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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- 420 

от 06.01.2014 г. 

 

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание, проведено на 06.01.2014 г., като разгледа доклад с вх.  № Е-Дк-612 

от 05.12.2013г. относно заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-71/01.11.2013 г., подадено от 

„ПРОАКТ” ООД за издаване на лицензия за дейността “търговия с електрическа 

енергия” и упражняване на дейност координатор на комбинирана балансираща група и 

събраните данни от проведено на 17.12.2013  г. открито заседание, установи следното: 

 

 

Административното производство е образувано на основание чл. 39, ал. 1, т. 5 и чл. 39, 

ал. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ) по заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-71/01.11.2013 г. от 

„ПРОАКТ” ООД за издаване на лицензия за дейността “търговия с електрическа енергия” и 

допълнена с права и задължения за координатор на комбинирана балансираща група.  

 

„ПРОАКТ” ООД e търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от Търговския закон, видно 

от представеното Удостоверение за актуално състояние с изх. № 20131031094655/31.10.2013г. 

от Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията към Министерството на 

правосъдието. По партидата на дружеството, ЕИК 201869769, към 11.11.2013г. са вписани 

следните обстоятелства: „ПРОАКТ” ООД е дружество с ограничена отговорност със 

седалище и адрес на управление: България, област Варна, община Варна, гр. Варна 9000, 

район р-н Одесос, бул. „Христо Ботев“ № 8, ет. 1.  

Дружеството не притежава други лицензии, както и няма подадени заявления за такива 

по ЗЕ. 

„ПРОАКТ” ООД има следният предмет на дейност : Строителство; Търговия; всякаква 

друга търговска дейност, която не е забранена от законите на Република България и за която 

не се изисква предварително разрешение (лицензия) от държавен орган, като в случай, че за 

някои от гореизброените дейности се изисква разрешение, то съответната дейност ще бъде 

извършвана, след получаването му. 

Капиталът на дружеството е в размер на 5000 (пет хиляди) лева и е изцяло внесен.  

Дружеството се управлява заедно и поотделно от Пламен Иванов Камбуров и г-жа Роза 

Александрова Димитрова, в качеството им на Управители на  „ПРОАКТ” ООД.  

Според представените декларации от Пламен Иванов Камбуров и г-жа Роза 

Александрова Димитрова, в качеството им на Управители на  „ПРОАКТ” ООД, се установява, 

че същите не са лишени от правото да упражняват търговска дейност и не са осъждани с 

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

Предвид гореизложеното следва, че издаването на лицензия за дейността “търговия с 

електрическа енергия”  на „ПРОАКТ” ООД няма да е в противоречие с чл. 11, ал. 2, т. 2, 

буква „а” и „б” от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката. 

Представени са и декларации от Пламен Иванов Камбуров, в качеството му на 

Управител на  „ПРОАКТ” ООД, с които се установява, че дружеството не е обявено в 

несъстоятелност, не е в производство за обявяване в несъстоятелност, не му е отнемана 

лицензия за търговия с електрическа енергия, както и не му е отказвано издаването на 

лицензия за същата дейност, не е в производство по ликвидация.   
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Предвид изложените по-горе факти и направен анализ се стига до извода, че 

издаването на исканата в заявлението лицензия няма да е в противоречие с разпоредбите на 

чл. 40, ал. 4, т. 1, 2 и 3 от ЗЕ. 

       

     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”, съдържаща права и задължения, свързани с дейността „координатор на 

комбинирана балансираща група” липсва енергиен обект. 

 В чл. 56, ал. 11 от Правилата за търговия с електрическа енергия, изрично е 

предвидена възможността за създаване на комбинирани балансиращи групи, в които могат да 

участват производители на енергия от възобновяеми източници и високоефективно 

комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия и потребители. От друга 

страна съгласно чл. 58, ал. 1 от Правилата, търговските участници имат право да се 

регистрират като „координатори на комбинирани балансиращи групи“. Съгласно 

разпоредбата на чл. 1 , ал. 2 от Правилата търговски участник е и търговеца на електрическа 

енергия. 

В чл. 57, ал. 1 от Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) изрично е 

посочена отговорността на търговците на електрическа енергия за балансиране като 

лицензирани дружества по смисъла на ЗЕ. 

