
1 

 

КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
     София – 1000,  бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8 - 10,  тел.: 93 596 13, факс: 988 87 82 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ И1-Л-246 

от 15.12.2015 г. 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание, проведено на 15.12.2015 г., като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-332 от 

02.12.2015 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-55 от 07.09.2015 г. на „АЛПИК ЕНЕРГИЯ 

БЪЛГАРИЯ” ЕООД за изменение/допълнение на лицензия № Л-246-15 от 12.09.2007 г., 

издадена за дейността „търговия с електрическа енергия”, с включване на права и 

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

комбинирана балансираща група“ и събраните данни от проведеното на 11.12.2015 г. 

открито заседание по преписката, установи следното: 

 

Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за енергийно 

и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-55 от 07.09.2015 г. на 

„АЛПИК ЕНЕРГИЯ БЪЛГАРИЯ” ЕООД за изменение/допълнение на лицензия № Л-246-15 от 

12.09.2007 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия”, с включване на права и 

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

комбинирана балансираща група“ на основание чл. 51, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ) 

и чл. 61, ал. 2, т. 2 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката 

(НЛДЕ). 

Със заповед № З-Е-184 от 14.09.2015 г. на председателя на Комисията е сформирана 

работна група със задача да проучи обстоятелствата в заявлението и приложенията към него за 

установяване на основателността на искането. 

Резултатите от извършения анализ на заявлението и приложенията към него са отразени в 

доклад с вх. № Е-Дк-332 от 02.12.2015 г., който е приет от КЕВР с решение по Протокол № 251 

от 08.12.2015 г., т. 9. В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ, на 11.12.2015 г. е 

проведено открито заседание, на което заявителят не е изпратил свой представител.  

След проучване на обстоятелствата по образуваната преписка, Комисията приема за 

установено следното: 

Видно от представеното удостоверение за актуално състояние с изх. № 20150819125622 

от 19.08.2015 г. на Агенцията по вписванията, правно-организационната форма на „АЛПИК 

ЕНЕРГИЯ БЪЛГАРИЯ” ЕООД e еднолично дружество с ограничена отговорност, с единен 

идентификационен код /ЕИК/ 175055588, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, 

пл. „Позитано“ № 2, ет. 7.  

„АЛПИК ЕНЕРГИЯ БЪЛГАРИЯ” ЕООД има следния предмет на дейност: дейности в 

областта на енергетиката, включително пренос и търговия с електрическа енергия, организиране 

на пазар на електрическа енергия, внос и износ, търговия и производство, търговско 

представителство и посредничество, както и всяка друга търговска дейност, незабранена от 

закона. 

Дружеството се управлява и представлява заедно от управителите Петер Дворак и Зденек 

Чихак или заедно от които и да е двама от назначените управители и/или прокуристи. 
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Капиталът на дружеството е в размер на 200 000 лв. (двеста хиляди лева). Едноличен 

собственик на капитала е „АЛПИК“ АГ, чуждестранно юридическо лице, идентификация 

105974401, държава: Швейцария. 

От представените на основание чл. 11, ал. 2, т. 2, буква „а” и буква „б” от НЛДЕ 

декларации от управителите Петер Дворак и Зденек Чихак се установява, че същите не са 

лишавани от правото да упражняват търговска дейност и не са осъждани с влязла в сила 

присъда за престъпление против собствеността или против стопанството. 

Представени са декларации от заявителя по чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „в”, б. „г” и б. „д“ от 

НЛДЕ, 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. 

Следва да се има предвид, че Комисията е издала лицензия за дейността „търговия с 

електрическа енергия” на дружеството за срок от 10 години. Исканото изменение с включване 

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

комбинирана балансираща група“ предполага качество търговец на електрическа енергия. 

Предвид изложеното, при изменение на съществуващата лицензия срокът на изпълнение на 

дейността на координатор не може да надвишава този по лицензията. В случай, че същата бъде 

допълнена с новите дейности, срокът за упражняването им не може да бъде по-дълъг от срока 

по лицензията за „търговия с електрическа енергия”. 

Предвид изложеното, заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-55 от 07.09.2015 г. на „АЛПИК 

ЕНЕРГИЯ БЪЛГАРИЯ” ЕООД за изменение/допълнение на лицензия № Л-246-15 от 12.09.2007 

г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия”, с включване на права и задължения 

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

балансираща група“, е допустимо.  

 Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване на дейността 

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

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

„АЛПИК ЕНЕРГИЯ БЪЛГАРИЯ” ЕООД има издадена лицензия № Л-246-15 от 

12.09.2007 г. за дейността „търговия с електрическа енергия” за срок от 10 години. Седалището 

и адресът на управление на дружеството е град София, район „Триадица“, пл. „Позитано” № 2, 

ет. 7. Представено е писмо-потвърждение в уверение на това, че дружеството има сключен 

договор за наем на офис помещение с „Перформ Риал Истейт“ ООД, собственик на Перформ 

Бизнес Център, намиращ се в град София, пл. „Позитано“ № 2. Договорът за наем е вписан в 

Агенция по вписванията с рег. № 3139 от 03.02.2012 г., том I, № 245. „АЛПИК ЕНЕРГИЯ 

БЪЛГАРИЯ” ЕООД е наемател на офис помещение № 5 с площ от 174,63 кв.м. за неопределен 

срок от време. Наетото помещение е с изградени инсталации за отопление и климатизация, 

електроснабдяване, структурно окабеляване, информационна мрежа и контрол на достъпа. 

