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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-344 

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-331 

от 02.12.2015 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-41 от 25.06.2015 г. на „ЕСП Златни 

пясъци” ООД за изменение/допълнение на лицензия № Л-344-15 от 29.11.2010 г., 

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

задължения на „координатор на стандартна 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-41 от 

25.06.2015 г. на „ЕСП Златни пясъци” ООД за допълнение на лицензия № Л-344-15 от 

29.11.2010 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия”, с включване на права 

и задължения на „координатор на стандартна 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-150 от 02.07.2015 г. на председателя на Комисията е сформирана 

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

за установяване на съответствието на искането с изискванията на ЗЕ и НЛДЕ. 

Резултатите от извършения анализ на заявлението и приложенията към него са 

отразени в доклад с вх. № Е-Дк-331 от 02.12.2015 г., който е приет от КЕВР с решение по 

Протокол № 251 от 08.12.2015 г., т. 2. В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ, 

на 11.12.2015 г. е проведено открито заседание, на което е присъствал представител на 

заявителя. Същият не е направил възражения по фактите, обстоятелствата и изводите, 

отразени в приетия доклад.   

След проучване на обстоятелствата по образуваната преписка, Комисията приема за 

установено следното: 

Видно от извършената справка в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, 

правно-организационната форма на „ЕСП Златни пясъци” ООД e дружество с ограничена 

отговорност, с ЕИК 148075985, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9007, район 

„Приморски“, к.к. „Златни пясъци“, административна сграда Рила.  

 „ЕСП Златни пясъци” ООД има предмет на дейност, както следва: Обществено 

снабдяване с електрическа енергия на територията на к.к. „Златни пясъци“, гр. Варна, след 

лицензиране, и търговия с електрическа енергия. 

Дружеството се управлява и представлява от управителя Веселин Борисов Черкезов. 

Капиталът на „ЕСП Златни пясъци” ООД е в размер на 6 800 (шест хиляди и 

осемстотин) лева. Съдружници в дружеството са „Златни Пясъци“ АД, ЕИК 813095472, с дял 

от капитала в размер на 5200 лв., „Златни“ АД, ЕИК 130152844, с дял от капитала в размер на 

100 лв. и „С-ТРАВЕЛ“ АД, ЕИК 131338111, с дял от капитала в размер на 1500 лв. 
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От представените на основание чл. 11, ал. 2, т. 2, буква „а” и буква „б” от НЛДЕ 

декларации от управителя на дружеството се установява, че същият не е лишаван от правото 

да упражнява търговска дейност и не е осъждан 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” и б. „г” от НЛДЕ, с 

които се установява, че дружеството не е обявено в несъстоятелност, не е в производство за 

обявяване в несъстоятелност, не е в ликвидация и не му е отнемана лицензия за дейността 

„търговия с електрическа енергия“. 

Следва да се има предвид, че Комисията е издала на дружеството лицензия за 

дейността „търговия с електрическа енергия” за срок от 10 години. Исканото изменение с 

допълване на права и задължения за дейността „координатор на стандартна 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 новата 

дейност, срокът за упражняването й не може да бъде по- дълъг от срока по лицензията за 

„търговия с електрическа енергия”.  

С оглед изложеното е обоснован изводът, че искането на „ЕСП Златни пясъци” ООД да 

бъде допълнена лицензия № Л-344-15 от 29.11.2010 г. за търговия с електрическа енергия с 

включване на права и задължения на „координатор на стандартна 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“. 

„ЕСП Златни пясъци” ООД има издадена лицензия № Л-344-15 от 29.11.2010 г. за 

дейността „търговия с електрическа енергия” за срок от 10 години. Седалището и адресът на 

управление на дружеството са: гр. Варна 9007, к.к. „Златни пясъци“, административна сграда 

„Рила“. „ЕСП Златни Пясъци“ ООД е организирало дейността „търговия с електрическа 

енергия“ в наемен офис в гр. София, район „Витоша“, ж.к. Павлово, бул. „Цар Борис III“ № 

201, сграда „Бизнес център“ (приложен договор за наем № 19-А от 17.12.2012 г.). 

