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Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ - И2-Л-361 

от 06.10.2014 г. 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание, проведено на 06.10.2014 г., като разгледа доклад с вх. 

Е-Дк-310/ 08.07.2014 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-9 от 05.02.2014 г., 

подадено от „Фючър Енерджи” ЕООД за изменение/допълнение на лицензия № Л-

361-15 от 21.07.2011 г. за дейността „търговия с електрическа енергия” и 

събраните данни от проведено открито заседание на 17.09.2014  г., установи 

следното: 

 

Административното производство е образувано по заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-9 

от 05.02.2014 г., подадено от „Фючър Енерджи” ЕООД за изменение/допълнение на 

лицензия № Л-361-15 от 21.07.2011 г., издадената за дейността „търговия с 

електрическа енергия” с искане за включване на права и задължения за дейността на  

„координатор на комбинирана балансираща група” на основание 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 (Наредба №3).  

Заявителят „Фючър Енерджи” ЕООД е титуляр на лицензия № Л-361-15 от 

21.07.2011 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия” изменена и 

допълнена с права и задължения за дейността „координатор на стандартна 

балансираща група” с Решение № И1- Л- 361 от 08.04.2013 г. на Държавната комисия 

за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), за срок от десет години. 

Съгласно чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗЕ производство за изменение/допълнение на 

лицензия може да се образува по искане на лицензианта. Основание за исканото 

изменение чрез допълнение е и чл. 61, ал. 1, т. 2 от Наредба № 3, във връзка с чл. 39, 

ал. 5 и чл. 96а от ЗЕ и чл. 56, ал. 11 от Правилата за търговия с електрическа енергия, 

приети с решение по протокол № 110 от 18.07.2013 г. на ДКЕВР (ПТЕЕ). 

С подаденото заявление с вх. № E-ЗЛР-И-9/05.02.2014 г., дружеството е поискало 

допълване на лицензията с права и задължения на „координатор на комбинирана 

балансираща група” съгласно Правилата за търговия с електрическа енергия. 

Видно от чл. 39, ал. 5 от ЗЕ в случай, че лицензиант притежава лицензия за 

дейността „търговия с електрическа енергия“, същият ако отговаря на изискванията за 

координатор на балансираща група, може да поиска изменение на съществуващата му 

лицензия. Съгласно текста на чл. 9, ал. 5 от Наредба № 3 последната следва да бъде 

допълнена с права и задължения на координатор. 

В чл. 56, ал. 15 от Правилата за търговия с електрическа енергия, изрично е 

предвидена възможността за създаване на комбинирани балансиращи групи, в които 

могат да участват производители на енергия от възобновяеми източници и 

високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия и 

потребители. От друга страна съгласно чл. 58, ал. 1 от Правилата, търговските 

участници имат право да се регистрират като „координатори на комбинирани 

балансиращи групи“. Съгласно разпоредбата на чл. 1, ал. 2 от Правилата търговски 

участник е и търговеца на електрическа енергия.  
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Едно от изискванията за регистрация на търговски участник като „координатор на 

комбинирана група”, посочено в чл. 58, ал. 1, т.3 от Правилата, е наличие на прието 

решение от ДКЕВР за допълване на съществуващата лицензия с правата и 

задълженията, свързани с тази дейност.  

С оглед изложеното, се налага изводът, че искането на „Фючър Енерджи” ЕООД 

да бъде изменена лицензия № Л-361-15/21.07.2011 г. е допустимо.  

Видно от удостоверение № 20131114113351 от 14.11.2013 г. на Търговския 

регистър, воден от Агенцията по вписвания към Министерство на правосъдието, 

„Фючър Енерджи” ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, ЕИК 

200990173, със седалище и адрес на управление: гр. София 1618, община Столична, 

район „Овча купел”, бул. „Никола Петков” № 82, ет.3. Капиталът на дружеството е в 

размер на 75 002.00 (седемдесет и пет хиляди и два) лева. Едноличен собственик на 

капитала е „Аксис 7” ООД с ЕИК 102865947. Дружеството се представлява от 

Валентин Крумов Христов в качеството му на Управител.  

Предвид гореизложеното следва, че изменението на лицензията, издадена за 

дейността „търговия с електрическа енергия” няма да е в противоречие с чл. 11, ал. 2, 

т. 2, буква „а” и „б” от Наредбата  №3.Представени са и декларации по чл. 11, ал. 2, т. 