Дружеството декларира, че офисът е оборудван с необходимите за нормалната работа на 

екипа материални ресурси. Видно от сайта на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД (ЕСО 

ЕАД), „АЛПИК ЕНЕРГИЯ БЪЛГАРИЯ” ЕООД е регистриран търговски участник с номер 

TZZ133, с постоянен статус „активен“ от 20.6.2008 г. 

В заявлението си „АЛПИК ЕНЕРГИЯ БЪЛГАРИЯ” ЕООД е предоставило доказателства 

за закупени компютърни и периферни устройства, софтуер и телефони за осъществяване на 

дейността по лицензията. Представено е писмо от ЕСО ЕАД за проверка на изпълнение на 

изискванията по чл. 11, ал. 6, т. 2 от НЛДЕ с изх. № ПМО-4343/1 от 29.07.2015 г. 

От гореизложените данни и представените доказателства се установи, че „АЛПИК 

ЕНЕРГИЯ БЪЛГАРИЯ” ЕООД отговаря на изискванията за наличие на техническа и 

материална осигуреност за сключване на сделки с електрическа енергия и като „координатор на 
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стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група” в 

съответствие с чл. 11, ал. 6, т. 2 от НЛДЕ.  

 Относно наличието на човешки ресурси и опит за осъществяване на дейността „търговия 

с електрическа енергия“ с права и задължения на „координатор на стандартна балансираща 

група“ и „координатор на комбинирана балансираща група”. 

В заявлението си дружеството посочва, че дейността се извършва от управителите и 

наетите служители в България съгласно организационната структура на компанията. 

Допълнителен персонал ще бъде нает съобразно бизнес възможностите и нуждите за 

извършване на дейността. Допълнителни дейности се извършват чрез компании за външни 

услуги. „АЛПИК ЕНЕРГИЯ БЪЛГАРИЯ” ЕООД получава пълна материална подкрепа от 

групата Алпик. Към настоящия момент на развитие на своите бизнес дейности Фронт офис 

активностите на дружеството се осъществяват от изпълнителните директори и трима наети 

служители – специалисти в областта на търговията с електрическа енергия. Мидъл и бек офис 

активностите се извършват от центъра за корпоративни услуги на групата Алпик. През 

следващите години на опериране на пазара и в зависимост от развитието на дейността си в 

областта на координиране на балансираща група, дружеството планира да наеме допълнителен 

персонал. Представени са професионални автобиографии, копия на дипломи и сертификати за 

придобита образователно-квалификационна степен и справка от Национална агенция за 

приходите за двамата управители и трима служители, заети с дейността по лицензията в 

дружеството. 

В бизнес плана си заявителят посочва, че Алпик АГ е водеща швейцарска енергийна 

компания с европейски фокус. Основните дейности обхващат производство, търговия и 

доставка на електрическа енергия, както и предоставянето на инженерингови услуги и решения. 

В заявлението дружеството е представило: 

 Меморандум за възлагане на услуга на външен изпълнител; 

 Копие от споразумение за възлагане на изнесени услуги в областта на счетоводството, 

планирането на графици, управление на портфолиото, сетълмент между Atel Energy AG, 

organizacni slozka и „АЛПИК ЕНЕРГИЯ БЪЛГАРИЯ” ЕООД; 

 Писмо / обяснителна записка относно придобиване на Atel Energy AG, organizacni slozka 

от Alpiq Energy SE през 2010 година; 

 Извлечение от Търговски регистър при Градски съд - Прага, отразяващо 

преобразуването и придобиването на Atel Energy AG, organizacni slozka от Alpiq Energy SE; 

„АЛПИК ЕНЕРГИЯ БЪЛГАРИЯ” ЕООД обосновава изнасянето на дейности и услуги на 

външни изпълнители с целта да освободи време на компаниите да се фокусират върху 

основните си дейности и да смекчи липсата от налични умения и експертност в областите, в 

които се извършва тази услуга. При възлагане на услуга на външен изпълнител е възможно да се 

постигне по-голяма гъвкавост на бюджет и контрол. Това позволява на компаниите да заплатят 

само за услугата, от която се нуждаят и да заплатят за нея само когато се нуждаят. В допълнение 

тази услуга позволява да се намали нуждата от наемане и обучение на специализиран персонал, 

дава достъп до инженери-експерти и намалява капиталовите и оперативни разходи на 

компанията. 

Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството доказателства се 

установи, че „АЛПИК ЕНЕРГИЯ БЪЛГАРИЯ” ЕООД отговаря на изискванията на чл. 40, ал. 1, 

т. 1 от ЗЕ относно наличие на 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” в съответствие с чл. 11, ал. 6 т. 3 от НЛДЕ.  
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Относно наличието на финансови възможности на „АЛПИК ЕНЕРГИЯ БЪЛГАРИЯ” 

ЕООД за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия” и упражняване на 

дейност като „координатор на стандартна балансираща група” и „координатор на комбинирана 

балансираща група“, както и наличието 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). 

