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РЕШЕНИЕ
№ Л- 323
от 15.03.2010 г.
ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
на закрито заседание, проведено на 15.03.2010 г., като разгледа документите по
преписка № 74/ 2009 г., образувана по заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-81/ 27.11.2009 г. от
„Далкия България” ЕАД, за издаване на лицензия за дейността “търговия с
електрическа енергия” и събраните данни от проведеното на 09.03.2010 г. открито
заседание по преписката, установи следното:
Преписка № 74 от 2009 г. е образувана по заявление с вх. № E-ЗЛР-Л81/27.11.2009г. от „Далкия България” ЕАД 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 заявление за издаване на лицензия за
дейността “търговия с електрическа енергия ” комисията, по силата на чл. 40, ал. 1, т. 1 от
ЗЕ, следва да установи дали заявителят е юридическо лице, регистрирано по Търговския
закон или юридическо лице, регистрирано по законодателството на държава - членка на
Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското
икономическо пространство, 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.
„Далкия България” ЕАД е търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от Търговския
закон (ТЗ), видно от представеното от заявителя удостоверение изх. № 20090623094414/
23.06.2009 г., с което Агенцията по вписванията удостоверява, че в Търговския регистър
при Министерството на правосъдието по партидата на дружеството, ЕИК: 121371700 към
23.06.2009 г. са вписани следните обстоятелства: „Далкия България” ЕАД е еднолично
акционерно дружество по смисъла на чл. 159, ал. 1 и ал. 2 от ТЗ със седалище и адрес на
управление България, град София 1324, област София, община Столична, район Люлин,
бул. „Царица Йоана” № 29, ет. 2.
Едноличен собственик на капитала е «Далкия Интернационал» - юридическо лице,
регистрирано във Франция, чиято основна дейност е свързана с осъществяване на
енергиен мениджмънт, енергоефективни и мултитехнически услуги, управление на топло
и студопреносни мрежи като доставя топлинна, електрическа и студова енергия.
Акционери в «Далкия Интернационал» са Veolia Environment и EDF (Electricite de France).
Veolia Environment е дружество, чиято работа е насочена приоритетно в областта на
управлението на отпадъци и преработка на отпадни води. EDF съответно е производител
на електрическа енергия от ВЕИ и отговаря за управлението на АЕЦ.
Следователно заявителят отговоря на изискванията на чл. 40, ал. 1 от ЗЕ да
бъде юридическо лице, регистрирано по Търговския закон.

Съгласно представеното от заявителя удостоверение от Агенцията по вписванията
„Далкия България” ЕАД има следния предмет на дейност: „предоставяне на енергийни
услуги, производство, дистрибуция и управление на всякакъв вид енергия и по-общо всички
дейности от какъвто и да е характер, свързани директно или косвено с предмета на
дейност, освен забранени от закона”.
Капиталът на дружеството е в размер на 4 004 000 (четири милиона и четири
хиляди) лева, разделен на 91 000 броя обикновени поименни акции с номинална стойност
44 лв. всяка и внесен в брой. По отношение на издадените акции няма вписани специални
права за отделни класове акции или особени условия за тяхното прехвърляне, което
означава,че акциите на дружеството се прехвърлят свободно, без ограничения или
условия, при спазване на изискванията на действащото законодателство за сделки с ценни
книжа.
В графата Непарична вноска на удостоверението от Агенцията по вписванията е
записано вземане на едноличния собственик към заявителя за издаване на лицензия
„Далкия България” ЕАД в размер на 3 975 459 (три милиона деветстотин седемдесет и пет
хиляди четиристотин петдесет и девет) лева, представляващи левовата равностойност на
2 032 620 (два милиона тридесет и две хиляди шестотин и двадесет) евро, произтичащо от
споразумение за парични наличности на групата, подписано на 18.11./13.12.2004 г.
Съгласно споменатото споразумение едноличният собственик на капитала «Далкия
Интернационал» е предоставил на дружеството – заявител заемни средства под формата на
краткосрочни аванси за финансиране дейността на „Далкия България” ЕАД в Република
България, които подлежат на връщане при лихва „средномесечна eonia +0,5”, които към
21.12.2007 г. възлизат на: главница – 1 938 659 евро с левова равностойност 3 791 687, 43
лева и лихва в размер на 93 961 евро с левова равностойност 183 771, 74 лв.
