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Вх. № ........................ / ...................... 2022 г. 

 

ДО 

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО 

И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

 

ДОКЛАД 
 

от 
 

дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“ и 

дирекция „Правна“ 

 

Относно: Заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1074 от 11.08.2022 г. на „Актив Енерджи 

Корпорейшън“ ЕООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа 

енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща 

група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

 

Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1074 от 

11.08.2022 г. на „Актив Енерджи Корпорейшън“ ЕООД за издаване на лицензия за дейността 

„търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на 

стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“, на 

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

(ЗЕ) и чл. 9, ал. 1, т. 10, ал. 2 и ал. 5 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на 

дейностите в енергетиката (НЛДЕ). За проучване на обстоятелствата в заявлението и 

приложенията към него е сформирана работна група със Заповед № З-Е-1158 от 31.08.2022 г. 

на председателя на КЕВР. 

При преценката на основателността на заявлението за издаване на лицензия за 

дейността „търговия с електрическа енергия“, Комисията по силата на чл. 40 от ЗЕ следва да 

установи, дали заявителят е лице, регистрирано по Търговския закон или по закона на 

държава-членка на Европейския съюз, както и налице ли са необходимите технически и 

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

изпълнение на нормативните изисквания за осъществяване на лицензионната дейност.  

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

документите по административната преписка, се установи следното: 

 

І. Правни аспекти 

Видно от служебно извършена справка на интернет страницата на Търговския 

регистър към Агенцията по вписванията и от представено удостоверение за актуално 

състояние, „Актив Енерджи Корпорейшън“ ЕООД e еднолично дружество с ограничена 
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отговорност, с ЕИК 206806922, със седалище и адрес на управление: гр. София 1303, област 

София, община Столична, район Възраждане, бул. „Александър Стамболийски“ № 84-86, ет. 

5, офис 27. 

„Актив Енерджи Корпорейшън“ ЕООД има следния предмет на дейност: търговия с 

електроенергия, пренос и продажба на електрическа и/или топлинна енергия след 

получаване на съответния лиценз, разработване, управление и участие в енергийни и 

инвестиционни проекти, посредническа, консултантска и инженерингова дейност в областта 

на енергетиката, строителство, инвестиционно проучване, ремонт, проектиране и управление 

на обекти в сферата на енергетиката, енергиен одит, сертифициране и енергиен мениджмънт 

на предприятия, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и 

превозвачески услуги, както и всякаква друга дейност незабранена със закон, като в случай, 

че за осъществяването на съответния вид дейност се изисква получаването на 

лиценз/разрешение, същата ще се извършва след издаването му от компетентния за това 

орган. 

Капиталът на дружеството е в размер на 2 000 (две хиляди) лева и е внесен изцяло. 

Дружеството се представлява от Пламен Несторов Несторов – управител. 

Съгласно чл. 3, т. 14 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните 

от тях лица и техните действителни собственици, в производство по издаване на лицензии по 

ЗЕ се забранява пряко и/или косвено участие на дружество, регистрирано в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, както и на контролираните от тях лица.  

Едноличен собственик на капитала на дружеството е Пламен Несторов Несторов, 

гражданин на Република България. 

В допълнение, е извършена служебна проверка в Търговския регистър към Агенцията 

по вписванията, от която се установява, че по партидата на „Актив Енерджи Корпорейшън“ 

ЕООД няма вписани обстоятелства по смисъла на чл. 6, ал. 3 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици. 

Видно от горното, „Актив Енерджи Корпорейшън“ ЕООД e търговец по смисъла на 

чл. 1, ал. 2, т. 1 от Търговския закон, следователно отговаря на изискванията по чл. 40, ал. 1 

от ЗЕ. 

Предвид липсата на изрично посочване в подаденото заявление от „Актив Енерджи 

Корпорейшън“ ЕООД, както и в документите към него за наличие на информация, 

съставляваща търговска тайна, следва да се приеме, че същите не съдържат такава 

информация. 

Въз основа на представената от управителя на заявителя декларация по чл. 11, ал. 2, т. 

