

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. 

Срокът на лицензията, за който кандидатства заявителят, е 20 (двадесет) години. 

Дружеството счита, че този срок е необходим и обоснован с оглед реализацията на 

бизнес концепцията му в България предвид състоянието и перспективите в развитието 

на пазара на електрическа енергия в страната. Заявителят обосновава предлагания срок 

с оглед гарантиране на реализацията, както на средносрочните, така и на 

дългосрочните планове и намерения на ELECTRICNI FINANCNI TIM” d.o.o. ( 

„ЕЛЕКТРИЧНИ ФИНАНЧНИ ТИМ” д.о.о.)  и гарантиране на стабилен паричен поток 

и оформяне на естествени стимули за дългосрочно инвестиране и положителна 

финансова експозиция в България.  

             С оглед характера на дейността и динамиката на развитие на пазара в областта 

на търговията с електрическа енергия, както и равнопоставеността на лицензиантите и 

съществуващата правна възможност  на основание чл.56, ал.1, т.1  от ЗЕ, във вр. с 

чл.63, ал.1 от НЛДЕ за изменение на издадената лицензия по отношение удължаване на 

срока, Комисията счита, че срокът на лицензията следва да бъде 10 /десет/ години.  

На основание чл. 13, ал. 2, т. 7 от НЛДЕ към заявлението за издаване на 

лицензия ELECTRICNI FINANCNI TIM” d.o.o. ( „ЕЛЕКТРИЧНИ ФИНАНЧНИ ТИМ” 

д.о.о.)  следва 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 за обезпечаване на задълженията си по 

сделките с електрическа енергия търговците на електрическа енергия трябва да 

поддържат в специална сметка сума в размер на 1/24 част от годишния оборот от 

търговия с електрическа енергия на територията на Република България, но не по-
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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 прогнозната стойност е в размер на 3 597 хил. лева, т.е за 

обезпечаване на задълженията си по сделките с електрическа енергия ELECTRICNI 

FINANCNI TIM” d.o.o. ( „ЕЛЕКТРИЧНИ ФИНАНЧНИ ТИМ” д.о.о.) трябва да 

поддържа в специална сметка сума в размер на 150 000 лева. Дружеството е 

представило удостоверение от „HYPO ALPE ADRIA BANK” d.о.о. ( „ХИПО АЛПЕ 

АДРИА БАНК” д.о.о.), в потвърждение, че има открита специална разплащателна 

сметка № SI56 33000 0004322117, BIC: HAABSI22, с наличност към 10.03.2011 г. в 

размер на 80 000 евро или в левова равностойност 156 466 лева според официалния 

курс на БНБ. Със същото удостоверение банката се задължава при поискване да 

предоставя информация на Комисията относно оборотите и салдото по специалната 

сметка, като разходите по тези услуги са за сметка на ELECTRICNI FINANCNI TIM” 

d.o.o. ( „ЕЛЕКТРИЧНИ ФИНАНЧНИ ТИМ” д.о.о.) . 

Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване на 

дейността „търговия с електрическа енергия”, дружеството заявява, че ползва 

централен офис, находящ се на ул. „Опекарска” № 5, гр. Любляна, като и други два  

офиса, съответно в гр. Любляна, ул. „Дунайска цеста” № 160 (Бизнес център 

„СМЕЛТ”) и гр. Марибор, ул. „Титова цеста” № 2а. Заявителят декларира, че 

притежава технически активи за извършване на дейността „търговия с електрическа 

енергия”. 

Съгласно 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. № 1201/15.03.2011 

г. “Електроенергиен системен оператор” ЕАД декларира, че ELECTRICNI FINANCNI 

TIM” d.o.o. ( „ЕЛЕКТРИЧНИ ФИНАНЧНИ ТИМ” д.о.о.) е изпълнило изискванията 

относно комуникационно и компютърно оборудване за електронен обмен на данни с 

оператора. 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.  

       Изложените обстоятелства дават основание да се приеме, че ELECTRICNI 

FINANCNI TIM” d.o.o. ( „ЕЛЕКТРИЧНИ ФИНАНЧНИ ТИМ” д.о.о.) отговаря на 

изискванията за наличие на техническа и материална осигуреност за сключване на 

сделки с електрическа енергия в съответствие с Правилата за търговия с електрическа 

енергия. 