От направената допълнителна справка в Търговския регистър се установи, че
стойността на извършената непарична вноска е 3 913 000 лева.
Дружеството – заявител за издаване на лицензия по Закона за енергетиката е с
едностепенна система на управление - управлява се от петчленен съвет на директорите и
се представлява от Доминик Дюда и Франк Женен. Според информацията от заявлението
за представител на дружеството в отношенията му с ДКЕВР е упълномощен Алекси
Кръстев.
Членовете на Съвета на директорите Доминик Дуда, Жером Ладриер, Клер
Маргерита, Мишел Амиел и Франк Женен са представили декларации съгласно
разпоредбите на чл. 13, ал. 2, т. 3, б. „а” и „б”от Наредбата за лицензиране на дейностите в
енергетиката (НЛДЕ), че не са лишени от правото да упражняват търговска дейност и не са
осъдени с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или стопанството.
Според декларацията, подписана от Доминик Дуда в качеството му на генерален
директор на „Далкия България” ЕАД, представляваното от него дружество не е в
производство по несъстоятелност; не е в ликвидация, няма отнета лицензия за дейността,
за която е подал заявление в ДКЕВР; няма издаден акт от комисията - отказ на лицензия за
дейността търговия с електрическа енергия.
Следователно издаването на лицензия няма да е в противоречие с чл. 40, ал. 4,
т. 1 - 3 от ЗЕ.
Срокът на лицензията, за който кандидатства заявителят, е 10 (десет) години. Този
срок ще позволи да бъде постигнат максимален баланс между интересите на дружеството
и тези на българския потребител и другите участници на пазара на електрическа енергия
на национално и международно ниво. Предложеният срок е съгласуван с цялостната
инвестиционна стратегия на „Далкия Интернационал” - Франция.
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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.
Чл. 13, ал. 2, т. 7 от НЛДЕ изисква към заявлението за издаване на лицензия,
„Далкия България” ЕАД 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,
обезпеченията на задължения по сделките с електрическа енергия, които дружеството
трябва да поддържа се определят в размер на 1/24 част от годишния оборот от търговия с
електрическа енергия на територията на Република България, но не по-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, който
е в размер на 146 526 лв., т.е за обезпечаване на задълженията си по сделките с
електрическа енергия „Далкия България” ЕАД трябва да поддържа в специална сметка
сума в размер на 150 000 лева. Дружеството е представило Удостоверение от БНП Париба
С.А. - клон София, в потвърждение, че съгласно чл. 8а от Правилата има открита
специална разплащателна сметка, с наличност към 15.12.2009 г. в размер на 150 000 лева.
„Далкия България” ЕАД ще ползва нает офис в гр. София, бул. „Царица Йоана” №
29, ет. 2 и офис в гр. Варна бул. „Янош Хуняди” №5. Дейността търговия с електрическа
енергия в гр. Варна ще се извършва от предоставен офис на „Далкия Варна”.
Офисите са оборудван с необходимите офис мебели, мрежово-компютърно
оборудване, принтери, скенери, факс, телефонни апарати.
Съгласно чл. 136, ал. 2 от 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. № 5494/15.10.2009 г. “Електроенергиен системен оператор” ЕАД
декларира, че „Далкия България” ЕАД е изпълнила изискванията за комуникационно и
компютърно оборудване за електронен обмен на данни с електроенергийния системен
оператор. 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.
„Далкия България” ЕАД е предоставила данни за управленската и
организационната структура, както и данни за образованието и квалификацията на
персонала. За постигане на своите цели компанията разчита на високо квалифицирани
специалисти в съответните области.
Търговската дейност ще се извършва от 3-ма специалисти, със солиден опит в
енергетиката и богат опит в използването на софтуерни продукти за комуникация с
доставчици, клиенти, операторите на преносните системи за управление на натоварването
и др.
„Далкия България” ЕАД във всеки един момент може да разчита на цялостна
подкрепа и обучени специалисти от всички дружества на „Далкия” в Европа.