Видно от чл. 39, ал. 5 от ЗЕ, когато лицето, което кандидатства за издаването на 

лицензия „търговия с електрическа енергия“ и отговаря на изискванията за координатор на 

балансираща група, същото може да поиска включване в  лицензията на права и задължения, 

свързани с дейността „координатор на балансираща група.” Съгласно разпоредбата на чл. 96а 

от ЗЕ, координатор на балансираща група  може да бъде лице, притежаващо лицензия за 

дейността „търговия с електрическа енергия”, отговарящо на условията за финансово 

гарантиране на сключваните от него сделки и на изискванията, определени в правилата за 

търговия с електрическа енергия 

Срокът на лицензията, за който кандидатства заявителят, е 10 (десет) години.  

Предлаганият срок е обоснован с оглед плана на дружеството за дългосрочно развитие 

на енергийния пазар и ще позволи на фирмата пълноценно да участва в продължаващия 

динамичен процес на развитие на либерализирания пазар в страната, както и за качествена 

реализация на натрупаната експертиза и инженерен потенциал. 

С оглед изложеното, се налага изводът, че искането на  

„ПРОАКТ” ООД да бъде издадена лицензия за дейността “търговия с електрическа енергия”, 

съдържаща права и задължения, свързани с дейността „координатор на комбинирана 

балансираща група” е допустимо.  

 

 „ПРОАКТ” ООД ще осъществява лицензионната дейност от офис, находящ се в гр. 

Варна, бул. „Христо Ботев” № 8, ет. 1, чрез който дружеството ще обезпечи планираните в 

перспектива: брой работни места и площ за безпрепятствено изпълнение на дейностите по 

договаряне и продажба на електрическа енергия; диспечерски център за връзка с клиентите, 

мониторинг на работата на производствените мощности и анализи на товаровите графици, 

както и за комуникация с търговските участници за нуждите на дейността координатор на 

комбинирана балансираща група. „Проакт” ООД е представил договор за наем от 30.10.2013 

г. на сграда с небитов статут, собственост на Роза Димитрова и Пламен Камбуров. 

Дружеството заявява, че към момента офисът е обзаведен, разполага с 6 оборудвани работни 

места, свързани в локална мрежа.  

По отношение на техническата осигуреност за сключване на сделки с електрическа 

енергия, дружеството има сключен договор за наем на необходимата офис и компютърна 

техника и за нейното поддържане с „ЕКСПЕРТ ПЛЮС” ООД. С писмо с изх. № ПМО-

6032/14.10.2013 г., „ЕСО” ЕАД потвърждава, че дружеството е изпълнило изискванията 

относно комуникационното и компютърно оборудване за електронен обмен на данни с 

оператора и че декларираните от дружеството технически средства (информационна мрежа, 



 3 

програмно осигуряване и комуникационна инфраструктура), необходими за сключване на 

сделки с електрическа енергия по чл. 100, ал. 1 от ЗЕ, отговарят на условията, определени в 

Правилата за търговия с електрическа енергия. 

 

От изложените данни и доказателства може да се приеме, че „Проакт” ООД отговаря на 

изискванията за наличие на техническа и материална осигуреност за сключване на сделки с 

електрическа енергия за осъществяване на дейностите „търговия с електрическа енергия” и 

„координатор на комбинирана балансираща група” в съответствие с чл. 13, ал. 6, т. 1 и т. 2 от 

Наредба № 3 за лицензиране дейностите в енергетиката и Правилата за търговия с 

електрическа енергия.  

 

Предоставени са данни за управленската и организационна структура на дружеството, 

данни за броя, образованието и квалификацията на персонала, както и сключените 

граждански договори с наетите специалисти, които ще извършват следните дейности 

съгласно организационната структурата на дружеството:  

- „Анализатор и товарови графици”; 

- „ІТ специалист”; 

- „Юрисконсулт и регулативна рамка”; 

- „Специалист продажби”; 

- „Счетоводител”. 

Към момента в „Проакт” ООД работят двама управители, по договор за възлагане на 

управление и двама специалисти – по трудови договори, които ще обслужват бъдещата 

лицензионна дейност, а именно „Анализатор и товарови графици” и „Специалист продажби”. 

Счетоводното обслужване ще се осъществява от специалисти, ангажирани от дружеството 

съгласно договор за счетоводно-консултантско обслужване, сключен с „Корект Консулт-ПП 

71” ЕООД на 01.10.2013 г. 

