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Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ Р-233   

от 02.02.2016 г. 

 

 КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание, проведено на 02.02.2016 г., като разгледа доклад с изх.  

№ E-Дк-39 от 28.01.2016 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-53 от 01.09.2015 г., подадено 

от „ЕВН-Каварна“ ЕООД за издаване на разрешение за преобразуване на лицензиант, 

установи следното: 

 

Административното производство е образувано по заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-53 от 

01.09.2015 г. на „ЕВН-Каварна“ ЕООД за издаване на разрешение за преобразуване на 

лицензиант чрез вливане, на основание чл. 52, ал. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 87, ал. 1 

Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ). Със заповед 

№ З-E-174 от 04.09.2015 г. на председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране 

(КЕВР, Комисията) е създадена работна група със задача да проучи обстоятелствата, съдържащи 

се в заявлението и приложенията към него, за установяване на допустимостта и основателността 

на исканията. С писмо изх. № Е-ЗЛР-И-53 от 08.10.2015 г. от заявителя е поискано да представи 

следната допълнителна информация: описание на обектите, с които (в зависимост от вида им) ще 

се осъществява лицензионната дейност след преобразуването; годишен финансов отчет на 

„Натуркрафт“ ЕООД за 2014 г.; актуализиран бизнес план за оставащия период от него, изготвен 

съгласно изискването на чл. 13, ал. 1 от НЛДЕ. С писма вх. № Е-ЗЛР-И-53 от 23.10.2015 г. и  

№ Е-ЗЛР-И-53 от 22.12.2015 г. дружеството е представило исканата информация. 

 

Въз основа на анализ на фактите и обстоятелствата, съдържащи се в документите по 

административната преписка, се установи следното: 

„ЕВН-Каварна“ ЕООД е титуляр на лицензия № Л-384-01 от 21.05.2012 г. за дейността 

„производство на електрическа енергия” чрез вятърна електрическа централа „Вятърен парк – 

Каварна“ с инсталирана мощност от 16 MW, за срок от 25 години. 

„ЕВН-Каварна“ ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност по смисъла на  

чл. 113 от Търговския закон (ТЗ), вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с 

ЕИК 200335716, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район „Централен“,  

ул. „Христо Г. Данов“ № 37, с предмет на дейност: „строителство на енергийни съоръжения, 

електроцентрали; търговия с електричество; предоставяне на инженерни услуги за разработване, 

планиране, строителство и експлоатация на енергийни съоръжения и електроцентрали; 

произвеждане и продажба на електрическа енергия; консултиране и участие в други дружества от 

същия бранш, поемане на управлението в такива дружества, както и всички доставки и услуги 

свързани с това.“. Управители на дружеството са Вернер Казагранде и Марио Нидерволфсгрубер. 

Дружеството се представлява колективно от Вернер Казагранде и Марио Нидерволфсгрубер. 

Едноличен собственик на капитала е „ЕВН България РЕС Холдинг“ ГмбХ, Чуждестранно 



   
София - 1000, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8 - 10; тел.: 988 24 98; 935 96 13; факс: 988 87 82 

2 

 

юридическо лице, Идентификация 370536, държава: Австрия. 

Капиталът е изцяло внесен и е в размер на 15 000 000 (петнадесет милиона) лева. 

Заявената форма на преобразуване на лицензианта е вливане на „Натуркрафт“ ЕООД в  

„ЕВН-Каварна“ ЕООД. Съгласно чл. 262, ал. 1 от ТЗ, при вливане цялото имущество на едно 

дружество или повече търговски дружества (преобразуващи се дружества) преминава към едно 

съществуващо дружество (приемащо дружество), което става техен правоприемник. В случая, 

„ЕВН-Каварна“ ЕООД се явява дружество - правоприемник, а „Натуркрафт“ ЕООД, ЕИК 

200233775, е преобразуващо се дружество. 