Дружеството „АЛПИК ЕНЕРГИЯ БЪЛГАРИЯ” ЕООД притежава лицензия № Л-246-15 

от 12.09.2007 г. за дейността търговия с електрическа енергия. Подаденото заявление с вх. № Е-

ЗЛР-И-55 от 07.09.2015 г. е по повод искането на дружеството издадената лицензия да бъде 

допълнена с правата и задълженията за извършване на дейността „координатор на стандартна 

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

В изпълнение на изискванията на чл. 13, ал. 1от НЛДЕ за лицензиране на дейностите в 

енергетиката, „АЛПИК ЕНЕРГИЯ БЪЛГАРИЯ” ЕООД е представило актуализиран бизнес план 

за периода 2016 г. – 2020 г.   

В съответствие с изискванията на чл. 19, ал. 2 от Правилата, дружеството е представило 

писмено потвърждение от „ИНГ Банк Н.В. - клон София“ АД с изходящ № 15188 от 03.09.2015 

г.  в уверение на това, че „АЛПИК ЕНЕРГИЯ БЪЛГАРИЯ” ЕООД е клиент на същата банка и 

има открита сметка, чиито средства са предназначени единствено за изпълнение на 

задълженията на дружеството при осъществяване на лицензионна дейност „търговия с 

електрическа енергия”, наличността по която е 182 797 лв. 

От представените годишни финансови отчети е видно, че към 31.12.2012 г. заявителят 

реализира приходи от продажби в размер на 33 782 хил. лв., за 2013 г. дружеството не е отчело 

приходи от продажба на електроенергия, и  2 678 хил. лв. за 2014 г.   

Прогнозни цени и количества, по които дружеството ще купува и продава електрическа 

енергия, са показани в следната таблица: 

 

 Прогнозни данни 

Показател Мярка 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Средна продажна цена лв./MWh 88,00 93,34 95,71 97,67 101,67 

Средна покупна цена лв./MWh 83,00 85,13 87,31 89,10 90,92 

Количества търгувана 

електроенергия 
MWh 105 000 125 000 150 000 180 000 210 000 

 

Дружеството е представило прогнозни приходи, разходи и показатели за периода  2016 г. 

- 2020 г., които са представени в таблицата по-долу: 

  

Показатели в хил. лева 
Прогнозни данни 

2016 2017 2018 2019 2020 

Приходи 9 510 11 795 14 511 17 667 21 565 

Разходи 9 105 11 118 13 679 16 744 19 929 

Счетоводна печалба 71 281 439 467 1 182 

Финансов резултат 45 164 237 231 532 
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ДА 26 21 15 10 5 

СК/ДА 7,69 9,52 13,3 20 50 

КА/КП 1,4 1,5 1,6 1,6 1,8 

СК/(ДП+КП) 0,22 0,19 0,16 0,14 0,12 

 

Съгласно данните от представения прогнозен период 2016 г. – 2020 г., „АЛПИК ЕНЕРГИЯ 

БЪЛГАРИЯ” ЕООД предвижда общите приходи да нарастват и от 9 510 хил. лв. за 2016 г. да 

достигнат до 21 565 хил. лв. през 2020 г. 

Със същия темп е прогнозирано да нарастват и разходите и от 9 105 хил. лв. за 2016 г. да 

достигнат 19 929 хил. лв. през 2020 г. 

Дружеството прогнозира печалбата да се увеличава и от 45 хил. лв. за 2016 г. да достигне 

до 532 хил. лв. през 2020 г. 

Размерът на краткотрайните активи и краткосрочните пасиви определя добри стойности на 

коефициента на обща ликвидност и възможността на дружеството да покрива краткосрочните 

си задължения с наличните краткотрайни активи.  

 Политиката на дългосрочно финансиране на „АЛПИК ЕНЕРГИЯ БЪЛГАРИЯ” ЕООД  

попада в обхвата на компетентност на дружеството-майка. Кредитоспособността и финансовата 

обезпеченост на дружеството се осигуряват от собствен капитал и финансова подкрепа от 

групата Алпик. 

 „АЛПИК ЕНЕРГИЯ БЪЛГАРИЯ” ЕООД ще сключва сделки основно с филиали и 

клонове, които принадлежат към групата Алпик в Югоизточна Европа. Дружеството планира да 

внася, изнася и транзитира електроенергия на територията на България за и от Румъния, Сърбия, 

Гърция, Македония и Турция. 

В маркетинговия анализ на „АЛПИК ЕНЕРГИЯ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, под формата на 

SWOT анализ са посочени както вътрешни и външни силни страни на дружеството, така и 

обективно са посочени слабите страни и възможните заплахи пред дружеството. 

Въз основа на всичко гореизложено, може да се направи извод, че в случай, че спази 

заложените в бизнес плана параметри, „АЛПИК ЕНЕРГИЯ БЪЛГАРИЯ” 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“. 