2, б. „в” и б. „г” от Наредба № 3 от Валентин Крумов Христов в качество му на 

Управител на „Фючър Енерджи” ЕООД, с които се установява, че дружеството не е 

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

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

издаването на лицензия за същата дейност, не е в производство по ликвидация.  

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 допълване на права и задължения за дейността координатор на 

комбинирана балансираща група предполага качество търговец на електрическа 

енергия. Предвид изложеното при изменение на съществуващата лицензия срокът на 

изпълнение на дейността за 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”, 

а именно до 2021 г. 

Дружеството е регистрирано като активен търговски участник на 

либерализирания пазар на електрическа енергия и има издаден от „ЕСО” ЕАД кодов 

номер на търговски участник №TZZ226. В регистъра на координаторите на стандартни 

балансиращи групи на „ЕСО” ЕАД, дружеството е регистрирано от оператора и като 

координатор на стандартна балансираща група с EIC код 32X001100100374K от 

01.05.2013 г. 

Дружеството извършва дейността си по лицензията в офис под наем с обща площ 

105 кв. м на първо ниво в триетажна сграда на адрес: гр. София, бул. „Никола Петков” 

№ 82, ет. 3. Офисът се състои от осем отделни работни помещения с обособени 19 

работни места, приемна и санитарен възел. В отделно помещение е монтиран сървърът 

на дружеството със съпровождащото го оборудване с резервно електрозахранване и 

комуникационни връзки. Едно от работните места е обособено с подобрени технически 

средства, с чиято помощ се осъществява балансирането, прогнозирането, мониторинга, 

мениджмънта и подаването на товаровите графици за електрическа енергия. 

„Фючър Енерджи” ЕООД е изпълнило изискванията относно комуникационно и 

компютърно оборудване за електронен обмен на данни с оператора и декларира, че 

техническите средства необходими за сключване на сделки с електрическа енергия по 

чл. 100, ал. 1 от ЗЕ, отговарят на условията, определени в ПТЕЕ, потвърдени с писмо с 

изх. № 1883/28.04.2011 г. от „ЕСО” ЕАД. 

Информационно и комуникационното обслужване в дружеството се осъществява 

чрез използване на следните средства:  
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1. Сървър / Intel QUAD Core XEON 3210, RAM 2 GB, HDD 2x500 GB (RAID 0) 

Операционна система Linux (Slack ware 12) 

 Файлов сървър 

 Сървър база данни 

 Сървър електронна поща 

2. Работни станции – 21 бр. 

2.1. Настолна работна станция /Intel XEON E5430, RAM 4 GB, HDD 2x500 (RAID)/ 

оборудвана с многофункционално устройство HP Color LaserJet CM1312 nfi MFP 

/принтер, скенер, факс, копирна машина/  

 Операционна система MS Windows Vista Business 32  

 Антивирусна защита NOD 32 

 Версия WORD 2007 (MS Office 2007 SB)   

 Версия Excel 2007 (MS Office 2007 SB) 

 Версия на клиент за електронна поща MS Outlook 2007 (MS Office 2007 SB) 

 Система за печатане, сканиране, оптическо разпознаване на символи и работа с 

факс – HP Solution Center 

2.2.Преносими компютри HP 6730b/Intel Core2Duo, RAM 4 GB, HDD 250 GB/ - 4 

броя 

 Операционна система MS Windows Vista Business 32 

 Антивирусна защита NOD32 

 Версия на WORD 2007 (MS Office 2007 SB) 

 Версия на Excel 2007 (MS Office 2007 SB) 

 Версия на клиент за електронна поща MS Outlook 2007 (MS Office 2007 SB) 

 Cisco Quick VPN Client 

3. Нает сървър за електронна поща към пакет хостинг услуги „Малък бизнес” на 

HOST.BG/POP3/SMTP Mail Server/ 

4. Дружеството има девет бизнес телефонни поста по договор с БТК ЕАД и 

статични, реални IP адреса по договор с интернет доставчик. 

Във връзка с необходимостта от подобряване на доставките на електрическа 

енергия и оптимизиране на енергийния баланс на партньорите дружеството е 

надградило съществуващата информационна система със система за енергиен 

мониторинг. 