„Натуркрафт“ ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност по смисъла на  

чл. 113 от ТЗ, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 200233775, 

със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район „Централен“, ул. „Христо Г.Данов“,  

№ 37, с предмет на дейност: „предоставяне на консултантски, технически и инженерингови 

услуги в областта на производството, разпределението, снабдяването и търговията с електрическа 

енергия; разработване, маркетинг и продажба на възобновяема енергия и енергоспестяващи 

технологии и методи; планиране, изграждане и доставка на всякакъв вид енергийни съоръжения, 

включително газови, хидравлични, отоплителни, електрически и електронни уреди и оборудване, 

както и софтуерни програми и технологии в областта на обработката на данни, 

телекомуникациите и индустриалното машиностроене; придобиване, продажба и използване за 

търговски цели на земя и сгради от всякакъв вид, както и проектиране и изпълнение на 

строителни работи и предоставяне на строителни услуги от всякакъв вид; всякакви други 

дейности, които не са забранени от закона“. Управители на дружеството са Вернер Казагранде и 

Марио Нидерволфсгрубер. Дружеството се представлява колективно от Вернер Казагранде и 

Марио Нидерволфсгрубер. Едноличен собственик на капитала е „ЕВН България РЕС Холдинг“ 

ГмбХ, Чуждестранно юридическо лице, Идентификация 370536, държава: Австрия. 

Капиталът е изцяло внесен и е в размер на 5 000 000 (пет милиона) лева. 

„Натуркрафт“ ЕООД притежава две фотоволтаични електрически централи: 

- фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност 836,76 kWp, намираща се в 

землището на село Блатец, община Сливен и 

- фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност 1 998 kWp, намираща се в 

землището на село Тръстиково, община Камено, област Бургас. 

Тъй като преобразуването е при хипотезата на чл. 263т, ал. 3, изречение 3 от ТЗ - вливане на 

еднолично търговско дружество в едноличния собственик на неговия капитал, разпоредбите на 

чл. 262л и чл. 262м, касаещи проверка на преобразуването от нарочен проверител и доклад от 

последния, са неприложими. С договора за преобразуване двете дружества са изразили съгласие 

да не назначават общ проверител, поради което не се представя и доклад на проверител. 

Към заявлението е представено Решение на едноличния собственик на капитала на „ЕВН 

Каварна“ ЕООД и Решение на едноличния собственик на капитала на „Натуркрафт“ ЕООД за 

извършване на преобразуване чрез вливане по реда на чл. 263т, ал. 2 от ТЗ. 

Съгласно чл. 52, ал. 1 от ЗЕ Комисията разрешава преобразуване на лицензиант, ако лицето, 

което ще извършва лицензионната дейност, след преобразуването отговаря на условията за 

издаване на лицензия за дейността. В резултат на преобразуването и преминаване на 

собствеността на двата енергийни обекта на „Натуркрафт“ ЕООД върху приемащото дружество, 

дейността по производство на електрическа енергия чрез новите енергийни обекти ще бъде 

осъществявана от „ЕВН-Каварна“ ЕООД. Чл. 51, ал. 2 от ЗЕ урежда възможността лицензията да 

бъде изменена при даване на разрешение за преобразуване на лицензиант. Лицензията се изменя, 

когато настъпят промени в някои от обстоятелствата, за които се издава или при актуализиране 

на част от приложенията към нея. В настоящия случай, лицензия Л-384-01 от 21.05.2012 г. не 

следва да бъде изменяна с допълване на обектите, които ще бъдат включени в имуществото на 
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„ЕВН-Каварна“ ЕООД след преобразуването, тъй като дейността по производство на  

 

електрическа енергия чрез двете фотоволтаични централи с инсталирана мощност под 5 MW не 

подлежи на лицензиране по аргумент от чл. 39, ал. 4, т. 1 от ЗЕ. 

Предвид горните аргументи, подаденото заявление за издаване на разрешение за 

преобразуване на лицензиант чрез вливане е допустимо. 

 

Дейността по издадената на „ЕВН-Каварна“ ЕООД лицензия за производство на 

електрическа енергия се осъществява чрез вятърна електрическа централа „Вятърен парк – 

Каварна“ с инсталирана електрическа мощност 16 MW. Монтирани са 8 бр. ветрогенератори 

тип VESTAS V90 с мощност 2 MW всеки в гр. Каварна, област Добрич. Централата е въведена в 

експлоатация на 08.06.2012 г., с което е изпълнен първият етап на проекта. 

Съгласно сключения на 19.01.20011 г. договор за присъединяване на вятърния парк към 

електропреносната мрежа на „Национална електрическа компания“ ЕАД (НЕК ЕАД), 

присъединяването е предвидено да се извърши на 3 етапа – 16 MW, 50 MW и 80 MW. 

Изпълнение по втория етап: 

Реконструкцията на подстанция (п/ст) „Каварна“ в частта, засягаща присъединяването на 

кабел 110 kV, е завършена. Кабелът е присъединен към ново изводно поле и включен на 

16.09.2013 г. Релейните защити и системите за телекомуникация са изпълнени съгласно 

изискванията на НЕК ЕАД. 

