
                                            
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ Л-186 
от 21.03.2005 г. 

 
 
 
 
 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 
 

на закрито заседание на 21.03.2005 г., след преглед на приложените 
документи по преписка № 6/2005 г., образувана по заявление с вх. № ЗЛР-Л-
5/14.01.2005 г. на “ЕФТ България” АД за издаване на лицензия за извършване на 
дейността “търговия с електрическа енергия” и събраните данни от проведеното 
на 17.03.2005 г. открито заседание по преписката, установи следното: 

 
“ЕФТ България” АД е подало заявление с вх. № ЗЛР-Л-5/14.01.2005 г. за 

издаване на лицензия за извършване на дейността “търговия с електрическа енергия” на 
основание чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ) във връзка с чл. 40 от ЗЕ и 
чл. 11 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ). 

Заявителят е търговец по смисъла на Търговския закон и е регистриран с 
решение № 1 от 07.12.2004 г. на Софийски градски съд като акционерно дружество със 
седалище и адрес на управление: гр. София, район Лозенец, ул. “Галичица” № 54Б. 
Вписан е в Регистъра на търговските дружества на същия съд под №  89200, том 1134, 
стр. 71 по ф. д. № 13415/2004 г. Дружеството е с данъчен номер № 4220019719 и 
идентификационен код по БУЛСТАТ 131340824. 

Предметът на дейност на дружеството е: “Търговия с електрическа енергия и 
енергоносители, финансиране, инвестиционно проектиране, строителство и 
експлоатация на обекти в сферата на енергетиката.” 

Срокът, за който “ЕФТ България” АД иска лицензия за дейността “търговия с 
електрическа енергия” е 10 години. Основните мотиви, с който заявителят е обосновал 
този срок са: Позициите, възможностите и бъдещите намерения в енергийния сектор в 
Централна и Източна Европа, както на “ЕФТ България” АД, така и на неговия основен 
акционер “ЕФТ Холдингс АПС”, Дания (ЕФТ Груп). Необходимост от двугодишен 
период за провеждане на квалификационни курсове в посока затвърждаване на 
уменията, добиване на сигурност в опита и постигане на максимални резултати на 
дружеството като търговец на електрическа енергия в региона. Необходимост от 
оптимален срок за утвърждаване и постепенно разширяване на дела в търговията и 
производството на електрическа енергия в България и на Балканите, както и за 
изпълнение на инвестиционните намерения на дружеството с оглед обезпечаването му 
със собствена електрическа енергия.  

След разглеждане на преписката по същество за съответствие с критериите и 
условията за издаване на лицензия за дейността “търговия с електрическа енергия” по 
чл. 40 от ЗЕ и чл. 96 от ЗЕ във връзка с чл. 17 от НЛДЕ, чл. 12 от Правилата за 
условията и реда за достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи 
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(Правилата за достъп) и чл. 133 от Правилата за търговия с електрическа енергия 
(ПТЕЕ), ДКЕВР установи следните факти и произтичащите от тях изводи: 

 
“ЕФТ България” АД отговаря на условията за финансово гарантиране на 

сключваните сделки с електрическа енергия определени в чл. 12 от Правилата за 
достъп. От представените по преписката документи е установено, че заявителят има 
открита специална разплащателна сметка, предназначена единствено за покупка на 
електрическа енергия, като размерът на същата е съобразно изискванията на Правилата 
за достъп. Съгласно чл. 12, ал. 3 от същите правила, заявителят е представил  
потвърждение от банката, в която е открита посочената по – горе сметка, че при 
поискване от страна на комисията, същата ще предоставя информация за движението и 
наличността по специалната разплащателна сметка на “ЕФТ България” АД. 

“ЕФТ България” АД отговаря на изискванията на чл. 40, ал. 1, т. 1 във връзка с 
чл. 133 от ПТЕЕ в частта относно наличието на технически възможности, материални и 
човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на дейността “търговия 
с електрическа енергия”. Дружеството е предоставило данни и доказателства, от които 
е видно, че притежава необходимите за дейността материални ресурси, включително 
данни и доказателства за изградената информационна мрежа и софтуер за извършване 
на дейността «търговия с електрическа енергия». Съгласно чл. 133, ал. 2 от ПТЕЕ, 
средствата за обмен на информация за целите на работа на пазара, осигурявани от 
търговците на електрическа енергия следва да бъдат одобрени от оператора на 
електроенергийната система. С писмо с вх. № ЗЛР-1-5/09.03.2005 г. «НЕК» ЕАД 
декларира, че компютърните програми и софтуер, използвани от ЕФТ Груп (основен 
акционер в “ЕФТ България” АД) напълно съответстват на стандартите и изискванията 
на диспечерската служба на «НЕК» ЕАД. От приложените по преписката данни 
относно управленската и организационна структура на “ЕФТ България” АД и справка 
за образованието и квалификацията на ръководния персонал е видно, че са налице 
необходимите организационни възможности и човешки ресурси за осъществяване на 
дейността “търговия с електрическа енергия”. 