Системата за енергиен мониторинг, получава, обработва и оперативно съхранява 

необходимата информация за всички енергийни потоци. Изградена е от основен 

сървър, намиращ се в дейта центъра (data center) на „Фючър Енерджи” ЕООД и е 

базирана на софтуерна комуникационна платформа Windows Server на Microsoft и 

използва база данни MS SQL, софтуерна комуникационна платформа за връзка на 

сървъра с измервателните прибори (power meters) монтиране при консуматорите в 

наблюдаваните обекти на клиентите е KepServerEX на фирмата KepWare позволяваща 

свързване на широка гама от измервателни уреди. За цитираните софтуерни 

платформи Фючър Енерджи притежава лицензии, позволяващи разширяване на 

системата до използването на голям брой измервателни прибори и база данни с 

необходимия капацитет. За комуникация Фючър Енерджи е изградило и подържа 

частна виртуална мрежа (VPN) базирана върху различни комуникационни мрежи 

(оптични, безжични, кабелни и др.) според достъпа до съответния клиент. 

Така изградената система позволява да се получи детайлна информация за 

потреблението в реално време, което позволява по точно прогнозиране на 

количествата електрическа енергия и дава възможност за активно балансиране в 

реално време, което оптимизира балансирането на цялата група. 

От изложените данни и доказателства може да се приеме, че „Фючър Енерджи” 

ЕООД отговаря на изискванията за наличие на техническа и материална осигуреност 



 4 

за сключване на сделки с електрическа енергия като координатор на комбинирана 

балансираща група в съответствие с чл. 11, ал.6 т. 2 от Наредба № 3. 

Предоставени са данни за управленската и организационна структура на 

дружеството, както и данни за образованието и квалификацията на персонала. С така 

организиран екип дружеството успява да извърши всички необходими действия за 

регистрирането, лицензирането, позиционирането, както на вътрешен така и на 

международния пазар. Изградена е система за енергиен мениджмънт, която се 

използва и за целите на прогнозирането и планирането на потреблението на 

електрическата енергия. „Фючър Енерджи” ЕООД активно участва в тестовата работа 

на системата MMS на „ЕСО” ЕАД. 

Като координатор на стандартна балансираща група дружеството балансира 

повече от 140 клиенти (към края на 2013 г.) и има за цел да използва натрупания опит в 

прогнозирането и балансирането на производители на електрическа енергия от 

възобновяеми източници и високоефективно комбинирано производство на топлинна 

и електрическа енергия. Към края на декември 2013 г. дружеството има сключени 

трудови договори с над 40 служителя. 

Организационната структура се състои от: 

- Управител – Ръководи и представлява дружеството; 

- Отдел „Крайни клиенти” – извършва регистрацията на пазара, изготвят 

товарови графици, прогнозира количества, следи нормативната база в енергетиката; 

- Отдел „Прогнозиране и балансиране” – изготвя товарови графици, прогнозни 

количества, разпределяне на небалансите в рамките на балансиращата група и 

отговаря за системата за енергиен мениджмънт; 

- Отдел „Анализи и пазари” – отговаря за участието в търгове за електроенергия, 

международна търговия, изготвя пазарни анализи и извършва наблюдение на 

борсовите пазари. 

Изнесените услуги извън дружеството са: 

- Системи за енергиен мениджмънт – проектиране и изграждане, доставка на 

оборудване, поддръжка;  

- Информационно и комуникационно обслужване – софтуерно обслужване, 

хардуерно обслужване, телекомуникационни услуги; 

- Счетоводно и митническо обслужване; 

- Финансови и Банкови услуги. 

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

че „Фючър Енерджи” ЕООД 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 права и задължения на координатор на 

комбинирана балансираща група в съответствие с чл. 11, ал.6 т. 3 от Наредба № 3.  

В изпълнение на изискванията на чл.13, ал.1, т. 5 и т. 6 от Наредба № 3, „Фючър 

Енерджи“ ЕООД е представило актуализиран бизнес план за периода 2014 г. – 2019 г. с 

прогнозни годишни финансови отчети, банково удостоверение от „Уникредит 

Булбанк“ АД за финансово обезпечение, съгласно чл. 19, ал. 2 от Правилата за 

условията и реда за достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи, 

както и годишни финансови отчети на дружеството заявител за периода 2010 г. – 2012 

г. и предварителен годишен финансов отчет към 30.09.2013 г. 

І. Финансови резултати от дейността на „Фючър Енерджи“ ЕООД за периода 2010 

– 2013 г. 