Нов двоен електропровод 110 kV между възлова станция „Маяк“ и п/ст „Добрич“ е 

изграден и пуснат в експлоатация на 26.11.2014 г., което ще позволи увеличаване на мощността 

на централата от 16 MW на 40 MW. До момента е изградена техническата инфраструктура за 

втори етап – пътища, кабелна мрежа 20 kV, фундаменти. 

 

„Натуркрафт“ ЕООД притежава две фотоволтаични електрически централи, намиращи се 

в землището на с. Блатец, община Сливен, (инсталирана мощност 836,76 kWp, в експлоатация 

от 09.03.2010 г.) и в землището на с. Тръстиково, община Камено, област Бургас, (инсталирана 

мощност 1 998 kWp, в експлоатация от 08.07.2011 г.). 

 

След преобразуването, вследствие вливането на активите на „Натуркрафт“ ЕООД в 

„ЕВН-Каварна“ ЕООД, двете фотоволтаични електрически централи ще бъдат 

собственост на правоприемника „ЕВН-Каварна“ ЕООД, който ще осъществява дейността 

по производство на електрическа енергия и чрез новопридобитите енергийни обекти. 

 

Финансови резултати от дейността на „ЕВН Каварна“ ЕООД  

„ЕВН Каварна“ ЕООД в съответствие с изискванията на чл. 11, ал. 2, т. 4 от НЛДЕ е 

представило годишни финансови отчети за последните три години 2012 г., 2013 г. и 2014 г., от 

които е видно, че от осъществяване на дейността дружеството реализира загуба, както следва: 

2012 г. - загуба в размер на      19 588 хил. лв.; 

2013 г. - загуба в размер на           844 хил. лв.; 

2014 г. - загуба в размер на      15 732 хил. лв. 
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Отчетените финансови резултати са при приходи и разходи, посочени в таблица № 1. 

        Таблица № 1 

№

  
Показатели мярка 2012 г. 2013 г. 2014 г.  

1. 

Приходи от продажба на ел. 

енергия хил. лв. 3 863 7 054 7 503 

2. Други приходи хил. лв. 4 13 0 

3. Финансови приходи хил. лв. 1 1 0 

4. Общо приходи хил. лв. 3 868 7 068 7 503 

5. Разходи за материали хил. лв. 151 98 168 

6. Разходи за външни услуги  хил. лв. 797 1 332 1 692 

7. Разходи за амортизации хил. лв. 1 704 3 064 3 039 

8. 

Загуби от обезценка на имоти, 

машини, съоръжения и оборудване хил. лв. 19 124 653 14 220 

9. Други разходи хил. лв. 17 37 1 981 

10. Финансови разходи хил. лв. 1 663 2 728 2 135 

11. Общо разходи хил. лв. 23 456 7 912 23 235 

12. Нетна Печалба/Загуба хил. лв. -19 588 -844 -15 732 

13. Нетекущи активи хил. лв. 57 374 53 870 37 413 

14. Текущи активи хил. лв. 3 141 3 098 5 561 

15. Общо активи хил. лв. 60 515 56 968 42 974 

16. Собствен капитал хил. лв. 9 063 8 219 -7 513 

17. Нетекущи пасиви хил. лв. 48 264 45 809 45 809 

18. Текущи пасиви хил. лв. 3 188 2 940 4 678 

19. Общо пасиви хил. лв. 51 452 48 749 50 487 

20. Общо собствен капитал и пасиви хил. лв. 60 515 56 968 42 974 

 

Дружеството е увеличило размера на загубата от дейността през 2014 г. на 15 732 хил. лв. 

спрямо 2013 г., когато е 844 хил. лв., в резултат на по-големия темп на нарастване на разходите, 

пред този на приходите.  

Общите приходи нарастват през 2014 г. спрямо 2013 г. с 6,15% от 7 068 хил. лв. на 7 503 

хил. лв. от увеличените приходи от продажби на електрическа енергия.  

Общите разходи също нарастват през 2014 г. спрямо 2013 г. от 7 912 хил. лв. на 23 235 

хил. лв., основно от увеличените загуби от обезценка на имоти, машини, съоръжения и 

оборудване. 

Собственият капитал на дружеството през 2014 г. е отрицателна величина, в резултат на 

невъзможността на дружеството да покрие натрупаните непокрити загуби от минали години.  