2, б. „а“ и б. „б“ от НЛДЕ се установява, че същият не е лишен от правото да упражнява 

търговска дейност и не е осъждан с влязла в сила присъда за престъпление против 

собствеността или против стопанството. След служебно извършена справка и приложена 

декларация по чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „в“, б. „г“ и б. „д“ от НЛДЕ се установява също, че 

заявителят не е в производство по несъстоятелност, не е обявен в несъстоятелност, не е в 

ликвидация, не му е отнемана лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ и не 

му е отказвано издаването на лицензия за същата дейност. Следователно не е налице 

противоречие с разпоредбите на чл. 40, ал. 4, т. 1, 2 и 3 от ЗЕ. 

Вещни права 

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“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща 

група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“, липсва енергиен обект. 
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II. Срок на исканата лицензия 
Срокът на лицензията, за която кандидатства „Актив Енерджи Корпорейшън“ ЕООД, 

е 10 (десет) години. Срокът е обоснован от дружеството с оглед необходимостта и с 

реализацията на бизнес концепцията на заявителя предвид състоянието и перспективите за 

развитие на пазара на електрическа енергия в страната. Поисканият срок е с оглед 

гарантиране на реализацията както на средносрочните, така и на дългосрочните планове и 

намерения на „Актив Енерджи Корпорейшън“ ЕООД и гарантиране на стабилност по 

отношение на паричен поток и оформяне на стимули за дългосрочно инвестиране и 

положителна финансова експозиция в страната. 

 

ІІI. Технически аспекти 

1. Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване на 

дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на 

„координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана 

балансираща група“: 

Заявителят посочва, че ще изпълнява лицензионната дейност „търговия с 

електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна 

балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“, в офис, намиращ 

се на адрес: гр. София, п.к. 1303, район Възраждане, бул. „Александър Стамболийски” № 84-

86, ет. 5, офис 27, нает с договор за наем, сключен на 09.06.2022 г. с дружеството „София 

Арт Груп“ ЕАД, копие от който е приложено към заявлението. Общата площ на офиса е 40 

квадратни метра, като помещението е оборудвано с офис мебели за 2 работни места, с 

възможност да бъдат увеличени до 5 работни места. При разрастване на дейността 

дружеството предвижда оборудване на нови работни места. 

„Актив Енерджи Корпорейшън“ ЕООД посочва също, че мрежовото компютърно 

оборудване включва 3 броя работни станции, чрез които ще се обработва и изпраща 

информация за участие в пазара, със следните параметри: 

 3 бр. Лаптоп Lenovo V15 G2 Intel Core i3-1115G4 (3GHz up to 4.1) 6 MB cache, 8GB 

3200MHz (2x4GB), NVME M.2 256 GB; 

 1 бр. мултифункционално устройство XEROX WorkCentre 6515V_DN; 

 3 бр. охладител за лаптоп DeepCool Notebook Cooler N180 FS 17” Black DP-

N123_N180FS; 

 3 бр. периферия Logitech Wireless Combo MK270 920-004508; 

 3 бр. LAN Card/ USB Hub TP-Link UE330 RTL8153; 

 Точка за достъп Ubiquiti UAP-AC-LR, 2.4/5GHz, 450/867Mbit, 22dBm, 3x3 MIMO, 

Indoor; 

 Рутер, MikroTik hAP AC3 – RBD53IG-5HacD2HnD SwOS/RouterOS powered 5port 

Gigabit Ethernet; 

 Сървър: Intel Core i5-11400 (2.6GHz, 12MB, LGA1200), MB MSI Z 490-A PRO 

63672, RAM 2x8GB Corsair DDR4, SSD 2x Kingston 480GB A400 в RAID, Power Suply – 

Corsair 650W CV, Logitech Wireless Combo MK270 920-004508, Monitor DELL 21.5” FullHD 

SE2222H; 

 Допълнителен токоизточник – UPS POWERWALKER 1500VA Line Interface; 

 Операционна система Microsoft Windows 10 PRO; 

 Антивирусна защита Windows Defender; 

 Версия на текстообработваща програма LibreOffice, Microsoft Office 365; 

 Версия на софтуер за електронна таблица LibreOffice, Microsoft Office 365; 

 Версия на клиента за електронна поща Thunderbird, Microsoft Outlook; 

 Сървър за електронна поща – Microsoft Exchange Online, хоства се на европейски 

сървъри на Microsoft Corporation; 

 Осигурена криптирана защита; 
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 Linux Ubuntu 2004 /AP, DB, FS. 