Поради това, че “ЕФТ България” АД е новоучредено юридическо лице, за 
установяване наличието на финансовите му възможности за осъществяване на 
дейността “търговия с електрическа енергия”, същото е представило одитирания 
годишен отчет за 2003 г. на неговия основен акционер “ЕФТ Холдингс АПС”, Дания 
(ЕФТ Груп) и писмо от ЕФТ Груп, с което холдингът потвърждава, че ще внесе в “ЕФТ 
България” АД допълнителен оборотен капител, достатъчен за финансирането на 
търговската дейност на дружеството. С оглед представените документи, може да се 
приеме, че “ЕФТ България” АД е доказало възможностите си да осигурява достатъчно 
оборотни средства, с които да обезпечава нормален търговски цикъл, обстоятелство 
абсолютно необходимо предвид същността на дейността “търговия с електрическа 
енергия”. Въз основа на тези аргументи, ДКЕВР счита, че “ЕФТ България” АД 
разполага с необходимите финансови възможности за осъществяване на дейността 
“търговия с електрическа енергия”. 

 
Съгласно чл. 47, ал. 2, т. 3 във връзка с чл. 13, ал. 2, т. 4 и чл. 14, ал. 3 от НЛДЕ 

бизнесплана след изпълнение на законоустановените процедури се одобрява от 
комисията и става приложение към лицензията за търговия с електрическа енергия, 
съответно неразделна част от нейните условия. Във връзка с това е направен анализ на 
представения от “ЕФТ България” АД проект на бизнесплан, в резултат на което са  
направени следните изводи и констатации: 
 Бизнеспланът е съставен за срок от 15 години, като основните цели които са 
поставени в него са следните: 
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1. Реализиране на обем на търговията с електрическа енергия съобразно  
залегналите в Правилата за условията и реда за достъп до електропреносната и 
електроразпределителните мрежи етапи на отварянето на пазара на електрическа 
енергия. От 2007 г., след пълното либерализиране на пазара на електрическа енергия, 
“ЕФТ България” АД предвижда да осъществява самостоятелен внос и износ на 
електрическа енергия; 

2. Постигане на положителни финансови резултати. 
Изложените аргументи дават основание да се приеме, че при съставянето на 

бизнесплана “ЕФТ България” АД е спазило изискванията на НЛДЕ, а заложените в него 
показатели са реално изпълними, поради което ДКЕВР счита, че представения от 
дружеството проект на бизнесплан следва да бъде одобрен.  

 
Съгласно изискванията на НЛДЕ и с оглед на това, че търговецът на 

електрическа енергия сключва сделки с електрическа енергия и с крайни потребители,  
правилата за работа с потребителите са приложение и част от условията на лицензията 
за дейността “търговия с електрическа енергия”. Във връзка с това, на дружеството 
следва да бъде указан определен срок, в който да представи в ДКЕР, отговарящ на 
изискванията на ЗЕ и НЛДЕ, проект на правила за работа с потребителите. 

 
 

Предвид гореизложеното, 
 
 
 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

Р Е Ш И: 
 

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

издава на  “ЕФТ България” АД,  
със седалище и адрес на управление: гр. София, район Лозенец, ул. “Галичица” 

№ 54Б, данъчен номер 4220019719, БУЛСТАТ 131340824, регистрирано с решение по 
ф.д. № 13415/2003 г. по описа на Софийски градски съд, партиден № 89200, том 1134, 
страница 71, 

лицензия № Л-186-15/21.03.2005 г. за извършване на дейността 
“търговия с електрическа енергия” за срок от 10 (десет) години-приложение 
№ 1 към това решение. 

 
2. На основание чл. 14, ал. 3 от Наредбата за лицензиране на дейностите в 

енергетиката, 
 

одобрява на  “ЕФТ България” АД, 
със седалище и адрес на управление: гр. София, район Лозенец, ул. “Галичица” 

№ 54Б, данъчен номер 4220019719, БУЛСТАТ 131340824, регистрирано с решение по 
ф.д. № 13415/2003 г. по описа на Софийски градски съд, партиден № 89200, том 1134, 
страница 71, 

бизнесплан за периода 2005 г. – 1015 г., приложение № 2 към това 
решение и приложение към лицензията по т. 1. 
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3. Задължава “ЕФТ България” АД в срок от 4 (четири) месеца от 
връчване на това решение да представи в ДКЕР: 

3.1. Проект на Правила за работа с потребителите. 
 
 
 
 
 
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 

(четиринадесет) дневен срок. 