Изложените от дружеството данни и доказателства дават основание да се приеме, че 

„Проакт” ООД 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, като координатор на стандартна балансираща група в съответствие с 

Правилата за търговия с електрическа енергия. 

 

Съгласно чл. 56, ал. 11 от Правилата за търговия с електрическа енергия в комбинирана 

балансираща група могат да участват: производители на електрическа енергия от 

възобновяеми енергийни източници; производители на електрическа енергия от 

високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия и 

потребители на електрическа енергия. 

Предвид горното дружеството е представило проект на „Договор за участие на краен 

клиент в комбинирана балансираща група” и проект на „Договор за участие на производител 

на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници и от високоефективно 

комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия в комбинирана балансираща 

група”.  

Предмет на първия проект на Договор са условията за участие в балансиращата група, 

прехвърлянето на отговорността за балансиране и методика за разпределение на общия 

небаланс в балансиращата група между членовете на групата с цел агрегиране на небалансите 

на членовете на балансиращата група и смекчаване на икономическите ефект от цените на 

балансиращата енергия. Регламентирани са правата и задълженията на страните, условията, 

реда и сроковете за включване на нов член в балансиращата група, подаване на прогнозни 

графици от членовете на балансиращата група и обмен на информация между тях, плащане и 

фактуриране на балансираща енергия, оспорване на количества и цени, прекратяване на 

договора за участие и заключителни клаузи. 

Съгласно договора координаторът на балансиращата група ще изчислява 

вътрешногруповата агрегация на енергийните излишък и недостиг ползвайки данните 

предоставени от „ЕСО” ЕАД за почасовото потребление на всеки член на балансиращата 
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група, като подробно са представили формулите, по които ще се изчислява енергийния 

излишък и недостиг. 

Предмет на „Договор за участие на производител на електрическа енергия от 

възобновяеми енергийни източници и от високоефективно комбинирано производство на 

топлинна и електрическа енергия в комбинирана балансираща група” са: условията за участие 

в балансиращата група на „Проакт” ООД, прехвърлянето на отговорността за балансиране, 

методика за разпределение на общия небаланс в балансиращата група между членовете на 

групата с цел агрегиране на небалансите на членовете и смекчаване на икономическите ефект 

от цените на балансиращата енергия, уреждане на възникналите взаимоотношения с 

обществения доставчик по повод задължението по чл. 69 от Правилата за търговия с 

електрическа енергия. Съгласно договора координатора на комбинираната балансираща група 

ще разпределя пропорционално небалансите на всеки член, спрямо индивидуалната тежест, с 

която всеки участник допринася за небалансите на групата и в резултат на 

вътрешногруповата агрегация ще определя индивидуални цени за излишък и недостиг за 

всеки член на балансиращата група. За възстановяване на присъщите разходи, които 

координатора на балансираща група ще направи за сформиране, управление и 

администриране на балансиращата група, както и за изработване и поддръжка на софтуерно 

приложение към програмата за администриране на графици, координатора ще събира сума в 

% и ще я разпределя пропорционално на всеки член спрямо индивидуалното му спестяване. 

Проектът на договор включва: права и задължения на страните, подаване на прогнозни 

графици от членовете на балансиращата група и обмен на информация, плащане и 

фактуриране на балансираща енергия, правила за обмен на документи и информация между 

страните, прекратяване на договора за участие в балансираща група и заключителни клаузи. 

 Във връзка с чл. 14 от Наредба № 3 за лицензиране на дейностите в енергетиката, 

„Проакт” ООД е представило проект на „Правила за работа с потребителите на енергийни 

услуги”, които включват: ред и срокове за получаване, разглеждане, проверка и отговор на 

подадени жалби, сигнали и предложения, както и получаването на достъп до информационна 

база данни на дружеството.  

Предвид на това, че тези правила регламентират процедурите на работа на 

координатора на балансиращата група с членовете, същите следва да бъдат част от договора 

за участие в балансиращата група, съгласно чл. 12, ал. 2, т. 7 от Наредба № 3 за лицензиране 

на дейностите в енергетиката. 