Относно проекти на договори за участие в стандартна балансираща група и комбинирана 

балансираща група. 

В съответствие с чл. 12 от НЛДЕ и чл. 11, ал. 1, т. 9 от ПТЕЕ, „АЛПИК ЕНЕРГИЯ 

БЪЛГАРИЯ” ЕООД е представило проект на „Договор за участие в стандартна балансираща 

група за поемане на небалансите” и проект на „Договор за участие в комбинирана балансираща 

група за поемане на небалансите”. От направения преглед на предложените проекти на договори 

може да се направи извод, че те отговарят на изискванията на чл. 12, ал. 2 от НЛДЕ в 

съответствие с ПТЕЕ. 

 

 Предвид гореизложеното, Комисията счита искането на „АЛПИК ЕНЕРГИЯ 

БЪЛГАРИЯ” ЕООД за изменение/допълнение на лицензия № Л-246-15 от 12.09.2007 г., 

издадена за дейността „търговия с електрическа енергия”, с включване на права и задължения 

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

балансираща група“ за основателно и е необходимо лицензията да бъде изменена, както следва: 

 

I. В т. 1 „Определения и приложения“ се правят следните изменения и допълнения: 
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1. T. 1.1.3. се изменя така: 

„1.1.3. „Наредбата” е Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в 

енергетиката (обн. ДВ, бр. 33 от 2013 г.), с всички последващи изменения и допълнения; 

 

2. T. 1.1.4. се изменя така: 

„1.1.4. „Правилата за достъп” са Правила за условията и реда за предоставяне на достъп 

до електропреносната и електроразпределителните мрежи (обн. ДВ, бр. 98 от 2013 г.), с всички 

последващи изменения и допълнения; 

 

3. Т. 1.1.5. се изменя така: 

„1.1.5. „Правилата за търговия” са Правила за търговия с електрическа енергия (обн. ДВ, 

бр. 66 от 2013 г.), с всички последващи изменения и допълнения; 

 

4. Създава се нова т. 1.1.6. със следното съдържание: 

„1.1.6. „Правилата за измерване” са Правила за измерване на количеството електрическа 

енергия (обн. ДВ, бр. 98 от 2013 г.), с всички последващи изменения и допълнения; 

 

5. Създава се нова т. 1.1.7. със следното съдържание: 

„1.1.7. „Правилата на мрежите” са Правила за управление на електроразпределителните 

мрежи (обн. ДВ, бр. 66 от 2007 г.) и Правила за управление на електроенергийната система (обн. 

ДВ, бр. 6 от 2014 г.), с всички последващи изменения и допълнения; 

 

6. Създава се нова т. 1.1.8. със следното съдържание: 

„1.1.8. „Тарифата“ е Тарифата за таксите, които се събират от Държавната комисия за 

енергийно и водно регулиране по ЗЕ (обн. ДВ, бр. 89 от 2004 г.), с всички последващи 

изменения и допълнения;  

 

7. Създава се нова т. 1.1.9. със следното съдържание:: 

„1.1.9. „Участник” е: 

a) член на стандартна балансираща група съгласно Правилата за търговия,  

б) член на  комбинирана балансираща група съгласно Правилата за търговия.  

 

II. В т. 2 „Общи положения“ се правят следните изменения: 

 

1. T. 2.1. се изменя така: 

„2.1. С тази лицензия Комисията за енергийно и водно регулиране, наричана по-нататък 

„комисията”, разрешава на лицензианта да извършва дейността „търговия с електрическа 

енергия” („лицензионната дейност”), включително дейностите „координатор на стандартна 

балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“, в съответствие с 

разпоредбите на ЗЕ, подзаконовите актове по неговото прилагане, с действащото 

законодателство, с общите и индивидуалните административни актове, издавани от 

комисията, регламентиращи тази дейност, както и с установената добра национална и 

международна практика.” 

 

2. Т. 2.2. се изменя така: 

„2.2. С тази лицензия се предоставят права и се определят задължения на лицензианта 

на територията на Република България:“ 
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3. Т. 2.2.1. се изменя така: 

„2.2.1. Да сключва сделки за покупка на електрическа енергия по свободно договорени 

цени, изключително с цел продажба, от производители, извън определената разполагаемост за 

производство на електрическа енергия по реда на чл. 21, ал. 1, т. 21 от ЗЕ, от други търговци, 

на които е издадена лицензия за търговия с електрическа енергия, от балансиращия или от 

борсовия пазар на електрическа енергия;“ 

 

4. Т. 2.2.2. се изменя така: 

„2.2.2. Да сключва сделки за продажба на електрическа енергия на клиенти, на други 

търговци, на които е издадена лицензия за търговия с електрическа енергия, на производители 

на пазара на електрическа енергия, на балансиращия и на борсовия пазар на електрическа 

енергия съгласно Правилата за търговия; 

 

5. Създава се нова т. 2.2.3  със следното съдържание: 

„2.2.3. Да осъществява дейностите координатор на стандартна и координатор на 

комбинирана балансираща група и да прилага общи недискриминационни условия за 

разпределение на небаланса  между отделните членове в групата, спазвайки действащото 

