РЕШЕНИЕ
№ И3-Л-202
от 21.06.2016 г.
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
на закрито заседание, проведено на 21.06.2016 г., като разгледа доклад с вх. № ЕДк-156 от 02.06.2016 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-19 от 25.02.2015 г. на
„ЕЛФОР БЪЛГАРИЯ“ АД за продължаване срока на лицензия № Л-202-15 от 27.02.2006
г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“ и събраните данни от
проведеното на 14.06.2016 г. открито заседание по преписката, установи следното:
В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е постъпило
заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-19 от 25.02.2015 г. на „ЕЛФОР БЪЛГАРИЯ“ АД за продължаване
срока на лицензия № Л-202-15 от 27.02.2006 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).
Със заповед № З-E-61 от 06.03.2015 г. на председателя на КЕВР е сформирана работна
група със задача да проучи обстоятелствата, съдържащи се в заявлението и приложенията към
него, за установяване на основателността на искането.
С писмо с вх. № Е-ЗЛР-ПД-19 от 06.03.2015 г. „ЕЛФОР БЪЛГАРИЯ“ АД е представило
допълнителни данни и документи, които са приложени към образуваната административна
преписка.
При извършената проверка на заявлението и приложенията към него от формална страна
беше констатирано, че същите не отговарят на изискванията на НЛДЕ, поради което с писмо с
изх. № Е-ЗЛР-ПД-19 от 09.06.2015 г. на заявителя е указано да предостави допълнителна
информация и документи.
С писма с вх. № Е-ЗЛР-ПД-19 от 26.02.2016 г., вх. № Е-ЗЛР-ПД-19 от 03.05.2016 г. и вх.
№ Е-ЗЛР-ПД-19 от 17.05.2016 г. заявителят е представил допълнителни данни и документи,
след което се пристъпи към разглеждане на преписката по същество за установяване на
съответствието на заявлението с нормативните изисквания за продължаване на срока на
лицензията.
Въз основа на анализ на фактите и обстоятелствата, съдържащи се в документите по
административната преписка, се установи следното:
„ЕЛФОР БЪЛГАРИЯ“ АД притежава лицензия № Л-202-15 от 27.02.2006 г., издадена за
дейността „търговия с електрическа енергия“ за срок от 10 години, изменена с Решение № И11