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Изложените аргументи дават основание да се приеме, че „Далкия България”
ЕАД отговаря на изискванията за финансово гарантиране на сключваните сделки с
електрическа енергия, както и за наличие на технически, материални и човешки
ресурси за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия”, в
съответствие с Правилата за търговия с електрическа енергия.
„Далкия България” ЕАД е 100% собственост на компанията „Далкия
Интернационал” - Франция, акционери в която са Veolia Environnement и ЕDF (Electricite
de France).
„Далкия Интернационал” е отговорна за управлението на над 800 топло и
студопреносни мрежи, като доставя топлинна, електрическа и студова енергия.
Компанията е световен лидер в областта на цялостния енергиен мениджмънт,
енергоефективен и мултитехнически услуги. През 2008 г. общият управляван оборот на
компанията е в размер на 8,6 млрд. евро.
Veolia Environnement е световен лидер във водния сектор и в областта на
управлението на отпадъци и преработка на отпадни води и е на първо място в Европа сред
частните оператори на компании за обществен транспорт. Консолидираните приходи на
компанията за 2008 г. са в размер на 34,6 млрд. евро, като близо 70% от тях са генерирани
в Европа.
ЕDF (Electricite de France) е лидер в управлението на АЕЦ и водещ производител в
Европа на електрическа енергия от ВЕИ. Продаденото количество енергия през 2008 г. е
543,4 TWh, а общият оборот на компанията за 2008 г. е в размер на 64,3 млрд. евро.
„Далкия България” ЕАД работи успешно на територията на Р. България. „Далкия
Варна” (бившата Топлофикация Варна) инвестира в оптимизирането на топлопреносната
мрежа и в нови съвременни ко-генерационни мощности.
„Далкия България” ЕАД е собственик на Компания за енергоспестяване (КЕС) ЕАД.
КЕС ЕАД е лицензирана да извършва проучвания за Енергийни одити, Енергийни
паспорти и Енергийни сертификати. До сега има извършени повече от 90 енергийни одита.
Предвид изложеното, заявителят притежава необходимия опит за извършване
на дейността „търговия с електрическа енергия”.
Дружеството е представило проект на правила за работа с потребителите,
изготвени в съответствие с изискванията на чл. 15 от Наредбата за лицензиране на
дейностите в енергетиката.
За осъществяване на дейността “търговия с електрическа енергия” е необходимо
кандидат лицензианта да докаже, че финансовото развитие на дейността му за периода на
бизнес плана ще му осигури доходност и наличие на достатъчно оборотни средства за
обезпечаване на нормалния търговски цикъл, като се отчете необходимостта от постоянно
поддържане на необходимия гаранционен депозит съгласно чл. 8а от Правилата за
условията и реда за достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи
(Правилата).
Информационен източник за оценката на финансовите възможности са
представените от дружеството финансови отчети за 2006 г., 2007 г. и 2008 г., прогнозните
годишни финансови отчети и бизнес плана за периода 2009-2013 година.
От представените годишни финансови отчети за последните три години е видно, че
отчетеният текущ финансов резултат е загуба, която към 31.12.2006 г. е в размер на 990
хил. лв., в края на 2007 г. е отчетената загуба от 384 хил.лв., а към 31.12.2008 г. отчетената
загуба е в размер на 2 217 хил. лв.
Общите активи на дружеството се увеличават от 2 117 хил. лв. към 31.12.2006 г. на
3 118 хил. лв. 31.12.2008 г., като резултат от увеличението на дълготрайните активи и поточно на дългосрочните финансови активи, които нарастват над два пъти и към 31.12.2008
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г. достигат до 2 882 хил. лв. Дружеството увеличава основният си капитал, който от 91
хил. лв. през 2006 г. и 2007 г. нараства до 4 004 хил. лв. към 31.12.2008 г. Дългосрочните
пасиви на дружеството намаляват от 3 837 хил. лв. към 31.12.2006 г. до 1 623 хил. лв. към
31.12.2008 г., докато краткосрочните пасиви са се увеличили от 48 хил. лв. на 2 043 хил.
лв. към 31.12.2008 г.