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), „ЕСП Златни Пясъци“ ООД е регистриран търговски участник под кодов номер 

„TZZ200”, с постоянен статус „активен“ от 16.03.2011 г. Дружеството е регистриран 

координатор на специална балансираща група с EIC 32X0011001003117, с постоянен статус 

„активен“ от 11.06.2014 г. и регистрира графици за доставка. 

В заявлението си „ЕСП Златни Пясъци“ ООД посочва, че е изградило следните 

информационни мрежи и софтуер за извършване на дейността „координатор на стандартна 

балансираща група“, утвърдени от ECO ЕАД съгласно изискванията за комуникационно и 

компютърно оборудване за електронен обмен на данни с оператора: 

-  информационна система - Microsoft Windows 7 Pro 

-  работна програма версия на WORD - MS Word 2010 

-  работна програма версия на EXCEL - MS Excel 2010 

-  версия на клиента за електронна поща - MS Outlook Express 6.0 

-  антивирусна защита - Symantec Endpoint Protection 10.0 

-  софтуерни инструменти за анализ и прогнозиране 

-  автоматична система за следене на потребителите и база данни 

Сървър за електронна поща: 

-  външен доставчик на пощенски услуги - Linux базиран (Open source). 
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-  сървърите за електронна поща не са на територията на заявителя и не са под негова 

юрисдикция. 

От гореизложените данни и представените доказателства се установи, че „ЕСП Златни 

Пясъци“ ООД отговаря на изискванията за наличие на техническа и материална осигуреност за 

сключване на сделки с електрическа енергия и като „координатор на стандартна 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“. 

В заявлението си дружеството посочва, че персоналът, с който разполага, има 

дългогодишен опит от работата в своите дейности. „ЕСП Златни Пясъци“ ООД се управлява от 

управител и прокурист. В структурата има създадени пет обособени структурни звена: отдел 

„Електроснабдяване“, отдел „Финансово-счетоводен“, отдел „Икономически анализи и 

прогнози“, Правен отдел, Административен отдел и отдел „Търговия с електрическа енергия“. 

Управителят и прокуристът на дружеството са с висше образование и мениджърски опит. 

Персоналът, зает с дейността „координатор на стандартна балансираща група”, включва 

следните служители: 

- Маркетинг мениджър – контролира и ръководи отдела, отговаря за сегментирането на 

пазара, изготвя оферти и договори с клиенти и доставчици. Маркетинг мениджърът е служител 

с висше икономическо образование, степен „Магистър”, и е с над 15-годишен стаж. 

- Специалист търговия с електрическа енергия – ежедневно събира, анализира и 

обобщава данни за почасови товари на електрическа енергия, които в изискуема форма се 

изпращат в ECO ЕАД. Длъжността е заета от служители с висше техническо образование, 

степен „Магистър”, които имат опит в енергийния сектор. 

Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството доказателства 

се установи, че „ЕСП Златни Пясъци“ 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“ с включени права и задължения на 

„координатор на стандартна балансираща група“ в съответствие с чл. 11, ал. 6 т. 3 от НЛДЕ.  

Относно наличието на финансови възможности на „ЕСП Златни Пясъци“ ООД за 

осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия” с права и задължения на  

„координатор на стандартна 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). 

„ЕСП Златни Пясъци“ ООД притежава лицензия № Л-344-15 от 29.11.2010 г. за 

дейността „търговия с електрическа енергия“ за срок от 10 години. Подаденото заявление с 

вх. № Е-ЗЛР-И-41 от 25.06.2015 г. е по повод искането на дружеството издадената лицензия 

да бъде допълнена с правата и задълженията на „координатор на стандартна балансираща 

група”. 