Нетекущите активи намаляват през 2014 г. на 37 413 хил. лв., спрямо 53 870 хил. лв. за 

2013 г., поради намалените дълготрайни материални активи в частта на имоти, машини, 

съоръжения и оборудване. 

Текущите активи се увеличават през 2014 г. на 5 561 хил. лв. спрямо 2013 г., когато са  

3 098 хил. лв., в резултат на увеличените текущи търговски вземания от трети лица. 
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Общо задълженията на дружеството са увеличени през 2014 г. спрямо 2013 г. с 3,56 % и са 

в размер на 50 487 хил. лв. от 48 749 хил. лв., вследствие на увеличените текущи задължения в 

частта на задълженията по заеми от свързани лица от 2 482 хил. лв. за 2013 г. на 3 531 хил. лв. 

през 2014 г. и търговските задължения към трети лица от 302 хил. лв. за 2013 г. на 1 104 хил. лв. 

през 2014 г. 

В тази връзка “ЕВН Каварна“ ЕООД е кредитополучател по инвестиционен кредит от 

свързано лице, отпуснат на 03.01.2011 г., който служи за дългосрочно финансиране на 

изграждането на ветроенергиен парк на територията на община Каварна. Кредитът е договорен 

с обща сума до 60 000 хил. евро, като на 01.07.2013 г. е предоговорен лихвеният процент от 7% 

на 4,5% и през 2014 г. дружеството е получило краткосрочни заеми от : 

- „ЕВН Натуркрафт“ ЕООД, в размер на 200 хил. евро (391 хил. лв.) при лихва 

едномесечен EURIBOR + 1,5%.  

- „ЕВН България“ ЕАД, в размер на 350 хил. евро (685 хил. лв.) при лихва едномесечен 

EURIBOR + 1,4%. 

Във връзка с отрицателната стойност на собствения капитал едноличният собственик на 

капитала увеличава капитала на дружеството чрез парична вноска от 21 500 хил. лв., вследствие 

на което регистрираният капитал се променя на 91 500 хил. лв.  

На 24.03.2015 г. едноличният собственик на капитала е взел решение, с което да извърши 

намаление на регистрирания капитал от 91 500 хил. лв. на 15 000 хил. лв., като сумата на 

намалението от 76 500 хил. лв. се трансформира в „други резерви“ и същата се използва за 

покриване на натрупаните загуби от минали години. 

От направения анализ на финансовите показатели, изчислени на база обща балансова 

структура през 2014 г. спрямо предходни отчетни периоди, е видно, че размерът на собствения 

капитал не позволява дружеството да придобие нови нетекущи активи и да обезпечи 

обслужването на задълженията си, въпреки добрата обща ликвидност, която показва наличието 

на достатъчно собствени оборотни средства, с които дружеството да покрие текущите си 

задължения. 

 

Финансови резултати от дейността на „Натуркрафт“ ЕООД 
„Натуркрафт“ ЕООД, съгласно одитирания годишeн финансов отчет за 2014 г. отчита 

загуба в размер на 279 хил. лв. спрямо 2013 г., когато финансовият резултат на дружеството е 

печалба в размер на 2 450 хил. лв. при приходи и разходи, представени в таблица № 2:  

       

                                                                                  Таблица № 2       

№  Показатели мярка 2013 г. 2014 г.  

1. Приходи от продажба на ел. енергия хил. лв. 2 262 2 177 

2. Други приходи хил. лв. 318 1 

3. Финансови приходи хил. лв. 38 5 

4. Общо приходи хил. лв. 2 618 2 183 

5. 

Възстановени разходи за обезценка на 

нетекущи активи хил. лв. 1 335 0 

6. Разходи за материали хил. лв. 22 14 

7. Разходи за външни услуги  хил. лв. 135 288 

8. Разходи за амортизации хил. лв. 842 915 

9. Разходи за персонал хил. лв. 47 47 

10. Други разходи хил. лв. 10 1 046 
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11. Финансови разходи хил. лв. 205 183 

12. Общо разходи хил. лв. 74 2 493 

13. Счетоводна печалба хил. лв. 2 692 -310 

14. Данъци хил. лв. -242 31 

15. Нетна Печалба/Загуба хил. лв. 2 450 -279 

                Финансови показатели       

16. 

Собствен Капитал /Дълготрайни 

активи-коефициент за покритие на 

дълготрайните активи със собствен 

капитал 

 0,57 0,51 

17. 