От представените одитирани годишни финансови отчети e видно, че през 2010 и 

2011 г. дружеството не е извършвало лицензионна дейност. Финансовият резултат на 

„Фючър Енерджи“ ЕООД, е както следва: за 2012 г. нетна печалба от 57 хил.лв. и към 

30.09.2013 г. нетна печалба от 384 хил. лв. Основните фактори, които оказват влияние 
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върху нарастването на нетната печалба през 2013 г. спрямо 2012 г. е увеличението на 

общите приходи от продажби. 

Въз основа на извършения анализ на база обща балансова структура може да се 

направи  изводът, че финансовото състояние на дружеството за периода 2012 г. – 2013 

г. е добро, т.е. дружеството не притежава свободен капитал за покриване на 

финансовите си задължения, но е осигурена наличност от бързоликвидни средства за 

обезпечаване на оперативните търговски задължения и средства за инвестиции в нови 

дълготрайни активи. 

II. Финансов анализ на база прогнозните годишни финансови отчети на „Фючър 

Енерджи“ ЕООД за периода 2014 г. – 2018 г. 

„Фючър Енерджи“ ЕООД е представило бизнес план за управление и развитие на 

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

дейността „координатор на комбинирана балансираща група” за периода 2014 г. – 2018 

г. с прогнозни счетоводни баланси и прогнозни отчети за приходите и разходите. 

Дружеството предвижда количествата електрическа енергия за покупко-продажба 

да се увеличават, отчитайки очакваното активизиране и разширяване на пазара в 

България, както следва: 180 000 MWh през 2014 г., 205 000 MWh през 2015 г., 240 000 

MWh през 2016 г., 276 000 MWh през 2017 г., 300 000 MWh през 2018 г. достигайки 

327 000 MWh през 2019 г. 

Прогнозните цени, по които „Фючър Енерджи“ ЕООД ще купува електрическа 

енергия са следните: 80 лв./MWh за 2014 г., 96 лв./MWh за 2015 г., 115 лв./MWh за 

2016 г., 127 лв./MWh за 2017 г., 138 лв./MWh за 2018 г., 142 лв./MWh. 

Продажните цени заложени в бизнес плана на дружеството са следните, като е 

предвиден среден марж от 4%: 84 лв./MWh за 2014 г., 100 лв./MWh за 2015 г., 120 

лв./MWh за 2016 г., 132 лв./MWh за 2017 г., 144 лв./MWh за 2018 г., 148 лв./MWh за 

2019 г. 

Дружеството очаква ръст в приходите от основната си дейност, като със същите 

темпове е прогнозирано да нарастват и разходите, както и печалбата. Това се дължи на 

прогнозните нарастващи обеми продадена електрическа енергия. Стойностите на 

постигнатите и прогнозните стойности на приходите и разходите на дружеството са 

представени в следващата таблица: 

в хил. лева 

Показатели 
Отчет Прогноза 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Приходи 11 508 11 900 15 120 20 500 28 800 36 432 43 200 48 396 

в т.ч. от 

лицензионна 

дейност 

11 492 11 380 15 120 20 500 28 800 36 432 43 200 48 396 

Разходи 11 451 11 516 14 830 20 170 28 240 35 802 42 190 47 289 

в т.ч. от 

лицензионна 

дейност 

10 923 11 196 14 400 19 680 27 600 35 052 41 400 46 434 

Счетоводна 

печалба 
57 384 290 330 560 630 1 010 1 107 

Финансов 

резултат 
51 346 261 297 504 567 909 996 

ДА 25 37 172 172 172 172 172 172 

СК/ДА 2,88 7,30 2,16 3,89 6,82 10,12 15,40 21,19 

КА/КП 0,96 1,01 1,06 1,15 1,33 1,61 2,24 4,21 

СК/(ДП+КП) 0,02 0,05 0,10 0,20 0,38 0,68 1,33 3,37 

 

По отношение на поведението в качеството си на координатор на комбинирана 

балансираща група, дружеството ще се разплаща с „ЕСО” ЕАД за небалансите на 
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групата, покривайки разходите си за балансираща енергия чрез сделките за 

балансираща енергия с членовете на групата. „Фючър Енерджи“ ЕООД прогнозира 

небалансите в групата да намаляват, вследствие на увеличаването на броя на 

участниците в нея. За периода на бизнес плана те са  както следва: 

Излишък – 1 340 MWh през 2014 г. при средна цена 18 лв./MWh, 1 330 MWh през 

2015 г. при средна цена 22,40 лв./MWh, 1 220 MWh през 2016 г. при средна цена 21 

лв./MWh, 640 MWh през 2017 г. при средна цена 18,30 лв./MWh, 450 MWh през 2018 г. 