В изпълнение на изискванията на чл. 11, ал. 2, т. 3, 4, 5, 6 от НЛДЕ, към заявлението за 

издаване на лицензия са представени бизнес план за управление и развитие на дейността 

„търговия с електрическа енергия” и „координатор на стандартна балансираща група“ за 

периода 2016 г. - 2020 г. с прогнозни годишни финансови отчети на „ЕСП Златни Пясъци“ 

ООД, както и писмено потвърждение (удостоверение) от „Първа Инвестиционна Банка” АД с 

изходящ № 263-880 от 23.06.2015 г. за наличието на специална сметка съгласно Правилата, 

наличността по която към 23.06.2015 г. е 1 300 000 лв. 
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В изпълнение на изискванията на чл. 13, ал. 1 от НЛДЕ, дружеството е представило 

бизнес план за периода 2016 г. – 2020 г. с прогнозни годишни финансови отчети. 

Според представения бизнес план дружеството прогнозира продаденото количество 

електрическа енергия да се увеличава от 292 800 MWh през 2016 г. до 300 800 MWh през 2020 

г. 

Прогнозните цени и количества търгувана електроенергия са представени по-долу: 

 

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

Средна продажна цена лв./MWh 78,72 78,72 79,68 79,74 80,69 

Средна покупна цена лв/MWh 76,70 76,70 77,70 77,73 78,68 

Количества търгувана 

електроенергия 
MWh 292 800 294 800 297 800 298 800 300 800 

 

Дружеството е представило прогнозен финансов отчет за периода 2016 г. - 2020 г., като 

прогнозните приходи, разходи и показатели са представени в таблицата по-долу: 

 

Показатели в хил. лева 
Прогноза 

2016 2017 2018 2019 2020 

Приходи 23 047 23 207 23 729 23 828 24 274 

в т.ч. продадена 

електрическа енергия 
22 458 22 614 23 130 23 226 23 668 

Разходи 178 178 180 182 185 

Счетоводна печалба 232 292 298 300 304 

ДА 11 10 8 9 9 

СК/ДА 203 287 388 367 401 

КА/КП 4,3 7,1 7,4 7,7 8,2 

СК/(ДП+КП) 3,8 6,1 6,4 6,7 7,2 

 

Съгласно представения прогнозен отчет за приходите и разходите дружеството 

предвижда общите приходи да нарастват всяка година от бизнес плана и от 23 047 хил. лв. за 

2016 г. да достигнат до 24 274 хил. лв. през 2020 г. 

Със същия темп е прогнозирано да нарастват и разходите и от 178 хил. лв. за 2016г. да 

достигнат 185 хил. лв. през 2020 г. 

Дружеството прогнозира печалбата да се увеличава и от 411 хил. лв. за 2016 г. да 

достигне до 421 хил. лв. през 2020 г. 

Общите активи за периода на бизнес плана се увеличават от 2 898 хил. лв. за 2016 г. на 

4 110 хил. лв. към 31.12.2020 г., което е в резултат на увеличението на краткотрайните активи. 

За периода на бизнес плана дружеството прогнозира увеличение на сумата на 

собствения капитал вследствие на увеличението на финансовия резултат. 

 Дружеството не прогнозира дългосрочни задължения, а краткосрочните задължения  

намаляват, като за 2016 г. те са предвидени да бъдат в размер на 661 хил. лв., а в края на 
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периода 2020 г. ще са 496 хил. лв. в резултат на погасяване на задължения по заеми към 

банки. 

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.  

Въз основа на всичко гореизложено, може да се направи извода, че ако спази 

заложените в бизнес плана параметри и представените в пазарния анализ данни, „ЕСП Златни 

Пясъци“ ООД ще притежава финансови възможности за извършване на дейността „търговия с 

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

група”. 

Относно проект на договор за участие в стандартна балансираща група. 

 В съответствие с чл. 12, ал. 1 от НЛДЕ и чл. 11, , т. 9 от ПТЕЕ, „ЕСП Златни Пясъци“ 

ООД е представило проект на „Договор за участие в стандартна балансираща група“. От 

направения преглед на предложения проект на договор може да се направи извод, че същият 

отговаря на изискванията на чл. 12, ал. 2 от НЛДЕ и е в съответствие с ПТЕЕ. 