законодателство и прилагайки разумни бизнес методи и модели в съответствие с добрите 

международни практики, с цел по-добро планиране на баланса в балансиращата група, 

генерацията, потреблението и обмените между балансиращи групи. За изпълнението на това 

задължение лицензиантът е длъжен: 

- да изготвя ясни и прозрачни процедури за регистрация на членовете на балансиращата 

група и за смяната на координатор на балансираща група; 

- да известява предварително видовете услуги, които предлага, и средствата, чрез които 

членовете на балансиращата група могат да получават актуална информация; 

- да извършва прогнозиране, съгласуване, предоставяне и утвърждаване на графици за 

производство, потребление и обмен на електрическа енергия в рамките на балансиращата 

група и с други координатори на балансираща група; 

- да извършва физически и финансов сетълмент по отношение на небалансите в 

балансиращата група; 

- да изготвя правила за фактуриране, оспорване и изплащане на задължения на 

членовете на балансиращата група, системата за възстановяване на суми и/или компенсиране 

на същите; 

- да изготвя „Методика за разпределение на общия небаланс между отделните членове 

на балансиращата група“.“ 

 

6. В т. 2.3. думата „трансгранична“ се заличава.  

 

III. В т. 3 „Специални условия“ се правят следните изменения: 

 

1. В т. 3.1.1., буква „а“, думата „дейността“ се заменя с думата „дейностите“ 

 

2. В т. 3.1.1., буква „б“, думата „двустранните“ се заменя с думата „сключените“. 

 

3. В т. 3.2.1. думата „дейността“ се заменя с думата „дейностите“; 
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4. В т. 3.3.1. думата „дейността“ се заменя с думата „дейностите“, а изразът „не по-

кратък от 5 (пет) години“ се заменя с израза „до 5 (пет) години“. 

 

5. В т. 3.4.1. думата „дейността“ се заменя с думата „дейностите“. 

 

6. В т. 3.4.2., буква „а”, думата „потребителите” се заменя с израза „клиентите и 

участниците”. 

 

7. Т. 3.4.2., буква „б”, се изменя така: 

„б) информационно и телекомуникационно оборудване, софтуерни продукти, които 

дават възможност за получаване и администриране на необходимата информация за изпълнение 

на задълженията по осъществяване на лицензионната дейност, включително и за дейностите 

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

група, в т.ч. за събиране, прехвърляне и обработване на данни и поддържане на контакт с 

участниците на пазара; 

 

8. В т. 3.4.2., буква „в“, думата „дейността“ се заменя с думата „дейностите“. 

 

9. Т. 3.4.4. се изменя по следния начин: 

„3.4.4. Лицензиантът осигурява и поддържа достатъчно на брой квалифициран персонал 

за осъществяване на дейностите по лицензията за: 

а) сключване и изпълнение на договорите, както и на изискванията на Правилата за 

достъп, Правилата за търговия, Правилата за управление на електроенергийната система и на 

други приложими изисквания на енергийното законодателство; 

б) редовно разплащане на дължимите суми по сключените договори; 

в) работа с клиентите, включително по приемане, разглеждане и решаване на техни 

претенции; 

г) упражняване на дейността „координатор на стандартна балансираща група“; 

д) работа с участниците в „стандартна балансираща група”, включително по приемане, 

разглеждане и решаване на техни претенции. 

 

10. Т. 3.5. се изменя така: 

„3.5. Взаимоотношения с клиенти и участници“; 

 

11. В т. 3.5.1. думата „потребителите“ се заменя с израза „клиентите и участниците”. 

 

12. В т. 3.5.2. думата „потребителите“ се заменя с израза „клиентите и участниците”. 

 

13. В т. 3.5.3. думата „потребителите“ се заменя с израза „клиентите и участниците”. 

 

14. В т. 3.5.4. думата „потребителя“ се заменя с израза „клиента/участника“. 

 

15. Т. 3.5.7. се изменя така: 

„3.5.7. По решение на комисията лицензиантът организира за своя сметка провеждането 

на проучване от независими експерти за степента на удовлетвореност на клиентите и 

участниците.“ 

 

16. Т. 3.5.8. се изменя така: 
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„3.5.8. За осигуряване защитата на клиентите и участниците лицензиантът изготвя и 

представя за одобряване от комисията Правила за работа с потребителите - Приложение № 3 и 

договори за участие в стандартна/комбинирана балансираща група съгласно Правилата за 

търговия, включващи процедури за работа на координатора с участниците, реда и сроковете за 

получаване, разглеждане, проверка и отговор на подадени от участниците жалби - Приложение 

№ 4 и Приложение № 5.” 

 

17. Съществуващата т. 3.5.9. става т. 3.5.12., като думата „потребителите“ се заменя с 

думата „клиентите“.  

 

18. Съществуващата т. 3.5.10. става т. 3.5.13., като изразът „Закона за енергетиката“ се 

заменя със съкращението „ЗЕ“. 