От направения преглед на предложените от „Проакт” ООД проекти на договори се 

установи, че разпоредбите съдържащи се в тях отговарят на изискванията на чл. 12, ал. 2 от 

Наредбата № 3 за лицензиране на дейностите в енергетиката и са в съответствие с Правилата 

за търговия с електрическа енергия с изключение на проекта на Правила за работа с 

потребителите на енергийни услуги, който следва да бъде част от договорите. 

В изпълнение на изискванията на чл.13 ал.1 т.5 и т.6 от Наредба № 3 за лицензиране 

дейностите в енергетиката „Проакт” ООД е представило бизнес план за периода 2014 г.- 2018 

г. с прогнозни годишни финансови отчети, банково удостоверение от „Корпоративна 

търговска банка” АД, гр. София за финансово обезпечение, съгласно член 8а, ал.1 от 

Правилата за условията и реда за достъп до електропреносната и електроразпределителните 

мрежи, годишен финансов отчет на дружеството заявител за 2012 г. и междинен финансов 

отчет към 30.09.2013 г., както и данни за източниците на финансиране и доказателства за 

наличието на тези източници. 

От представените годишен финансов отчет за 2012 г е видно, че дружеството отчита 

печалба в размер на 830 хил. лв., а от междинния финансов отчет към 30.09.2013 г. 

реализираната печалба е 20 хил. лв. Дружеството притежава основен капитал от 5 хил. лв. 

Oт извършения анализ на база обща балансова структура е видно, следното: 

 

1. Състоянието на дружеството за 2012г. е много добро, т.е. дружеството 

притежава свободен оборотен капитал за покриване на финансовите и текущите си 

задължения и инвестиции в нови дълготрайни активи. 
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2. Състоянието на дружеството за 2013 г. е добро, т.е. дружеството притежава 

свободен оборотен капитал за покриване на текущите си задължения и инвестиции в нови 

дълготрайни активи. 

 

„Проакт” ООД възнамерява да финансира бъдещите си дейности чрез: 

1. Приходи от дейността на дружеството 

От основната си дейност, „Проакт” ООД експлоатира и поддържа изградени фотоволтаични 

електрически централи, присъединени към електроразпределителните мрежи, собственост на 

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД и ЕВН България Електроразпределение ЕАД и, по силата на 

сключени дълготрайни договори, има регулярни приходи  от тази си дейност в размер на 204 

хил.лв. В резултат от дейността си към момента, дружеството разполага със собствени 

средства, като за постигане на необходимата финансова стабилност, собствениците са 

осигурили паричен капитал по фирмени сметки, който ще бъде ползван за поддържане на 

дейността като търговец и координатор на балансираща група. В удостоверение на това е 

приложена Банкова референция №5/18.10.2013г., изх № 0340-000287/18.10.2013г. от 

Уникредит Булбанк за наличие по сметка на фирмата на средства в размер на 66 хил.лв. 

2. Средства на собствениците 

В полза на дружеството допълнително са направени и лични вноски от страна на 

собствениците за осигуряване на задължителната наличност за нуждите на гарантиране на 

сделките на пазара на балансираща енергия, видно от Удостоверение от КТБ, с 

изх.№470/31.10.2013г., дружеството е разкрило разплащателна сметка, в която осигурява над 

170 хил.лв., който ресурс ще се ползва за разплащане по договорите, които „Проакт” ООД ще 

сключва като търговец и координатор на балансираща група, и финансово ще гарантира 

сделките по тях. 

3. Приходи от бъдещата дейност 

 Очакванията на дружеството са от дейността „координатор на балансираща група”  да 

реализира приходи  над 120 хил.лв. годишно. 

„Проакт” ООД е представило бизнес план за управление и развитие на дейността 

„търговия с електрическа енергия” с права и задължения за извършване на дейността 

„координатор на комбинирана балансираща група”  за периода 2014 г.- 2018 г. с прогнозни 

годишни финансови отчети, прогнозни счетоводни баланси и прогнозни отчети за приходите 

и разходите за периода на бизнес плана. 

Дружеството прогнозира, количествата електрическа енергия за покупко-продажба през 

2014 г. да  са 50000 МВтч и да нарастват с 10% годишно до 73205 МВтч през 2018 г. 