  Относно наличието на човешки ресурси за осъществяване на дейността 

“търговия с електрическа енергия” дружеството е представило организационна 

структура. Директорът на дружеството декларира, че трима служители ще извършват 

дейността „търговия с електрическа енергия” и същите имат необходимата 

квалификация и опит. 

От изложеното следва да се приеме, че ELECTRICNI FINANCNI TIM” d.o.o. ( 

„ЕЛЕКТРИЧНИ ФИНАНЧНИ ТИМ” д.о.о.)  отговаря на изискванията по чл. 40, ал. 1, 

т. 1 от ЗЕ относно наличие на човешки ресурси и организационна структура за 

осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия”. 

Относно наличието на опит на заявителя за извършване на дейността „търговия 

с електрическа енергия” дружеството обосновава, както следва: 
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ELECTRICNI FINANCNI TIM” d.o.o. ( „ЕЛЕКТРИЧНИ ФИНАНЧНИ ТИМ” 

д.о.о.), което е 100% собственост на “EFT HOLDINGS” ApS („ЕФТ ХОЛДИНГС” АпС) 

със седалище в Дания, е част от „ETF Group” ( „И Ти Еф Груп”). 

ELECTRICNI FINANCNI TIM” d.o.o. ( „ЕЛЕКТРИЧНИ ФИНАНЧНИ ТИМ” 

д.о.о.) е основана през месец юли 2003 г., за да подпомогне развиването на дейностите 

на Групата в областта търговията с електрическа енергия в Словения. Дейността на „И 

Ти Еф Груп” е свързана с търговия с електрическа енергия и обхваща 18 държави в 

Западна, Централна и Югоизточна Европа, като непрекъснато се разширява. 

Предпочитан метод от „И Ти Еф Груп” е участие в открити търгове с енергийните 

дружества, предвид тяхната прозрачност и конкурентност. Ролята на ELECTRICNI 

FINANCNI TIM” d.o.o. ( „ЕЛЕКТРИЧНИ ФИНАНЧНИ ТИМ” д.о.о.) в Групата е да 

участва на пазара на електрическа енергия в България през следващите 20 години.  

Дружеството е представило проект на „Правила за работа с потребителите” в 

съответствие с изискванията на чл. 15 от Наредбата за лицензиране на дейностите в 

енергетиката. 

В производството по издаване на лицензия за осъществяване на дейността 

“търговия с електрическа енергия” е необходимо да се направи оценка на финансовите 

възможности на заявителя за извършване на лицензионната дейност, както и за наличие 

на финансови гаранции и обезпечения за сключване на сделки за търговия с 

електрическа енергия съгласно Правилата за условията и реда за достъп до 

електропреносната и електроразпределителните мрежи.  

 ELECTRICNI FINANCNI TIM” d.o.o. ( „ЕЛЕКТРИЧНИ ФИНАНЧНИ ТИМ” 

д.о.о.), следва да докаже от една страна възможност за финансово развитие на 

дейността за периода на бизнес плана, което ще осигури доходност и наличие на 

необходимите парични средства за обезпечаване на нормалния търговски цикъл при 

условие на постоянно поддържане на необходимия размер на парични средства по 

специална разплащателна сметка в изпълнение на изискванията на чл. 8а от Правилата. 

В изпълнение на изискванията на чл.13 ал.2 т.4 и т. 5 от НЛДЕ са представени 

годишни финансови отчети за последните три години ( 2008 г. - 2010 г.) в евро, бизнес 

план за управление и развитие на дейността „търговия с електрическа енергия” за 

периода 2011 г.- 2015 г. с прогнозни годишни финансови отчети и писмено 

потвърждение от „ХИПО АПЛПЕ АДРИА БАНК” д.о.о., Словения за наличието на 

специална сметка. 

Информационен източник за оценката на финансовите възможности са 

представените от дружеството одитирани финансови отчети за 2008 г., 2009 г. и 

неодитиран финансов отчет за 2010 г., прогнозните годишни финансови отчети и 

бизнес плана за периода 2011-2015 г. 