при средна цена 14,84 лв./MWh, 250 MWh през 2019 г. при средна цена 18,68 лв./MWh. 

Недостиг – 70 MWh през 2014 г. при средна цена 232,40 лв./MWh, 69 MWh през 

2015 г. при средна цена 279 лв./MWh, 72 MWh през 2016 г. при средна цена 294,50 

лв./MWh, 54 MWh през 2017 г. при средна цена 304 лв./MWh, 45 MWh през 2018 г. при 

средна цена 307,80 лв./MWh, 34 MWh през 2019 г. при средна цена 313,50 лв./MWh. 

В резултат на гореизложеното „Фючър Енерджи“ ЕООД очаква следния нетен 

резултат от дейността „координатор на комбинирана балансираща група“: 16 хил. лв. 

за 2014 г., 19 хил. лв. за 2015, 21 хил. лв. за 2016, 16 хил. лв. за 2017 г., 14 хил. лв. за 

2018 г., 11 хил. лв. за 2019 г. 

В представения прогнозен отчет за приходите и разходите дружеството залага 

печалба за 2014 г. в размер на 261 хил. лв., 297 хил. лв. за 2015 г., 504 хил. лв. за 2016 

г., 567 хил. лв. за 2017г., за 2018 г. и 2019 г. съответно 909 хил. лв. и 996 хил. лв. 

Прогнозните дълготрайните активи на дружеството за периода на бизнес плана са 

константни. Текущите активи, следват тенденция на увеличение, в резултат на 

прогнозираното увеличение на търговските вземания и паричните средства и 

еквиваленти. По отношение на капиталовата структура дружеството предвижда 

увеличение на сумата на собствения капитал, вследствие на увеличение на стойността 

на неразпределената печалба. Краткосрочните задължения намаляват за разглеждания 

период, вследствие на редуцирането на търговски и други задължения. 

В тази връзка, „Фючър Енерджи“ ЕООД предвижда добро финансово състояние 

на дружеството за периода на бизнес плана, общата ликвидност - висока, което е 

индикатор, че дружеството ще разполага със свободни оборотни средства за 

обслужване на текущите си задължения, както и средства за инвестиции в нови 

дълготрайни активи. 

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

достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи, с писмо вх. № Е-

ЗЛР-И-9/26.02.2014 г. дружеството е представило банково удостоверение № 0911-64-

002349/25.02.2014 г. от „Уникредит Булбанк“ АД, в уверение на това, че „Фючър 

Енерджи“ ЕООД е клиент на банката и има открита специална сметка със салдо към 

25.02.2014 г. в размер на 500 хил. лв. От представеният годишен финансов отчет за 

2012 г., 1/24 част от годишният оборот от търговия с електрическа енергия е в размер 

на 479 хил.лв., следователно дружеството е изпълнило изискванията на чл. 19 от 

Правилата за условията и реда за достъп до електропреносната и 

електроразпределителните мрежи. 

Въз основа на гореизложеното може да се направи изводът, че при спазване на 

заложените в бизнес плана параметри, „Фючър Енерджи“ ЕООД притежава финансови 

възможности за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия” с 

включени права и задължения на „координатор на комбинирана балансираща група”. 

В съответствие с чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от НЛДЕ и с чл.19, ал. 4  във връзка с чл.11, 

т. 9 от Правилата за търговия с електрическа енергия „Фючър Енерджи” ЕООД е 

представило проект на договор за балансиране с координатор на балансираща група 

между дружеството и участници в балансиращата група. От направения преглед на 

предложения от „Фючър Енерджи” ЕООД проект на Договор за участие на 

потребители в комбинирана балансираща група може да се направи изводът, че същия 



 7 

отговаря на изискванията на чл. 12, ал. 2 от Наредба № 3 и е в съответствие с 

Правилата за търговия с електрическа енергия. 