Л-202 от 22.07.2009 г. на КЕВР и Решение № И2-Л-202 от 20.04.2011 г. на КЕВР по отношение
наименованието и седалището на лицензианта.
В срока по чл. 42, ал. 2 от ЗЕ, „ЕЛФОР БЪЛГАРИЯ“ АД е подало на основание чл. 56,
ал. 1, т. 1 от ЗЕ заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-19 от 25.02.2015 г., с което дружеството е
поискало продължаване с 10 (десет) години на срока на издадената лицензия.
По аргумент от чл. 55, ал. 3 във връзка с чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗЕ и чл. 71, ал. 1, т. 1 от
НЛДЕ, в хода на административното производство лицензията не е прекратена, поради
изтичането на нейния срок, тъй като е налице висящо производство за продължаване на срока
на издадената лицензия, по което КЕВР следва да постанови решение.
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.
От извършената служебна справка в Търговския регистър, воден от Агенцията по
вписванията към Министерството на правосъдието е видно, че „ЕЛФОР БЪЛГАРИЯ“ АД е
търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от Търговския закон. „ЕЛФОР БЪЛГАРИЯ“ АД е
акционерно дружество с едностепенна система на управление, с ЕИК 131577969, със седалище
и адрес на управление: гр. София 1303, ул. „Средна гора“ № 96, ет. 1, ап. 4.
„ЕЛФОР БЪЛГАРИЯ“ АД се управлява от съвет на директорите с членове Георги
Александров Кънчев, Юрий Аспарухов Николов и Захарий Тодоров Зарков. Представител на
дружеството е Юрий Аспарухов Николов.
„ЕЛФОР БЪЛГАРИЯ“ АД е с предмет на дейност:
Търговия с електроенергия, както и всяка друга незабранена от закона дейност.
Капиталът на дружеството е в размер на 400 000 лева и е разпределен в 4000 броя акции,
всяка с номинална стойност 100 лева, от които 2040 броя обикновени, налични акции на
приносител с право на глас, и 1960 броя обикновени, налични поименни акции с право на глас.
Видно от представените на основание чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „а“, б. „б“, б. „в“, б. „г“, б. „д“
от НЛДЕ декларации от всички членове на съвета на директорите на „ЕЛФОР БЪЛГАРИЯ“
АД, същите на са лишени от правото да упражняват търговска дейност и не са осъждани с
влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството,
дружеството не е в производство по несъстоятелност, не е обявено в несъстоятелност, на
дружеството не е отнемана лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ и няма
издаван акт за отказ да се издаде на дружеството лицензия за дейността „търговия с
електрическа енергия“.
Предвид изложените по-горе факти и направен анализ се стига до извода, че
продължаването на срока на издадената лицензия няма да е в противоречие с разпоредбите на
чл. 40, ал. 4, т. 1, 2 и 3 от ЗЕ.
Заявителят е обосновал искането си за продължаване на срока на лицензията с
аргумента, че очакванията за благоприятна макроикономическа среда, както и пълната
либерализация на вътрешния пазар на електрическа енергия в България, последвани от
присъединяването на държавата към обединения европейски енергиен пазар дават позитивни
индикации за всички настоящи и бъдещи участници на свободния пазар в момента,
включително и за „ЕЛФОР БЪЛГАРИЯ“ АД. В допълнение дружеството изтъква, че е в етап на
финализиране на преговорите с потенциални купувачи на електрическа енергия на вътрешния
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и външен пазар, като първоначално е заложено реализирането на тези сделки да бъде в
следващия 5-годишен период.
Предвид гореизложеното, искането на „ЕЛФОР БЪЛГАРИЯ“ АД да бъде продължен
срокът на издадената лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ е допустимо.
Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване на
дейностите, изискванията и задълженията на действащата лицензия.
С писмо с вх. № Е-ЗЛР-ПД-19 от 10.06.2016 г. „Електроенергиен системен оператор“
ЕАД (ЕСО ЕАД) уведомява, че за периода от 27.02.2016 г. до момента, „ЕЛФОР БЪЛГАРИЯ“
АД не е извършвало сделки на пазара на електрическа енергия, както и не е участвало в
търгове за разпределение на физически права за пренос по междусистемните сечения на
контролната зона на ЕСО ЕАД и съседните му контролни зони и не е придобивало търговски
права за пренос.
Видно от интернет страницата на ЕСО ЕАД, „ЕЛФОР БЪЛГАРИЯ“ АД е регистрирано с
ID № 32XEP-AD-------S като търговец на електрическа енергия, като към момента дейността е
със статус „Активен“.
Дружеството е предоставило изпълнението на основните си дейности чрез възлагане на
„Енерджи Инвест Юръп“ АД, регистрирано в Търговския регистър при Агенцията по
вписванията с ЕИК 201315403, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул.
„България“ № 81Б, ет. 4, офис 5, притежаващо лицензия № Л-347-15 от 27.12.2010 г., издадена
за дейността „търговия с електрическа енергия“, регистрирано на пазара на балансираща
енергия като „координатор на стандартна балансираща група“ с идентификационен №
CBG016. Дружеството се представлява от Петър Тонев Иванов – изпълнителен директор.
Между двете дружества е сключен договор за аутсорсинг на услуги, свързани с предоставянето
на техническа и материална обезпеченост на дейността по търговия с електрическа енергия на
местния и международния пазар от 16.11.2015 г. По този начин от страна на „EЛФОР
БЪЛГАРИЯ“ АД са предоставени на „Енерджи Инвест Юръп“ АД вътрешни функции за
изпълнение, т.е. е извършен трансфер на ежедневното изпълнение на дейностите по търговия с
електрическа енергия на местния и международен пазар на ниво техническо изпълнение, без да
се трансферират функциите на управление на „ЕЛФОР БЪЛГАРИЯ“ АД. Съгласно посочения
договор за аутсорсинг „ЕЛФОР БЪЛГАРИЯ“ АД използва кадровия и технически ресурс на
„Енерджи Инвест Юръп“ АД, включително на „Енерджи Инвест Юръп“ АД е предоставена
функцията на бекофис, изразяваща се в окомплектоване и изпращане на документи,
поддържане на кореспонденция с търговски партньори, държавни институции и ведомства,
обработване и въвеждане на база данни. По този начин разходите по кадровата и техническа
обезпеченост на дейностите на „ЕЛФОР БЪЛГАРИЯ“ АД са сведени до минимум, без това да
се отразява на координацията и своевременното изпълнение на определени бизнес задачи,
свързани с предмета на дейност на дружеството.
Според „ЕЛФОР БЪЛГАРИЯ“ АД извършването на бекофис дейностите от страна на
„Енерджи Инвест Юръп“ АД на този етап не налага наемане или покупка на офис помещение.
В бъдеще, в рамките на времевия период на предложения от дружеството бизнес план, е
заложено „ЕЛФОР БЪЛГАРИЯ“ АД да ползва офис помещения, които са обзаведени и
оборудвани, като разходите за тях са представени в прогнозен отчет за доходите, като офис
техника и оперативни разходи.
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Относно наличието на човешки ресурси и опит за осъществяване на дейността
„търговия с електрическа енергия“.
В договора за аутсорсинг на услуги, свързани с предоставянето на техническа и
материална обезпеченост на дейността по търговия с електрическа енергия на местния и
международния пазар от 16.11.2015 г., е приложен списък с посочени трима служители на
„Енерджи Инвест Юръп“ АД, които ще изпълняват тези дейности за „ЕЛФОР БЪЛГАРИЯ“
АД.
При доказана рентабилност на основната икономическа дейност и съответно
утвърждаване на пазара на електрическа енергия, „ЕЛФОР БЪЛГАРИЯ“ АД ще ползва при
управление на дейността услугите на специалисти за финансово/счетоводния отдел,
юридическия отдел, както и специалист „Информационни технологии“. На трудов договор ще
бъдат назначени 6 служители, които в бъдещ период ще нараснат до 9. Разходите по
назначаването и издръжката на персонала са представени като разходи за персонал в прогнозен
отчет за доходите към бизнес плана.
Въз основа на всичко гореизложено, може да се направи извод, че „ЕЛФОР
БЪЛГАРИЯ“ АД притежава материални и човешки ресурси, както и опит да продължи да
изпълнява дейността „търговия с електрическа енергия“.
Относно финансовите възможности на „ЕЛФОР БЪЛГАРИЯ“ АД за извършване 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, дружеството е представило
бизнес план за периода 2016 г. – 2020 г. с прогнозни годишни финансови отчети.
Средните прогнозни цени, по които дружеството ще купува и продава електрическа
енергия, и количествата на търгувана електроенергия са показани в следната таблица:
2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