Дружеството е сключило договор за предоставяне на неограничен интернет достъп до 

1 Gbit/s с „Ултраком“ ЕООД, и като резервен вариант, при евентуално отпадане на интернет 

връзката е сключило друг договор с „Йеттел България“ ЕАД, чрез който му се предоставя 

мобилен интернет с 2 броя модем ZTE MF833U1 LTE CAT4 USB. 

Съгласно чл. 11, ал. 6, т. 2 от НЛДЕ и Правилата за търговия с електрическа енергия 

(ПТЕЕ), средствата за обмен на информация за целите на работа на пазара, осигурявани от 

търговските участници, се одобряват от „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (ЕСО 

ЕАД). С писмо с изх. № ЦУ-ЕСО-7576#1 от 29.07.2022 г. ЕСО ЕАД декларира, че „Актив 

Енерджи Корпорейшън“ ЕООД е изпълнило изискванията за комуникационно и компютърно 

оборудване за електронен обмен на данни. 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 ПТЕЕ. 

Въз основа на гореизложеното и представените доказателства може да се приеме, 

че „Актив Енерджи Корпорейшън“ ЕООД притежава технически възможности и 

материални ресурси за осъществяване на дейността „търговия с електрическа 

енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна 

балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“. 

2. Относно наличието на човешки ресурси и опит за осъществяване на дейността 

„търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор 

на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща 

група“: 

Предоставени са данни за управленската и организационна структура на „Актив 

Енерджи Корпорейшън“ ЕООД. 

Организационната структура, описание на квалификацията и числеността на 

персонала на „Актив Енерджи Корпорейшън“ ЕООД, който ще упражнява дейността 

„търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на 

стандартна и комбинирана балансираща група“, са както следва: 

 Управител; 

 Отдел „Счетоводство и финанси“ – организиране и осъществяване на 

предварителен, текущ и последващ вътрешен финансов контрол по спазването на 

финансовата и платежната дисциплина, оформяне на първични и официални счетоводни 

документи, извършване на инвентаризации и отразяване на резултатите от тях, организиране 

и осъществяване на счетоводната отчетност на счетоводните операции и осигуряване на 

своевременно отразяване в счетоводството на всички стопански операции; 

 Отдел „Търговия с електрическа енергия“ – извършва търговия с електрическа 

енергия на свободния пазар, предлага стратегия за търговия и извършва фундаментален и 

технически анализ на пазарите, комуникира ежедневно с производители, търговци, системни 

и пазарни оператори, привлича нови клиенти – участва в процеса по разширяване на нови 

пазари, изготвяне на предложения на крайни клиенти, извършва фундаментален и 

технически анализ на пазарите и предлага стратегия за търговия, изготвя оферти на пазара на 

електрическа енергия, преносен капацитет, пазар на двустранни договори, подпомага 

участието на дружеството в тръжни процедури, мониторинг и анализ на пазара на едро на 

електрическа енергия в Р България и региона; 

 Отдел „Администрация“ – администриране на дейностите, свързани с търговията с 

електрическа енергия и балансиращата група – администриране на търговската дейност, 

администриране на продажбите на електрическа енергия, управление на договори, свързани 

с търговия на електрическа енергия, анализ и проследяване на държавна регулация и 

лицензионен режим относно търговия с ел. енергия, докладване на търговски сделки 

съгласно REMIT, управление на взаимоотношения с институции, енергийна ефективност и 
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постигане на индикативни цели, поддържане и надграждане на фирмените стандарти и 

процеси за търговия с електрическа енергия и др.; 