 

 

Предвид гореизложеното, Комисията счита, че искането на „Фючър Енерджи“ 

ЕООД за изменение и допълнение на лицензия № Л-361-15 от 21.07.2011 г., издадена 

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

„координатор на комбинирана балансираща група” е основателно и е необходимо 

лицензията да бъде изменена, 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. В т. 1.1.7. се изменя така:  

„1.1.7. Правила на мрежите” са приетите с решение на Държавната комисия за 

енергийно и водно регулиране на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗЕ, „Правила за 

управление на електроенергийната система” (обн. ДВ, бр. 6 от 21.01.2014 г.), 

“Правила за управление на електроразпределителните мрежи” (обн. ДВ, бр. 66 от 

2007 г.) с всички последващи изменения и допълнения.”; 

 

3.Т. 1.1.9. се изменя така: 

„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, в 

която участват производители на електрическа енергия от възобновяеми източници и 

от високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа 

енергия”. 

 

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

1. T. 2.1. се изменя така: 

„2.1. С тази лицензия Държавната комисия 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. В т. 2.2.3. изразът „Да осъществява дейността координатор на стандартна 

балансираща група.”се заменя с израза: „Да осъществява дейностите координатор на 

стандартна  и координатор на комбинирана балансираща група.” 

 

III. В т. 3.4 „Материални активи и човешки ресурси“ се правят следните 

изменения: 

1. В т. 3.4.2., буква „б” изразът „дейността „координатор на стандартна 

балансираща група” се заменя с израза „дейностите „координатор на стандартна 
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балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ 

балансираща група“. 

 

2. В т. 3.4.4., буква „б” се изменя така: 

„б) упражняване на дейностите координатор на стандартна балансираща група и 

координатор на комбинирана балансираща група”. 

 

3. В т. 3.4.4. буква „г” след думата „стандартна” се добавя изразът „и 

комбинирана”.  

 

4. В т. 3.5. след думата „стандартна” се добавя изразът „и комбинирана”.  

 

5. В т. 3.5.2. след думата „стандартна” се добавя изразът „и комбинирана”. 

 

6. Т. 3.5.8. се изменя така: 

 

„3.5.8. За осигуряване защитата на участниците лицензиантът изготвя и 

представя за одобряване от комисията договори за участие в стандартната и 

комбинираната балансираща група съгласно Правилата за търговия, включващ 

процедури за работа на координатора с участниците в стандартната и комбинираната 

балансираща група, реда и сроковете за получаване, разглеждане, проверка и отговор 

на подадени от участниците жалби - Приложение №3  и Приложение № 4”. 

 

7. В т.3.6.1. „Приложение № 4” се заменя с „Приложение № 5”. 

 

8. В т. 3.8.1. изразът „Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката” се 

заменя с „Наредбата”. 

 

9. В т. 3.8.4. изразът „Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката” се 

заменя с „Наредбата”. 

10. В т. 3.8.8. след израза „координатор на стандартна балансираща група” се 

добавя изразът „и координатор на комбинирана балансираща група”. 

 

11. В т.3.11.1. се добавя нова точка 4 със следното съдържание:  

 

„4.Приложение №4 – Договор за участие на производители от възобновяеми 

енергийни източници и високоефективно комбинирано производство в комбинирана 

балансираща група”. 

 

12. Съществуващата т. 4 става т. 5 и се изменя така: 

 

„5. Приложение №5 - Решения на ДКЕВР за определяне на показатели за 

качество на обслужването.”. 

 

На проведеното открито заседание на 17.09.2014 г. представителят на 

дружеството е заявил, че приема без възражения фактите и обстоятелствата, отразени в 

доклад с вх. Е-Дк-310/ 08.07.2014 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-9 от 05.02.2014 

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

чл. 39, ал. 5 от Закона за енергетиката, във връзка с чл. 9, ал. 5, чл. 13, ал. 6 и чл. 

66, ал. 1,т. 1 от Наредба № 3 за лицензиране на дейностите в енергетиката 

 

 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Изменя лицензия № Л-361-15 от 21.07.2011 г. за дейността „търговия с 

електрическа енергия”, издадена на „Фючър Енерджи” ЕООД, ЕИК 200990173,  

със седалище и адрес на управление: гр. София 1618, община Столична, район 

„Овча купел”, бул. „Никола Петков” № 82, ет.3, като допълва същата с права и 

задължения за дейността „координатор на комбинирана балансираща група”, 

както следва: 

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

допълнения: 

2. 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. В т. 1.1.7. се изменя така:  

„1.1.7. Правила на мрежите” са приетите с решение на Държавната 

комисия за енергийно и водно регулиране на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗЕ, 

„Правила за управление на електроенергийната система” (обн. ДВ, бр. 6 от 

21.01.2014 г.), “Правила за управление на електроразпределителните мрежи” 

(обн. ДВ, бр. 66 от 2007 г.) с всички последващи изменения и допълнения.”; 

 

3.Т. 1.1.9. се изменя така: 

„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, в която участват производители на електрическа енергия от 

възобновяеми източници и от високоефективно комбинирано производство на 

топлинна и електрическа енергия”. 