 

19. Създава се нова т. 3.5.9. със следното съдържание: 

„3.5.9. Лицензиантът е длъжен да осигурява участие на участниците, при условията на 

равнопоставеност и прозрачност, за начина на разпределение на небалансите между него и 

останалите участници.“ 

 

20. Създава се нова т. 3.5.10. със следното съдържание: 

„3.5.10. Лицензиантът е длъжен да предоставя информация на участниците за 

индивидуалния им небаланс, общия небаланс на групата и цената за балансиране за всеки 

период на сетълмент.“ 

 

21. Създава се нова т. 3.5.11. със следното съдържание: 

„3.5.11. Лицензиантът е длъжен да информира участниците за предстоящи промени в 

нормативната база, свързани с пазара на електрическа енергия, и за тяхното влияние върху него 

и отделните участници в групата.“ 

 

22. Т. 3.6.1. се изменя по следния начин: 

„3.6.1. При осъществяване на лицензионната дейност лицензиантът предоставя 

търговски услуги на клиентите и участниците в съответствие с показателите за качеството на 

обслужването, определени с решения на комисията, Приложение № 6 към тази лицензия.“ 

 

23. В т. 3.6.3. думата „дейността“ се заменя с „дейностите“.  

 

24. В т. 3.8.1. изразът „Наредбата за лицензирането на дейностите в енергетиката“ се 

заменя с израза „Наредбата и Правилата за търговия“. 

 

25. В т. 3.8.4. изразът „Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката“ се 

заменя с „Наредбата“. 

 

26. В т. 3.8.5. думата „потребителите“ се заменя с израза „клиентите и участниците“. 

 

27. Създава се нова т. 3.8.8. със следното съдържание: 

„3.8.8. Лицензиантът изготвя и предоставя на комисията регулярни отчети, обхващащи 

едногодишен период от дейността „търговия с електрическа енергия”, „координатор на 

стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“, и 
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извънредни отчети, поискани от комисията, съдържащи информация съгласно Правилата за 

търговия.“ 

 

28. В т. 3.10.1. изразът „действащата тарифа за таксите, които се събират от Държавната 

комисия за енергийно и водно регулиране по ЗЕ“ се заменя с „Тарифата“. 

 

29. В т. 3.11.1., съществуващата точка 4 става точка 6, като „Приложение № 4“ се заменя 

с „Приложение № 6“, а думата „ДКЕВР“ се заменя с „КЕВР“.  

 

30. В т. 3.11.1. се създава нова точка 4 със следното съдържание: 

„4. Приложение № 4 - Договор за участие в стандартна балансираща група;“ 

 

31. В т. 3.11.1. се създава нова точка 5 със следното съдържание: 

„5. Приложение № 5 - Договор за участие в комбинирана балансираща група;“ 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 1, чл. 51, ал. 1, т. 1 и чл. 39, 

ал. 5 от ЗЕ, във връзка с чл. 9, ал. 5, чл. 13, ал. 6 и чл. 66, т. 1 от НЛДЕ 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Изменя лицензия № Л-246-15 от 12.09.2007 г. за дейността „търговия с 

електрическа енергия”, издадена на „АЛПИК ЕНЕРГИЯ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ЕИК 

175055588, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, пл. „Позитано“ № 2, ет. 7., 

като допълва същата с права и задължения на „координатор на стандартна балансираща 

група“ и „координатор на комбинирана балансираща група”, както следва: 

 

I. В т. 1 „Определения и приложения“ се правят следните изменения и допълнения: 

 

1. T. 1.1.3. се изменя така: 

„1.1.3. „Наредбата” е Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в 

енергетиката (обн. ДВ, бр. 33 от 2013 г.), с всички последващи изменения и допълнения; 

 

2. T. 1.1.4. се изменя така: 

„1.1.4. „Правилата за достъп” са Правила за условията и реда за предоставяне на 

достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи (обн. ДВ, бр. 98 от 2013 

г.), с всички последващи изменения и допълнения; 

 

3. Т. 1.1.5. се изменя така: 

„1.1.5. „Правилата за търговия” са Правила за търговия с електрическа енергия 

(обн. ДВ, бр. 66 от 2013 г.), с всички последващи изменения и допълнения; 

 

4. Създава се нова т. 1.1.6. със следното съдържание: 

„1.1.6. „Правилата за измерване” са Правила за измерване на количеството 

електрическа енергия (обн. ДВ, бр. 98 от 2013 г.), с всички последващи изменения и 

допълнения; 
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5. Създава се нова т. 1.1.7. със следното съдържание: 

„1.1.7. „Правилата на мрежите” са Правила за управление на 

електроразпределителните мрежи (обн. ДВ, бр. 66 от 2007 г.) и Правила за управление на 

електроенергийната система (обн. ДВ, бр. 6 от 2014 г.), с всички последващи изменения и 

допълнения; 

 

6. Създава се нова т. 1.1.8. със следното съдържание: 

„1.1.8. „Тарифата“ е Тарифата за таксите, които се събират от Държавната комисия 

за енергийно и водно регулиране по ЗЕ (обн. ДВ, бр. 89 от 2004 г.), с всички последващи 

изменения и допълнения;  

 

7. Създава се нова т. 1.1.9. със следното съдържание:: 

„1.1.9. „Участник” е: 

a) член на стандартна балансираща група съгласно Правилата за търговия,  

б) член на  комбинирана балансираща група съгласно Правилата за търговия.  