 Отдел „Прогнози, баланси и борсова търговия“ – прогнозиране и балансиране на 

клиентски товарови профили, от контрагенти/доставчици и управление на балансираща 

група, контролиране и подпомагане информационното обслужване на клиентите на 

дружеството, проверяване, обработване и въвеждане на данни от измерванията; изготвяне на 

справки и отчети за всички операции по прогнозирането и балансирането на електрическа 

енергия, ежедневна комуникация с производители, търговци, системни и пазарни оператори, 

клиенти, контрагенти и пр. във връзка с прогнозирането и регистрирането на графици; 

изчисляване на небаланси спрямо прогнозирано и реално консумирано количество 

електрическа енергия на клиенти; изготвяне на прогнозни графици за потреблението и 

производството на членовете в балансиращата група; 

 Системен администратор – дейността е част от отдел „Търговска администрация“ с 

основна функция поддържане компютърните и информационните системи, поддръжка на 

компютърните информационни мрежи и съоръжения; извършване на ремонтни работи на 

компютърната техника и мрежата; контрол на състоянието на компютърната техника и 

мрежата и др.; 

 Юрисконсулт/Адвокат – дейността е изнесена и е част от отдел „Търговска 

администрация“, като предоставя правни съвети относно енергийните регулаторни режими, 

включително при формирането на цените на електрическата енергия; участва в 

изработването на проекти на договори, свързани с дейността при спазване на българското 

законодателство, предоставя правни становища, защитава интересите на дружеството. 

За постигане на своите цели, дружеството ще разчита на квалифицирани специалисти 

в съответните области. Дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и 

задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на 

комбинирана балансираща група“, ще се извършва от 6 служителя, както следва: управител, 

счетоводител, специалист „Търговия с електрическа енергия“, специалист „Администрация“, 

специалист „Прогнози, баланси и борсова търговия“ и системен администратор. За 

юридически услуги е предвидено дейността да бъде изнесена, съответно 1 адвокат. 

Представени са копия на автобиографии, дипломи за завършено образование на 

управителя и на част от служителите. 

Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството 

доказателства може да се приеме, че „Актив Енерджи Корпорейшън“ ЕООД разполага 

с човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на дейността 

„търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор 

на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща 

група“. 

 

IV. Икономически аспекти 

Относно наличие на финансови възможности на заявителя за осъществяване на 

дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на 

„координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана 

балансираща група“, както и наличие 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): 

„Актив Енерджи Корпорейшън“ ЕООД е представило бизнес план за периода 2022 г. 

– 2026 г. за управление и развитие на дейността „търговия с електрическа енергия“, с 

включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и 

„координатор на комбинирана балансираща група“, с прогнозни годишни финансови отчети 

съгласно изискванията на чл. 13 от НЛДЕ, който се разглежда в отделно административно 

производство. За целите на настоящото производство, представеният бизнес план се 
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разглежда с оглед установяване на финансовите възможности на дружеството за изпълнение 

на лицензионната дейност за посочения срок. 

В бизнес плана са заложени увеличаващи се количества електрическа енергия за 

покупко-продажба от 7 440 MWh през 2022 г. до 876 000 MWh през 2026 г. 

Прогнозните цени, по които дружеството ще купува и продава електрическа енергия 

на вътрешния пазар през периода на бизнес плана, са: 

 

 

За разглеждания период дружеството очаква увеличение на печалбата от 45 хил. лв. за 

2022 г. до 6 325 хил. лв. за 2026 г. 

Сравнителна таблица на прогнозните приходи и разходи за периода 2022 г. – 2026 г. е 

представена по-долу: 

 

Показатели в  хил. лева 
Прогноза  

2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 

Приходи  4 464 63 072 183 960 262 800 332 880 

Разходи 4 419 61 937 180 465 257 807 326 555 

Счетоводна печалба 45 1 135 3 495 4 993 6 325 

 

Към бизнес плана „Актив Енерджи Корпорейшън“ ЕООД е представило SWOT 

анализ, в който дружеството е посочило своите силни и слаби страни, възможностите за 

развитие и вероятните заплахи за дейността си. 