Краткотрайни 

активи/Краткосрочни пасиви-

коефициент на обща ликвидност    

3,1 1,85 

18. 

Собствен капитал/Дългосрочни 

пасиви плюс краткосрочни пасиви - 

коефициент на финансова 

независимост    

0,84 0,79 

19. Нетекущи активи хил. лв. 13 065 12 168 

20. Текущи активи хил. лв. 3 320 1 905 

21. Общо активи хил. лв. 16 385 14 073 

22. Собствен капитал хил. лв. 7 485 6 224 

23. Нетекущи пасиви хил. лв. 7 830 6 821 

24. Текущи пасиви хил. лв. 1 070 1 028 

25. Общо Пасиви хил. лв. 8 900 7 849 

26. Общо собствен капитал и пасиви хил. лв. 16 385 14 073 

 

Влошаването на финансовия резултат се дължи на намалените общи приходи през 2014 г. 

спрямо 2013 г. с 16,62% от 2 618 хил. лв. на 2 183 хил. лв., вследствие на намалените приходи 

от продажби на електрическа енергия, спрямо ръстът на общите разходи на дружеството, които 

се увеличават през 2014 г. спрямо 2013 г. от 74 хил. лв. на 2 493 хил. лв., основно от 

увеличените други разходи. 

Нетекущите активи намаляват през 2014 г., спрямо 2013 г.  и са в размер на 12 168 хил. лв. 

от 13 065 хил. лв., вследствие на намалените дълготрайни материални активи в частта на имоти, 

машини, съоръжения и оборудване. 

Текущите активи също намаляват през 2014 г. и са в размер на 1 905 хил. лв. спрямо  

2013 г., когато са 3 320 хил. лв., в резултат на намалените парични наличности и парични 

еквиваленти. 

Собственият капитал на дружеството е намален през 2014 г. спрямо 2013 г. от 7 485 хил. 

лв. на 6 224 хил. лв., вследствие на отчетената загуба.  

Общо задълженията на дружеството намаляват през 2014 г., спрямо 2013 г. с 11,81% и са в 

размер на 7 849 хил. лв. от 8 900 хил. лв., в резултат на намалените нетекущи заеми от свързани 

лица. 

Финансовият анализ, извършен на база балансова структура за 2014 г. спрямо 2013 г., 

показва, че размерът на собствения капитал не е достатъчен да обезпечи изпълнението на 

инвестиционните мероприятия и финансови задължения на дружеството, въпреки добрата обща 

ликвидност, която показва наличието на достатъчно свободни оборотни средства, с които 
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дружеството да покрие текущите си задължения. 

 

Прогнозни финансови отчети на „ЕВН Каварна“ ЕООД, отразяващи вливането на 

„Натуркрафт“ ЕООД за периода 2016 г. – 2017 г. 

 

„ЕВН Каварна“ ЕООД съгласно одобрен с Решение № Л-384 от 21.05.2012 г. на 

Комисията бизнес план за периода 2012 г. – 2017 г., е представило прогнозни годишни 

финансови отчети на актуализиран бизнес план за 2016 г. и 2017 г., като е отразило вливането 

на „Натуркрафт“ ЕООД. Дружеството прогнозира от осъществяване на дейността през 2016 г. 

да реализира загуба в размер на 235 хил. лв., а през 2017 г. печалба в размер на 744 хил. лв., 

което е индикатор за подобряване управлението на дружеството. Приходите, разходите, 

активите и пасивите на дружеството са представени в таблица № 3:   

                   Таблица № 3 

№  Показатели мярка 2016 г. 2017 г. 

1. 

Приходи от продажба на 

електроенергия хил. лв. 8 495 8 521 

2. Разходи за балансираща енергия хил. лв. 1 411 1 354 

3. 

Разход фонд „Сигурност на 

електроенергийна система“ хил. лв. 425 426 

4. Енергиен марж хил. лв. 6 659 6 741 

5. Разходи за материали хил. лв. 188 191 

6. Разходи за външни услуги  хил. лв. 2 089 2 097 

7. Разходи за персонал хил. лв. 51 52 

8. Други разходи хил. лв. 35 36 

9. Разходи за амортизация хил. лв. 2 883 2 621 

10. EBIT  хил. лв. 1 413 1 744 

11. Нетни финансови разходи  хил. лв. -1 674 -917 

12. Разходи за данъци хил. лв. 26 -83 

13. Нетна Печалба/Загуба хил. лв. -235 744 

14. Общо активи хил. лв. 57 227 43 992 

15. Собствен капитал хил. лв. 19 543 20 287 

16. Общо пасиви хил. лв. 37 684 23 705 

17. 