 Предвид гореизложеното, Комисията счита искането на „ЕСП Златни пясъци“ ООД за 

изменение/допълнение на лицензия № Л-344-15 от 29.11.2010 г., издадена за дейността 

„търговия с електрическа енергия”, с включване на права и задължения на „координатор на 

стандартна 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: 

 

1. Т. 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. Т. 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.), 

заедно с техните 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.), заедно с техните последващи изменения и допълнения;“ 

 

4. Т. 1.1.6. се изменя така: 

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

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

допълнения;“ 

 

5. Т. 1.1.7. се изменя така: 

„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. 1.1.9. със следното съдържание: 
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„1.1.9. „Участник” е член на стандартна 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 дейността „координатор на 

стандартна 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. Съществуващата т. 2.2.3. става т. 2.2.1. и се изменя по следния начин: 

„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;“ 

 

3. Съществуващата т. 2.2.4. става т. 2.2.2. и се изменя по следния начин: 

„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 балансиращия и на борсовия пазар на електрическа енергия;“ 

 

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

 „2.2.3. Да осъществява дейността координатор на стандартна 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, и система за възстановяване на суми и/или компенсиране 

на същите; 

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

на балансиращата група“.“ 
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5. В т. 2.3. се заличава думата „трансгранична“. 

 

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 „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 

дейността „координатор на стандартна 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”. 
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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 

договор за участие в стандартна балансираща група съгласно Правилата за търговия, 

включващ процедури за работа на координатора с участниците, реда и сроковете за 

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

Приложение № 4.” 

 

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 № 5 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“. 
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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” и „координатор на 

стандартна 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, одобрена от Министерския 

съвет“ се заменя с „Тарифата“. 

 

29. В т. 3.11.1., съществуващата точка 4 става точка 5, като „Приложение № 4“ се 

заменя с „Приложение № 5“, 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;“ 

 

 

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-344-15 от 29.11.2010 г. за дейността „търговия с 

електрическа енергия”, издадена на „ЕСП Златни пясъци” ООД, ЕИК 148075985, със 

седалище и адрес на управление: гр. Варна 9007, район „Приморски“, к.к. „Златни 

пясъци“, административна сграда Рила, като допълва същата с права и задължения на 

„координатор на стандартна балансираща група“, както следва: 

 

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

допълнения: 

 

1. Т. 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. Т. 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.), заедно с техните 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.), заедно с техните последващи изменения и допълнения;“ 
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4. Т. 1.1.6. се изменя така: 

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

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

и допълнения;“ 

 

5. Т. 1.1.7. се изменя така: 

„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. 1.1.9. със следното съдържание: 

„1.1.9. „Участник” е член на стандартна 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 дейността 

„координатор на стандартна 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. Съществуващата т. 2.2.3. става т. 2.2.1. и се изменя по следния начин: 

„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;“ 

 

3. Съществуващата т. 2.2.4. става т. 2.2.2. и се изменя по следния начин: 

„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 балансиращия и на борсовия пазар на електрическа енергия;“ 

 

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

„2.2.3. Да осъществява дейността координатор на стандартна 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: 
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- 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, и система за възстановяване на суми 

и/или компенсиране на същите; 

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

членове на балансиращата група“.“ 

 

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

 

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 „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 дейността „координатор на стандартна 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: 
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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 договор за участие в стандартна балансираща група съгласно 

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

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

участниците жалби - Приложение № 4.” 

 

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 № 5 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” и 

„координатор на стандартна 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, одобрена от 

Министерския съвет“ се заменя с „Тарифата“. 

 

29. В т. 3.11.1., съществуващата точка 4 става точка 5, като „Приложение № 4“ се 

заменя с „Приложение № 5“, 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;“. 
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2. Одобрява на „ЕСП Златни пясъци” ООД актуализиран бизнес план за периода 

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

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 