От направеният анализ на финансовото състояние на “ Далкия България ”ЕАД на
база представените годишни финансови отчети, може да се направи извода, че
дружеството отчита нарастваща загуба, която въпреки значителното увеличение на
основният капитал, оказва негативно влияние върху общата балансова структура.
Стойностите на показателите за ликвидност, показват, че дружеството би могло да среща
затруднения да покрива текущите си задължения.
Съгласно чл. 14 ал.1 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката,
дружеството е представило Бизнес план за развитие на дейността по лицензията за
периода 2009 – 2013 г., в т.ч. прогнозни счетоводни баланси, отчети за приходи и разходи
и отчет за паричните потоци.
Основните цели и показатели залегнали в бизнес плана са следните:
Обемът на търговията с електрическа енергия за 2009 г. е в размер на 1 500 МВтч.
За периода 2010 г. – 2013 г. дружеството планира количества в размер, съответно на: 30
000 МВтч, 60 000 МВтч, 100 000 МВтч и 150 000 МВтч.
Годишният оборот от търговия с електрическа енергия за 2009 г. е в размер на
146 526 лева. За 2010 г. са планирани приходи от продажба на електрическа енергия в
размер на 3 018 хил.лв., за 2011 г. – 6 399 хил.лв., за 2012 г. – 11 250 хил.лв. и за 2013 г. –
17 719 хил. лв.
За 2009 г. дружеството посочва средно претеглена покупна цена на електрическата
енергия в размер на 71,04 лв./МВтч и средно претеглена продажна цена – 97,68 лв./МВтч.
При съставяне на бизнес плана и прогнозирането на разходите и приходите за
покупка и продажба на електрическа енергия, за периода 2010 г. - 2013 г. дружеството е
използвало следните параметри:
- прогнозна средно претеглена покупна цена на електрическата енергия в
размер, съответно на: 75,30 лв./МВтч, 79,82 лв./МВтч, 83,81 лв./МВтч и 88,00 лв./Мвтч;
- прогнозна средно претеглена продажна цена на електрическата енергия в
размер съответно на: 100,61 лв./МВтч, 106,65 лв./МВтч, 112,50 лв./МВтч и 118,13
лв./МВтч.
Представено е писмо за намерение от „Далкия Интернационал”, като едноличен
собственик на „Далкия България” ЕАД, за осигуряване на финансиране на дейността
„търговия с електрическа енергия” при условията и спазването на законовите нормативни
актове.
Прогнозните разходи се увеличават, като от 109 хил. лв. през 2009 г. достигат до
15 982 хил. лв. през 2013 г. За периода на бизнес плана дружеството прогнозира да
реализира положителен финансов резултат от дейността, като е нетната печалба от 34
хил.лв. през 2009 г. достига до 4 752 хил.лв. през 2013 г.
Предвидено е стойността на общите активи за 2009 г. да бъде 735 хил. лв., както и
тяхното нарастване до последната година на бизнес плана, когато ще достигнат 6 127
хил.лв. Увеличението на пасивите е в резултат на увеличението от една страна на
собствения капитал, а от друга страна на краткосрочните задължения на дружеството.
От анализа на представените прогнозни финансови отчети може да се направи
извода, в случай че изпълни заложените в бизнес плана параметри, дружеството ще
постигне нарастващи в годините положителни финансови резултати, положителни
стойности на показателите за ефективност и рентабилност, както и достатъчен
размер оборотен капитал за обслужване на задълженията и обезпечаване на
дейността „търговия с електрическа енергия”.
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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, ал. 1,
т.1 от Закона за енергетиката,
издава на „Далкия България” ЕАД,
със седалище и адрес на управление: България, град София 1324, област София,
община Столична, район Люлин, бул. „Царица Йоана” № 29, ет. 2, ЕИК: 121371700
лицензия № Л-323-15/ 15.03.2010 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 „Далкия” ЕАД бизнес-план до 2013 г., приложение към това
решение и приложение към лицензията по т.1.
3. На основание чл. 14, ал. 3 от Наредбата за лицензиране на дейностите в
енергетиката,
одобрява на „Далкия” 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:
(А. Семерджиев)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
(Е. Савева)
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