 

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

1. T. 2.1. се изменя така: 

„2.1. С тази лицензия Държавната комисия 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. В т. 2.2.3. изразът „Да осъществява дейността координатор на стандартна 

балансираща група..”се заменя с израза: „Да осъществява дейностите 
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координатор на стандартна  и координатор  на комбинирана балансираща 

група…” 

 

III. В т. 3.4 „Материални активи и човешки ресурси“ се правят следните 

изменения: 

1. В т. 3.4.2., буква „б” изразът „дейността „координатор на стандартна 

балансираща група” се заменя с израза „дейностите „координатор на стандартна 

балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ 

балансираща група“. 

 

2. В т. 3.4.4., буква „б” се изменя така: 

„б) упражняване на дейностите координатор на стандартна балансираща 

група и координатор на комбинирана балансираща група”. 

 

3. В т. 3.4.4. буква „г” след думата „стандартна” се добавя изразът „и 

комбинирана”.  

 

4. В т. 3.5. след думата „стандартна” се добавя изразът „и комбинирана”.  

 

5. В т. 3.5.2. след думата „стандартна” се добавя изразът „и комбинирана”. 

 

6. Т. 3.5.8. се изменя така: 

 

„3.5.8. За осигуряване защитата на участниците лицензиантът изготвя и 

представя за одобряване от комисията договори за участие в стандартната и 

комбинираната балансираща група съгласно Правилата за търговия, включващ 

процедури за работа на координатора с участниците в стандартната и 

комбинираната балансираща група, реда и сроковете за получаване, 

разглеждане, проверка и отговор на подадени от участниците жалби -  

Приложение №3  и Приложение № 4”. 

 

7. В т.3.6.1. „Приложение № 4” се заменя с „Приложение № 5”. 

 

8. В т. 3.8.1. изразът „Наредбата за лицензиране на дейностите в 

енергетиката” се заменя с „Наредбата”. 

 

9. В т. 3.8.4. изразът „Наредбата за лицензиране на дейностите в 

енергетиката” се заменя с „Наредбата”. 

10. В т. 3.8.8. след израза „координатор на стандартна балансираща група” 

се добавя изразът „и координатор на комбинирана балансираща група”. 

 

11. В т.3.11.1. се добавя нова точка 4 със следното съдържание:  

 

„4.Приложение №4 – Договор за участие на производители от възобновяеми 

енергийни източници и високоефективно комбинирано производство в 

комбинирана балансираща група”. 

 

12. Съществуващата т. 4 става т. 5 и се изменя така: 

 

„5. Приложение №5 - Решения на ДКЕВР за определяне на показатели за 

качество на обслужването.”. 
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2. Одобрява на „Фючър Енерджи” ЕООД актуализиран бизнес план за 

периода 2014 г. – 2019 г., приложение към това решение и приложение към 

издадената лицензия. 

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 

(четиринадесет) дневен срок. 

 
С уважение: 

Петър Петров - и.д.Директор на дирекция  „Ценово регулиране, лицензии и пазари” 

 

Елена Маринова - Директор на дирекция „Правна”  

 

Заповед №З-Е-70/14.02.2014 г. 

Членове на работната група: 

М. Тафров -н-к отдел в дирекция „Ценово регулиране, лицензии и пазари”, 

 

П. Младеновски: Мл. експерт в дирекция „Ценово регулиране, лицензии и пазари” 

 

Н. Петкова - ст. експерт в ГД „КРС” 

 

Т. Бельова: Мл. експерт в Дирекция „Правна”  

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА ДКЕВР: 

 

................................................. 

 Ил. Хр. Илиев 

 

................................................. 

 Е.Харитонова 

 

................................................. 

 К.Тодорова 

 

................................................. 

 Д. Димитров 

 

................................................. 

 М. Миланова 

 

................................................. 

 Ил. Б. Илиев 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

(Светла Тодорова) 

 

 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

(Лиляна Драгиева) 