45 000

175 000

252 000

300 000

430 000

Средна
продажна цена
(лева/ MWh)

71

73

78

81

81

Средна покупна
цена
(лева/MWh )

68

71

75

78

78

Количество
(GWh)

Дружеството е представило прогнозен финансов отчет за периода 2016 г. - 2020 г., като
прогнозните приходи, разходи и показатели са представени в таблицата по-долу:

Приходи

хил. лв.

2016 г.
3 195

в т.ч. от
продажба на
електрическа
енергия

хил. лв.

3 195

2017 г.
12 775

2018 г.
19 656

2019 г.
24 300

2020 г.
34 830

12 775

19 656

24 300

34 830
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Разходи

хил. лв.

3 176,9

12 743,1

19 510,5

24 157,3

34 391,3

в т.ч. стойност на
закупена
електрическа
енергия

хил. лв.

3 060

12 425

18 900

23 400

33 540

хил. лв.

18,1

31,9

145,5

142,7

438,7

хил. лв.

16,29

28,71

130,95

128,43

394,83

1,46
1,03
0,1

2,36
1,09
0,15

6,32
1,27
0,33

4,84
1,31
0,4

5,72
2,86
2,25

Счетоводна
печалба
Текущ финансов
резултат
СК/ДА
КА/КП
СК/(ДП+КП)

За периода на бизнес плана дружеството прогнозира увеличение на сумата на
собствения капитал, вследствие на увеличението на финансовия резултат.
За периода на бизнес плана дружеството не прогнозира дългосрочни задължения.
Размерът на краткотрайните активи и краткосрочните пасиви определя добри стойности
на коефициента на обща ликвидност и възможността на дружеството да покрива
краткосрочните си задължения с наличните краткотрайни активи.
В съответствие с изискванията на чл. 19, ал. 2 от Правилата, дружеството е представило
банково удостоверение от „Райфайзенбанк /България/“ ЕАД с изходящ № 161-110 от
03.05.2016 г. в уверение на това, че „ЕЛФОР БЪЛГАРИЯ“ АД е клиент на същата банка и има
открита сметка, наличността по която към 08.04.2016 г. е 150 000 лв. Сумата по специалната
сметка е в съответствие с изискуемия съгласно чл. 19, ал. 2 от Правилата размер на
обезпечението от 1/24 част от годишния оборот от търговия с електрическа енергия на
територията на Република България, но не по-малко от 150 000 лв, видно от последния
годишен финансов отчет на дружеството.
Въз основа на всичко гореизложено може да се направи извод, че ако спази заложените
в бизнес плана параметри, „ЕЛФОР БЪЛГАРИЯ“ АД ще притежава финансови възможности и
ще продължи да отговаря на условията за упражняване на дейността „търговия с електрическа
енергия“ за новия срок на лицензията.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 56, ал. 1,
т. 1 от Закона за енергетиката и чл. 69, ал. 2, т. 1 и ал. 3 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
РЕШИ:
1. Продължава срока на лицензия № Л-202-15 от 27.02.2006 г. за дейността
„търговия с електрическа енергия“, издадена на „ЕЛФОР БЪЛГАРИЯ“ АД, с ЕИК
131577969, със седалище и адрес на управление: гр. София 1303, ул. „Средна гора“ № 96,
ет. 1, ап. 4, с 10 (десет) години, считано от датата на изтичане срока на лицензията;
2. Определя същите условия за осъществяване на лицензионната дейност за новия
срок, така както последните са регламентирани в № Л-202-15 от 27.02.2006 г. за дейността
„търговия с електрическа енергия“, издадена на „ЕЛФОР БЪЛГАРИЯ“ АД, изменена с
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Решение № И1-Л-202 от 22.07.2009 г. на КЕВР и Решение № И2-Л-202 от 20.04.2011 г. на
КЕВР по отношение наименованието и седалището на лицензианта;
3. Одобрява на „ЕЛФОР БЪЛГАРИЯ“ АД бизнес план за периода 2016 г. - 2020 г.,
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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