Общо собствен капитал и 

пасиви хил. лв. 57 227 43 992 

 

Прогнозни приходи и разходи  

По данни на дружеството приходите от продажба на електрическа енергия за периода  

2016 г. – 2017 г. са формирани при количества съгласно Решение № СП-1/31.07.2015 г. на 

КЕВР, коригирани до размера на „нетното специфично производство на електрическа енергия“ 

и цени, определени в съответните решения, както следва: 

- за вятърни електрически централи, работещи до 2 250 часа с решение № Ц-18 от 

20.06.2011 г. на ДКЕВР е утвърдена цена в размер на 191 лв./MWh, като количеството, което ще 

се изкупува по преференциална цена, съгласно Решение № СП-1 от 31.07.2015 г. на Комисията 
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е коригирано до размера на „нетното специфично производство на електрическа енергия“ в 

размер на 1 907 kWh/kW годишно; 

- за електрически централи с фотоволтаични модули над 5 kW с решение № Ц-10 от 

30.03.2011 г. на Комисията е утвърдена цена в размер на 699,11 лв./MWh, като количеството, 

което ще се изкупува по преференциална цена съгласно решение № СП-1 от 31.07.2015 г. на 

Комисията е коригирано до размера на „нетното специфично производство на електрическа 

енергия“ в размер на 1 302 kWh/kW годишно. 

В тази връзка дружеството предвижда приходите от продажба на електрическа енергия да 

са относително постоянни величини през целия прогнозен период. 

Общите разходи намаляват с 4,75% от 5 246 хил. лв. в 2016 г. на 4 997 хил. лв. през  

2017 г., вследствие на намалените разходи за амортизация. 

 

Прогноза за активи, пасиви и капиталова структура 

Общо активите на дружеството намаляват от 57 227 хил. лв. за 2016 г. на 43 992 хил. лв. 

през 2017 г., основно от намалените дълготрайни материални активи и търговски вземания, от 

които към настоящия момент основен дял заемат просрочените задължения на „Национална 

електрическа компания“ ЕАД към дружеството в размер на 10 319 хил. лв. „ЕВН Каварна“ 

ЕООД предвижда „Национална електрическа компания“ ЕАД да започне изплащане на 

задълженията си от месец октомври 2016 г., като към месец април 2017 г. те да бъдат погасени 

и нововъзникналите такива да заплаща на месечна база. 

По отношение на капиталовата структура очакванията са за увеличаване на сумата на 

собствения капитал от 19 543 хил. лв. за 2016 г. на 20 287 хил. лв. в 2017 г., в резултат на 

прогнозираната доходност.  

Общо задълженията на дружеството в периода намаляват с около 37% от 37 684 хил. лв. за 

2016 г. на 23 705 хил. лв. в 2017 г., вследствие на намалените задължения по перо „заеми“.  

Структурата на пасива се подобрява, като съотношението за 2016 г. е 34% собствен 

капитал и 66% привлечени средства, а през 2017 г. е 46% собствен капитал и 54% привлечени 

средства. 

Във връзка с направения анализ на финансовите резултати от дейността може да се 

направи извод, че при изпълнение на така заложените прогнозни параметри за периода 

2016 г. - 2017 г. вливането на „Натуркрафт“ ЕООД в „ЕВН Каварна“ ЕООД няма да 

повлияе отрицателно върху финансово-икономическото състояние на дружеството при 

осъществяване на лицензионната дейност. 

 

Предвид гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 22 във връзка чл. 52, ал. 1  от 

ЗЕ във връзка чл. 88, ал. 3, т. 1 и на чл. 13, ал. 6 от Наредба №3 от 21.03.2013 г. за 

лицензиране на дейностите в енергетиката 

 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

 

1. Разрешава на „ЕВН Каварна“ ЕООД, ЕИК 200335716, със седалище и адрес на 

управление: гр. Пловдив, район „Централен“, ул. „Христо Г. Данов“, № 37, да се 

преобразува чрез вливане в него на дружеството „Натуркрафт“ ЕООД,  ЕИК 200233775, 

със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район „Централен“, ул. „Христо Г. 

Данов“, № 37. 
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2. Одобрява на „ЕВН Каварна“ ЕООД актуализиран бизнес план за периода  

2016 г. – 2017 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 

 

 

 

 