Прогнозните цени, по които дружеството ще купува електрическа енергия са следните: през 

2014 г.- 70 лв./МВтч, през 2015 г.- 74 лв./МВтч, през 2016 г.- 77 лв./МВтч, през 2017 г.- 81 

лв./МВтч и през 2018 г.- 85 лв./МВтч. Прогнозните цени, по които дружеството възнамерява 

да продава електрическа енергия са следните: през 2014 г.- 73 лв./МВтч, през 2015 г.- 77 

лв./МВтч, през 2016 г.- 80 лв./МВтч, през 2017 г.- 85 лв./МВтч и през 2018 г.- 89 лв./МВтч. 

През целия разглеждан период дружеството прогнозира приходите му да нарастват с 15% 

годишно. За 2014 г. прогнозните приходи са в размер на 3 974 хил. лв, за 2015 г.- 4577 хил. 

лв., за 2016 г.- 5273 хил. лв., за 2017 г.- 6076 хил. лв. и за 2018 г.- 7003 хил. лв. Предвижда се 

общите разходи да се увеличават средно с 14% всяка година. За 2014 г. възлизат на 3875 хил. 

лв., за 2015 г.- 4458, за 2016г .-5117 хил. лв., за 2017 г.-5876 хил. лв. за 2018 -6754 хил. лв. 

По отношение на поведението в качеството си на координатор на комбинирана 

балансираща група дружеството очаква съответен финансов еквивалент за дейността по 

уреждане на небалансите на участниците в групата и гарантирането на сделките по уреждане 

на небалансите на групата с ЕСО, както и предизвиканите с небалансите в обявените графици 

за производство взаимоотношения с обществения доставчик. В контекста на предишното, за 

дружеството планира цена за администриране на дейността на групата в размер на 15% от 

постигнатата оптимизация по отношение на  индивидуалните резултати на отделните 

участници в групата.  Очакваните нива на тази оптимизация за участниците, след отчитане на 

цената за администриране, са цена за излишък 35лв./МВтч и 100лв./МВтч за недостиг. При 

такава постановка, приходите за Проакт ООД от дейността му като „координатор на 
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комбинирана балансираща група” за 2014 г. са предвидени да бъдат 120 хил.лв. и да нарастват 

средно с 5% годишно, достигайки 145 хил.лв. през 2018 г. 

„Проакт” ООД прогнозира да реализира нарастваща печалба, както следва: за 2014 г. 88 

хил. лв.; за 2015 г.: 106 хил. лв.; за 2016 г.: 140 хил. лв.; за 2017 г.: 179 хил. лв. и за 2018 г.: 223 

хил. лв. 

В съответствие с изискванията на чл. 19, ал.2 от Правилата за условията и реда за достъп 

до електропреносната и електроразпределителните мрежи, дружеството е представило 

банково удостоверение от „Корпоративна търговска банка ” АД, гр. София, в уверение на 

това, че „Проакт” ЕООД е клиент на същата банка и има открита разплащателна сметка в 

лева, чиито средства са предназначени единствено за изпълнение на задълженията на 

дружеството при осъществяване на лицензионна дейност „търговия с електрическа енергия” и 

дейността „координатор на комбинирана балансираща група”. Към 31.10.2013 г. наличността 

по разплащателната сметка със специално предназначение надвишава 170 хил. лв., 

необходими за обезпечаване на 1/24 част от годишния си оборот от търговия с електрическа 

енергия на територията на Република България. От представеният прогнозен бизнес план 1/24 

част от годишният оборот от търговия с електрическа енергия и администриране на 

„комбинирана балансираща група” за първата година е 157 080 лв., следователно „Проакт” 

ООД е изпълнило изискванията на чл. 19 от Правилата през първата година на лицензионната 

дейност. 

На проведеното открито заседание представителят на дружеството заяви, че приема 

фактите и обстоятелствата отразени в доклада без възражения. 

 

Предвид гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 

5 от Закона за енергетиката, 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Издава на „ПРОАКТ” ООД с ЕИК 201869769 

лицензия № Л-420-15 от 06.01.2014 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. 13, ал. 4 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката 

одобрява на “ ПРОАКТ” ООД бизнес план за периода 2014-2018 г., приложение към това 

решение и приложение към лицензията по т. 1. 

 

3. На основание чл.13, ал.4 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката, 

одобрява на „ПРОАКТ” ООД „Правила за работа с потребителите на енергийни 

услуги”, 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: 

         БОЯН БОЕВ 

       

      ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

         ЕМИЛИЯ САВЕВА 

 

 
 


