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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-389        

от 03.09.2012 г. 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание, проведено на 03.09.2012 г., като разгледа документите, 

приложени по преписка № 44 от 2012 г., образувана по заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-

43/07.06.2012г. от „Проенерджи Трейд” ООД за издаване на лицензия за дейността 

“търговия с електрическа енергия”  на основание чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за 

енергетиката, доклад вх. № Е- Дк-493/23.07.2012 г.  по образуваната преписка и 

събраните данни от проведеното на 31.07.2012г. открито заседание, установи 

следното: 

         

   

Преписка № 44/2012г. е образувана по заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-43/  

07.06.2012 г. от „Проенерджи Трейд” ООД 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 заявлението за издаване на лицензия за 

дейността „търговия с електрическа енергия” комисията, по силата на чл. 40, ал. 1, т. 1 

от ЗЕ, е необходимо да установи дали заявителят е юридическо лице, регистрирано по 

Търговския закон, както, и налице ли са необходимите технически и финансови 

възможности, материални и човешки ресурси, както и организационна структура за 

изпълнение на нормативните изисквания за осъществяване на лицензионната дейност. 

 „Проенерджи Трейд”ООД е търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от 

Търговския закон (ТЗ) и е регистриран като дружество с ограничена отговорност, със 

седалище и адрес на управление: Република България, област София, община 

Столична, гр. София 1113, Район „Слатина”, ж.к. „Гео Милев”, ул. „Маестро Михаил 

Милков” № 4, ет. 6, ап. 14. Видно от представеното  удостоверение за актуално 

състояние на Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието, 

заявителят е вписан в Търговския регистър с ЕИК 201918522. 

Следователно, заявителят отговаря на изискванията на  чл. 40, ал. 1 от ЗЕ да 

бъде лице, регистрирано по Търговския закон. 

Дружеството има следния предмет на дейност: покупко-продажба на 

електроенергия и/или топлоенергия, изграждане и експлоатация на съоръжения за 

производство на електрическа и/или топлинна енергия от конвенционални и 

възобновяеми енергийни източници, производство на електрическа и/или топлинна 

енергия от конвенционални и възобновяеми енергийни източници, разработване и 

реализиране на други инвестиционни проекти в страната и чужбина, покупко-продажба 

на стоки и др. вещи в обработен и/или необработен вид, както и всяка друга дейност 

и/или услуги, които не са забранени от закона. 
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Капиталът на дружеството е в размер на 5 000 (пет хиляди) лева, разпределен в 

50 дяла от по сто лева всеки, като същият към 16.01.2012 г. е внесен изцяло. 

Съдружници в дружеството са:  

 

Анелия Атанасова Димитрова записала 25 дяла, представляващи 50 % от 

капитала на дружеството, на обща стойност от 2 500 лв. и  

Владислав Владев Владимиров записал 25 дяла, представляващи 50 % от 

капитала на дружеството на обща стойност 2 500 лв. 

Дружеството се представлява и управлява пред трети лица, в това число и пред 

ДКЕВР от управителя Владислав Владев. 

От представените от управителя декларации се установява, че същият не е 

лишаван от правото да упражнява търговска дейност и не е осъден с влязла в сила 

присъда за престъпление против собствеността или стопанството. Представени са 

декларации, с които управителят декларира, че „Проенерджи Трейд” ООД не е обявено 

в производство по несъстоятелност или ликвидация, че на същото не е отказвано 

издаването на лицензия за дейност в енергетиката, както и че такава не му е отнемана. 

Следователно издаването на лицензия за дейността “търговия с електрическа 

енергия” на „Проенерджи Трейд”ООД  няма да е в противоречие с разпоредбите на  

чл. 40, ал. 4, т. 1, 2 и 3 от ЗЕ и чл. 13, ал. 2, т. 3, буква „а” и „б” от Наредбата за 

лицензиране на дейностите в енергетиката. 

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. 

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

Предлаганият срок е обоснован с оглед на очакваното ниво на конкуренция между 

участниците в либерализирания пазар, което ще наложи въвеждането на необходимите 

мерки за гарантиране на сигурността на доставките за потребителите. Развитието на 

Регионален пазар на електрическа енергия ще доведе до по-благоприятни условия за 

внос и износ, при възможно най-изгодни условия, както за производителите, така и за 

търговците на електрическа енергия. Посоченият срок ще осигури на дружеството 

възможност за анализи на основа от получени реални резултати за оценка на средата и 

възможност за удължаване срока на лицензията. 

 Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване на 

дейността „търговия с електрическа енергия”, „Проенерджи трейд” ООД заявява, че 

дружеството ще осъществява дейността от офис, находящ се в гр. София, Район 

„Студентски град”, ж. к. Студентски град, бул. „Климент Охридски” № 16, ет. 1, офис 

№ 3. Заявителят декларира, че същият е оборудван с необходимите за нормалната 

работа на екипа мебели, мрежово-компютърно оборудване, принтер, факс и телефонни 

апарати. 

Съгласно 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. № ЦУ-ПМН-1671/ 

05.03.2012г. „Електроенергиен системен оператор” ЕАД декларира, че „Проенерджи 

трейд” ООД е изпълнило изискванията за комуникационно и компютърно оборудване 

за електронен обмен на данни с оператора. 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 ЗЕ), отговарят на условията, 

определени в Правилата за търговия с електрическа енергия.  
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От изложеното следва да се приеме, че „Проенерджи трейд” ООД отговаря на 

изискванията за наличие на техническа и материална осигуреност за сключване на 

сделки с електрическа енергия в съответствие с Правилата за търговия с електрическа 

енергия. 

 

В съответствие с чл. 13, ал. 2, т. 10 от Наредбата, дружеството е представило 

данни за управленската и организационната структура и данни за числеността и 

квалификацията на персонала, зает в упражняване на дейността, подлежаща на 

лицензиране. За постигане на своите цели за периода 2013 г. – 2017 г., заявителят ще 

разчита на трима квалифицирани специалисти с опит в енергетиката, като 

организацията на работа в дружеството бъде разпределена и структурирана, както 

следва: управител; експерт „търговия с електрическа енергия”; анализатор „проучване 

на пазари”. Дейностите по финансово-счетоводното, правното и информационното 

обслужване на „Проенерджи Трейд” ООД ще бъдат осъществявани от външни 

дружества. 

От изложеното следва да се приеме, че „Проенерджи трейд” 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”. 

 „Проенерджи Трейд” ООД няма опит в извършване на дейността „търговия с 

електрическа енергия”. Дружеството декларира, че ще извършва дейността „търговия с 

електрическа енергия” съгласно ЗЕ и приетите въз основа на него подзаконови 

нормативни актове.  Видно от протокол от Общо събрание на съдружниците на „Fern 

capital trading” Ltd  същото е взело решение да финансира и да подпомага дейността на 

„Проенерджи Трейд” ООД. Основен елемент от стратегията на дружеството е 

непрекъснато наблюдение на процесите на пазара на електрическа енергия, както и 

подготовката му за работа при новите условия и анализ на пазара на електрическа 

енергия. Това включва и проучване изискванията на търговските партньори, 

непрекъснато обучение и повишаване на квалификацията на персонала и др. 

Дружеството е представило проект на рамкови „Правила за работа с 

потребителите” съгласно изискванията на чл. 15 от Наредбата за лицензиране на 

дейностите в енергетиката. 

Преценката за наличие на финансови възможности на „Проенерджи Трейд” ООД 

за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия” се базира на 

данните и прогнозите за развитието на дейността в представения бизнес план, за 

периода 2013 г. – 2017 г. Към същия е приложен и прогнозeн отчет за приходите и 

разходите за периода. 

В изпълнение на разпоредбите на чл. 13, ал. 2, т. 4 и т. 5 от НЛДЕ дружество 

„Проенерджи Трейд” ООД е представило бизнес план за управление и развитие на 

дейността „търговия с електрическа енергия” за периода 2013 г. – 2017 г. с прогнозни 

годишни финансови отчети, писмено потвърждение (удостоверение) от Първа 

Инвестиционна Банка АД за наличието на специална сметка, както и протокол от Общо 

събрание на  „Френ Кепитал Трейдинг” ООД, с който се взема решение за финансиране 

и подпомагане на дейността на „Проенерджи Трейд” ООД. 

Тъй като „Проенерджи Трейд” ООД е новоучредено дружество, следва да се 

отбележи, че анализ на финансовото състояние не може да бъде направен. В тази 

връзка, към заявлението за издаване на лицензия ,дружеството е приложило протокол 

от заседание на борда на директорите на дружество „Френ Кепитал Трейдинг” ООД-

чуждестранно юридическо лице, регистрирано на 25.05.2010 г. в Република Ирландия, 

както и неговия финансов отчет за 2011 г., придружен със сертификат за гаранция.  