 

II. В т. 2 „Общи положения“ се правят следните изменения: 

 

1. T. 2.1. се изменя така: 

„2.1. С тази лицензия Комисията за енергийно и водно регулиране, наричана по-

нататък „комисията”, разрешава на лицензианта да извършва дейността „търговия с 

електрическа енергия” („лицензионната дейност”), включително дейностите 

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

балансираща група“, в съответствие с разпоредбите на ЗЕ, подзаконовите актове по 

неговото прилагане, с действащото законодателство, с общите и индивидуалните 

административни актове, издавани от комисията, регламентиращи тази дейност, както и с 

установената добра национална и международна практика.” 

 

2. Т. 2.2. се изменя така: 

„2.2. С тази лицензия се предоставят права и се определят задължения на 

лицензианта на територията на Република България:“ 

 

3. Т. 2.2.1. се изменя така: 

„2.2.1. Да сключва сделки за покупка на електрическа енергия по свободно 

договорени цени, изключително с цел продажба, от производители, извън определената 

разполагаемост за производство на електрическа енергия по реда на чл. 21, ал. 1, т. 21 от 

ЗЕ, от други търговци, на които е издадена лицензия за търговия с електрическа енергия, 

от балансиращия или от борсовия пазар на електрическа енергия;“ 

 

4. Т. 2.2.2. се изменя така: 

„2.2.2. Да сключва сделки за продажба на електрическа енергия на клиенти, на 

други търговци, на които е издадена лицензия за търговия с електрическа енергия, на 

производители на пазара на електрическа енергия, на балансиращия и на борсовия пазар 

на електрическа енергия съгласно Правилата за търговия; 

 

5. Създава се нова т. 2.2.3  със следното съдържание: 

„2.2.3. Да осъществява дейностите координатор на стандартна и координатор на 

комбинирана балансираща група и да прилага общи недискриминационни условия за 
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разпределение на небаланса  между отделните членове в групата, спазвайки действащото 

законодателство и прилагайки разумни бизнес методи и модели в съответствие с добрите 

международни практики, с цел по-добро планиране на баланса в балансиращата група, 

генерацията, потреблението и обмените между балансиращи групи. За изпълнението на 

това задължение лицензиантът е длъжен: 

- да изготвя ясни и прозрачни процедури за регистрация на членовете на 

балансиращата група и за смяната на координатор на балансираща група; 

- да известява предварително видовете услуги, които предлага, и средствата, чрез 

които членовете на балансиращата група могат да получават актуална информация; 

- да извършва прогнозиране, съгласуване, предоставяне и утвърждаване на 

графици за производство, потребление и обмен на електрическа енергия в рамките на 

балансиращата група и с други координатори на балансираща група; 

- да извършва физически и финансов сетълмент по отношение на небалансите в 

балансиращата група; 

- да изготвя правила за фактуриране, оспорване и изплащане на задължения на 

членовете на балансиращата група, системата за възстановяване на суми и/или 

компенсиране на същите; 

- да изготвя „Методика за разпределение на общия небаланс между отделните 

членове на балансиращата група“.“ 

 

6. В т. 2.3. думата „трансгранична“ се заличава.  

 

III. В т. 3 „Специални условия“ се правят следните изменения: 

 

1. В т. 3.1.1., буква „а“, думата „дейността“ се заменя с думата „дейностите“ 

 

2. В т. 3.1.1., буква „б“, думата „двустранните“ се заменя с думата „сключените“. 

 

3. В т. 3.2.1. думата „дейността“ се заменя с думата „дейностите“; 

 

4. В т. 3.3.1. думата „дейността“ се заменя с думата „дейностите“, а изразът „не по-

кратък от 5 (пет) години“ се заменя с израза „до 5 (пет) години“. 

 

5. В т. 3.4.1. думата „дейността“ се заменя с думата „дейностите“. 

 

6. В т. 3.4.2., буква „а”, думата „потребителите” се заменя с израза „клиентите и 

участниците”. 

 

7. Т. 3.4.2., буква „б”, се изменя така: 

„б) информационно и телекомуникационно оборудване, софтуерни продукти, които 

дават възможност за получаване и администриране на необходимата информация за 

изпълнение на задълженията по осъществяване на лицензионната дейност, включително и 

за дейностите „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на 

комбинирана балансираща група, в т.ч. за събиране, прехвърляне и обработване на данни 

и поддържане на контакт с участниците на пазара; 

 

8. В т. 3.4.2., буква „в“, думата „дейността“ се заменя с думата „дейностите“. 
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9. Т. 3.4.4. се изменя по следния начин: 

„3.4.4. Лицензиантът осигурява и поддържа достатъчно на брой квалифициран 

персонал за осъществяване на дейностите по лицензията за: 

а) сключване и изпълнение на договорите, както и на изискванията на Правилата 

за достъп, Правилата за търговия, Правилата за управление на електроенергийната 

система и на други приложими изисквания на енергийното законодателство; 

б) редовно разплащане на дължимите суми по сключените договори; 

в) работа с клиентите, включително по приемане, разглеждане и решаване на техни 

претенции; 

г) упражняване на дейността „координатор на стандартна балансираща група“; 

д) работа с участниците в „стандартна балансираща група”, включително по 

приемане, разглеждане и решаване на техни претенции. 