Дружеството е представило удостоверение с изх. № 816-11 от 09.08.2022 г. от 

„Юробанк България“ АД, според което „Актив Енерджи Корпорейшън“ ЕООД е клиент на 

банката с открита специална сметка по чл. 19 от Правилата, наличността по която към 

09.08.2022 г. е 200 000 лева. Сумата по специалната сметка е в размер, съответстващ на 

изискванията на чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от Правилата, видно от прогнозната стойност на оборота 

от търговия с електрическа енергия на територията на Република България за първата година 

от лицензионната дейност съгласно представения в Комисията бизнес план. Съгласно 

удостоверението банката се задължава при поискване от КЕВР да предоставя информация на 

Комисията относно оборотите и салдото по сметката. 

Предвид гореизложеното може да се направи извод, че ако спази заложените в 

бизнес плана параметри и представените в пазарния анализ данни, „Актив Енерджи 

Корпорейшън“ ЕООД ще притежава финансови възможности за извършване на 

дейността „търговия с електрическа енергия“, включваща права и задължения на 

„координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана 

балансираща група“. 

 

V. Договор за участие в стандартна балансираща група 
На основание чл. 12, ал. 1 от НЛДЕ и чл. 19, ал. 1 и ал. 2 във връзка с чл. 11, т. 9 от 

ПТЕЕ, „Актив Енерджи Корпорейшън“ ЕООД е представило проект на договор за участие в 

стандартна балансираща, който е със съдържание, предвидено в чл. 12, ал. 2 от НЛДЕ. 

Представени са също така и общи принципи за разпределяне на небалансите в рамките на 

стандартната балансираща група, въз основа на които небалансите се разпределят на всеки 

член от групата в съответствие с изискванията на ПТЕЕ. 

Показател Мярка 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 

Покупна цена на ел. енергия лв./MWh 594,00 471,36 412,02 392,40 372,78 

Продажна цена на ел. енергия лв./MWh 600,00 480,00 420,00 400,00 380,00 

Количество търгувана ел. 

енергия общо 
MWh 7 440 131 400 438 000 657 000 876 000 



 
 

 

София 1000, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8-10 
тел.: (02) 988 87 30; факс: (02) 988 87 82 

www.dker.bg, dker@dker.bg 
 
 

стр. 7 от 7 
 

 

VI. Договор за участие в комбинирана балансираща група 

На основание чл. 12, ал. 1 от НЛДЕ и чл. 19, ал. 1 и ал. 2 във връзка с чл. 11, т. 9 от 

ПТЕЕ заявителят е представил и проект на договор за участие в комбинирана балансираща 

група, както и общи принципи за разпределяне на небалансите в рамките на комбинираната 

балансираща група. След преглед на представения проект на договор е установено, че 

същият има съдържание, съответстващо на изискванията на чл. 12, ал. 2 от НЛДЕ.  

 

VII. Правила за работа с потребители на енергийни услуги 

На основание чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ „Актив Енерджи Корпорейшън“ ЕООД е 

представило проект на Правила за работа с клиенти. Според изискванията на чл. 38в, ал. 2 от 

ЗЕ правилата уреждат реда и сроковете за получаване, разглеждане, проверка и отговор на 

подадените жалби, сигнали и предложения, формата на данните за потреблението и 

процедурата, по която доставчиците и потребителите на енергийни услуги получават достъп 

до тях. 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 5, т. 1 от Закона за 

енергетиката и чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и 

водно регулиране и на нейната администрация, предлагаме Комисията да обсъди 

следните 
 

РЕШЕНИЯ: 
 

1. Да приеме настоящия доклад; 

2. Да определи дата, час и място на провеждане на открито заседание за 

разглеждане на приетия по т. 1 доклад, които да бъдат публикувани на интернет 

страницата на Комисията, като се осигури и възможност за дистанционно участие; 

3. Да покани за участие в откритото заседание лицата, представляващи по 

търговска регистрация „Актив Енерджи Корпорейшън“ ЕООД или други 

упълномощени от тях представители на дружеството. 