От предоставената информация е видно, че „Френ Кепитал Трейдинг” ООД 

поема ангажимент да финансира и подпомага дейността на „Проенерджи Трейд” ООД, 
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изразяваща се в търговия с електрическа енергия. В подкрепа на това твърдение е и 

издадения  сертификат за гаранция, с който „Френ Кепитал Трейдинг” ООД гарантира 

и декларира, че ще осигури на „Проенерджи Трейд” ООД необходимия финансов 

ресурс за оборотни средства, обезпечаване на банкови гаранции издавани на 

„Проенерджи Трейд” ООД, във връзка със сключени договори за покупка или 

продажба на електроенергия, както и ангажимента да покрива финансовите задължения 

по сключените договори  за електроенергия. 

„Проенерджи Трейд” ООД е представило бизнес план за периода 2013 г. -  

2017 г., разработен на база очаквани резултати, които намират отражение в 

прогнозните отчети за дохода и баланса на дружеството. Според предоставения бизнес 

план общите прогнозни приходи са формирани изцяло от приходите от продажба на 

електрическа енергия, като за 2013 г. са в размер на 2 811 хил. лв., за 2014 г. са  

4 415 хил. лв., за 2015 г. са 12 362 хил. лв. и нарастват като през 2017 г. достигат сумата 

от 18 791 хил. лв. 

Разходите за 2013 г. възлизат на 2 635 хил. лв., за 2014 г. – 4 139 хил. лв. и 

нарастват, като през 2017 г. са в размер на 17 616 хил. лв. 

Прогнозните количества продадена електроенергия са: за 2013 г. – 35 136 MWh, 

за 2014 г. – 52 560 MWh, за 2015 г. – 140 160 MWh, за 2016 г. – 175 200 MWh и 2017 г. – 

193 248 MWh. 

Средните прогнозни цени, по които дружеството прогнозира да продава 

електрическата енергия са: през 2013 г., е 80 лв./MWh, през 2014 г. е 84 лв./MWh, през 

2015 г. е 88,20 лв./MWh, през 2016 г. 92,61 лв./MWh, през 2017 г. е 97,24 лв./MWh. 

Средните прогнозни цени, по които дружеството прогнозира да купува 

електрическата енергия са: през 2013 г. – 75 лв./MWh, през 2014 г. – 78,75 лв./MWh, 

през 2015 г. – 82,69 лв./MWh през 2016 г. – 86,82 лв./MWh, а през 2017 г. е  

91,16 лв./MWh. 

В резултат на гореизложеното дружеството прогнозира да реализира нарастваща 

доходност (печалба), както следва: за 2013 г. печалба в размер на 37 133 лв., за 2014 г. – 

122 445 лв., за 2015 г. – 562 461 лв., за 2016 г. – 768 558 лв., като за 2017 г. печалбата е в 

размер на 897 013 лв. 

В съответствие с изискванията на чл. 8а, ал. 3 от Правилата за условията и реда 

за достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи, дружеството е 

представило банково удостоверение от Първа Инвестиционна Банка АД, в което се 

посочва, че на името на „Проенерджи Трейд” ООД има открита специална 

разплащателна сметка с наличност (салдо) към 06.06.2012 г. в размер на 150 000 лв., 

което покрива 1/24 част от годишния оборот на търговия с електрическа енергия на 

територията на Република България. 

Въз основа на гореизложеното може да се направи извода, че „Проенерджи 

Трейд” ООД притежава финансови възможности за извършване на дейността „търговия 

с електрическа енергия”, в случай че спази заложените в бизнес плана параметри. 

   

 

 Предвид гореизложеното, 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

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

енергетиката, 

 издава на „Проенерджи Трейд” ООД, ЕИК 201918522. 
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 със седалище и адрес на управление: Република България, област София, 

община Столична, гр. София 1113, Район „Слатина”, ж.к. „Гео Милев”,  

ул. „Маестро Михаил Милков” № 4, ет. 6, ап. 14 

 

Лицензия № Л-389-15/03.09.2012 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. 4 от Наредбата за лицензиране на дейностите в 

енергетиката одобрява на „Проенерджи Трейд”ООД  бизнес план за периода 2013 

-  2017 г., приложение към това решение и приложение към лицензията по т. 1. 

 

3. На основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за лицензиране на дейностите в 

енергетиката, одобрява на „Проенерджи Трейд”ООД 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: 

              (Ангел Семерджиев) 

 

    

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

               (Емилия Савева) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