От направеният финансов анализ за периода 2008 г.- 2010 г. е видно, че 

дружеството отчита печалба от 400 хил. евро за 2010 г., която нараства спрямо 

предходните две години, като финансовия резултат за 2009 г. е 60 хил. евро, а за 2008 г. 

е 72 хил. евро. 

След извършен анализ на финансовото състояние на база общата балансова 

структура може да се направи извод, че дружеството разполага със свободни 

капиталови източници за покриване на текущите си задължения. Дружеството 

поддържа нарастващ оборотен капитал през целия период, което е показател, че не 

изпитва затруднения при обслужване на краткосрочните си задължения.  

ELECTRICNI FINANCNI TIM” d.o.o. ( „ЕЛЕКТРИЧНИ ФИНАНЧНИ ТИМ” 

д.о.о.) е представило бизнес план за периода 2011 г.- 2015 г. с прогнозни годишни 

финансови отчети. Според представеният бизнес план общите прогнозни приходи са 

формирани изцяло от приходи от продажба на електрическа енергия, като за 2011 г. са 
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в размер на 3 597 хил. лв., и нарастват през 2015 г. до 30 729 хил. лв. Очакваните 

разходи за покупка на електрическа енергия през 2011 г. са на стойност 2 700 хил. лв. и 

достигат през 2015 г. до 21 823 хил. лв. 

Прогнозните количества електрическа енергия за покупко-продажба през 2011 г. 

са в размер на 40 000 МВтч, през 2012 г. 216 000 МВтч, през 2013 г. 238 000 МВтч, през 

2014 г. 273 000 МВтч, през 2015 г. 301 000 МВтч. 

Средната прогнозна цена, по която дружеството ще купува електрическа енергия 

през 2011 г., е 67,50 лв./МВтч, през 2012 г. е 68,00 лв./МВтч, през 2013 г. е 70,00 лв./ 

МВтч, през 2014 г. е 71,00 лв./МВтч и през 2015 г. е 72,50 лв./МВтч. 

Средната прогнозна цена по която дружеството ще продава електрическа 

енергия през 2011 г. е 89,93 лв./МВтч, през 2012 г. е 94,06 лв./МВтч, през 2013 г. е 97,71 

лв./МВтч, през 2014 г. 98,66 лв./МВтч и през 2015 г. е 102,09 лв./МВтч. 

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

година да приключи на печалба в размер на 737 хил. лв. През 2012 г. очакваната 

печалба е в размер на 935 хил. лв., която нараства през следващите години и най-висока 

стойност от 1 599 хил. лв. достига през 2015 г. 

Предвид гореизложените констатации може да се направи извода, че 

ELECTRICNI FINANCNI TIM” d.o.o. ( „ЕЛЕКТРИЧНИ ФИНАНЧНИ ТИМ” д.о.о.)  ще 

постигне нарастващи положителни финансови резултати. Дружеството ще има 

средства за обслужване на задълженията си и за обезпечаване на дейността „търговия с 

електрическа енергия” при изпълнение на заложените в бизнес плана параметри. 

 

 

 Предвид гореизложеното, 

 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

 

Р Е Ш И: 

 

 

           1. На основание чл.21,ал.1,т.1, във връзка с 39, ал. 1, т. 5 от Закона за 

енергетиката, 

 

           издава на  „ELECTRICNI FINANCNI TIM” d.o.o. ( „ЕЛЕКТРИЧНИ 

ФИНАНЧНИ ТИМ” д.о.о.) , 

със седалище и адрес на управление: Република Словения ,  гр. Любляна, 

ул. „Оперска Цеста” № 5, идентификационен № 1837419000  

 

лицензия № Л-359-15 /11.07.2011 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 „ELECTRICNI FINANCNI TIM” d.o.o.  

(„ЕЛЕКТРИЧНИ ФИНАНЧНИ ТИМ” д.о.о.) ,  бизнес план за периода 2011-2015 г., 

приложение към това решение и приложение към лицензията по т. 1. 
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3. На основание чл.14, ал.3 от Наредбата за лицензиране на дейностите в 

енергетиката, одобрява на „ELECTRICNI FINANCNI TIM” d.o.o.  

(„ЕЛЕКТРИЧНИ ФИНАНЧНИ ТИМ” д.о.о.)  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) 

 

 

 

 

 