 

10. Т. 3.5. се изменя така: 

„3.5. Взаимоотношения с клиенти и участници“; 

 

11. В т. 3.5.1. думата „потребителите“ се заменя с израза „клиентите и участниците”. 

 

12. В т. 3.5.2. думата „потребителите“ се заменя с израза „клиентите и участниците”. 

 

13. В т. 3.5.3. думата „потребителите“ се заменя с израза „клиентите и участниците”. 

 

14. В т. 3.5.4. думата „потребителя“ се заменя с израза „клиента/участника“. 

 

15. Т. 3.5.7. се изменя така: 

„3.5.7. По решение на комисията лицензиантът организира за своя сметка 

провеждането на проучване от независими експерти за степента на удовлетвореност на 

клиентите и участниците.“ 

 

16. Т. 3.5.8. се изменя така: 

„3.5.8. За осигуряване защитата на клиентите и участниците лицензиантът изготвя 

и представя за одобряване от комисията Правила за работа с потребителите - Приложение 

№ 3 и договори за участие в стандартна/комбинирана балансираща група съгласно 

Правилата за търговия, включващи процедури за работа на координатора с участниците, 

реда и сроковете за получаване, разглеждане, проверка и отговор на подадени от 

участниците жалби - Приложение № 4 и Приложение № 5.” 

 

17. Съществуващата т. 3.5.9. става т. 3.5.12., като думата „потребителите“ се заменя 

с думата „клиентите“.  

 

18. Съществуващата т. 3.5.10. става т. 3.5.13., като изразът „Закона за енергетиката“ 

се заменя със съкращението „ЗЕ“. 

 

19. Създава се нова т. 3.5.9. със следното съдържание: 

„3.5.9. Лицензиантът е длъжен да осигурява участие на участниците, при условията 

на равнопоставеност и прозрачност, за начина на разпределение на небалансите между 

него и останалите участници.“ 
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20. Създава се нова т. 3.5.10. със следното съдържание: 

„3.5.10. Лицензиантът е длъжен да предоставя информация на участниците за 

индивидуалния им небаланс, общия небаланс на групата и цената за балансиране за всеки 

период на сетълмент.“ 

 

21. Създава се нова т. 3.5.11. със следното съдържание: 

„3.5.11. Лицензиантът е длъжен да информира участниците за предстоящи промени 

в нормативната база, свързани с пазара на електрическа енергия, и за тяхното влияние 

върху него и отделните участници в групата.“ 

 

22. Т. 3.6.1. се изменя по следния начин: 

„3.6.1. При осъществяване на лицензионната дейност лицензиантът предоставя 

търговски услуги на клиентите и участниците в съответствие с показателите за 

качеството на обслужването, определени с решения на комисията, Приложение № 6 към 

тази лицензия.“ 

 

23. В т. 3.6.3. думата „дейността“ се заменя с „дейностите“.  

 

24. В т. 3.8.1. изразът „Наредбата за лицензирането на дейностите в енергетиката“ се 

заменя с израза „Наредбата и Правилата за търговия“. 

 

25. В т. 3.8.4. изразът „Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката“ се 

заменя с „Наредбата“. 

 

26. В т. 3.8.5. думата „потребителите“ се заменя с израза „клиентите и участниците“. 

 

27. Създава се нова т. 3.8.8. със следното съдържание: 

„3.8.8. Лицензиантът изготвя и предоставя на комисията регулярни отчети, 

обхващащи едногодишен период от дейността „търговия с електрическа енергия”, 

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

балансираща група“, и извънредни отчети, поискани от комисията, съдържащи 

информация съгласно Правилата за търговия.“ 

 

28. В т. 3.10.1. изразът „действащата тарифа за таксите, които се събират от 

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по ЗЕ“ се заменя с „Тарифата“. 

 

29. В т. 3.11.1., съществуващата точка 4 става точка 6, като „Приложение № 4“ се 

заменя с „Приложение № 6“, а думата „ДКЕВР“ се заменя с „КЕВР“.  

 

30. В т. 3.11.1. се създава нова точка 4 със следното съдържание: 

„4. Приложение № 4 - Договор за участие в стандартна балансираща група;“ 

 

31. В т. 3.11.1. се създава нова точка 5 със следното съдържание: 

„5. Приложение № 5 - Договор за участие в комбинирана балансираща група;“. 

 

2. Одобрява на „АЛПИК ЕНЕРГИЯ БЪЛГАРИЯ” ЕООД актуализиран бизнес план 

за периода 2016 г. – 2020 г., приложение към това решение и приложение към издадената 

лицензия.  
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Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – София град в 14 

(четиринадесет) дневен срок. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

        ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ 

 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

                  Р. ТОТКОВА 
 


