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ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
София – 1000, бул.“Княз Дондуков” № 8-10, тел.: 935 96 13, факс: 988 87 82 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№  И1-Л-285 

 

от 10.06.2013 г. 

 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание, проведено на 10.06.2013 г., като разгледа доклад с вх. 

№ Е-Дк-207/09.05.2013 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-90/22.11.2012 г., 

подадено от „Загора Енерджи” ООД за изменение на лицензия за дейността 

“търговия с електрическа енергия” и събраните данни от проведеното на 

04.06.2013 г. открито заседание, установи следното: 

 

 

Преписка № 106 от 2012 г. е образувана по заявление с вх.  

№ Е-ЗЛР-И-90/22.11.2012 г., подадено от „Загора Енерджи” ООД за допълнение и 

изменение на лицензия № Л-285-15/08.12.2008 г. издадена за дейността „търговия с 

електрическа енергия”, на основание чл. 51, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и 

чл. 61, ал. 2, т. 2 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ) 

във връзка с чл. 39, ал. 5 и чл. 96а, ал. 1 от ЗЕ. 

Заявителят „Загора Енерджи” ООД, с ЕИК 123507476, със седалище и адрес на 

управление гр. Стара Загора 6000, община Стара Загора, ул. „Патриарх Евтимий” №23, 

представлявано от Ирина Василева Динева, в качеството си на Управител и Петър 

Георгиев Петров, в качеството си на Прокурист на дружеството е титуляр на лицензия 

№ Л-285-15/08.12.2008 г.  за дейността „търговия с електрическа енергия” за срок от  

10 години, издадена от Комисията с Решение № Л-285-15/08.12.2008 г. 

Съгласно чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗЕ производство за изменение на лицензия може 

да се образува по искане на лицензианта. Основание за исканото изменение е и чл. 61,  

ал. 2, т. 2 от НЛДЕ във връзка с чл. 39, ал. 5 и чл. 96а от ЗЕ във връзка с чл. 57, ал. 9 от 

Правилата за търговия с електрическа енергия. С подаденото заявление с вх.  

№ Е-ЗЛР-И-90/22.11.2012 г.,  дружеството е поискало допълване на лицензията с права 

и задължения на координатор на стандартна балансираща група съгласно ЗЕ и 

Правилата за търговия с електрическа енергия.  

В чл. 57, ал. 1 от Правилата изрично е посочена отговорността на търговците на 

електрическа енергия за балансиране като лицензирани дружества по смисъла на ЗЕ. 

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. 12, ал. 1 от НЛДЕ последната следва да бъде 

допълнена с права и задължения на координатор. 

От друга страна съгласно чл. 57, ал. 9 от Правилата, търговските участници 

имат право да формират стандартни балансиращи групи. Съгласно разпоредбата на чл. 

1 , ал. 2 от Правилата търговски участници са производителите на електрическа 

енергия, търговците на електрическа енергия, потребителите, преносното предприятие, 

общественият доставчик на електрическа енергия, крайните снабдители на 

електрическа енергия, разпределителните предприятия. 

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

„търговия с електрическа енергия” на дружеството за срок от 10 години. Исканото 
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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 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 

2018 г. 

С оглед изложеното, се налага изводът, че искането на „Загора Енерджи” ООД 

да бъде изменена лицензия № Л-285-15/08.12.2008 г. е допустимо.  

Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване на 

дейността търговия с електрическа енергия, като координатор на стандартна 

балансираща група, е установено, че дружеството е регистрирано като активен 

търговски участник на либерализирания пазар на електрическа енергия и има издаден 

от „ЕСО” ЕАД кодов номер на търговски участник №TZZ142. Във връзка със 

стартиралата пробна работа по прилагане на Правилата за търговия с електрическа 

енергия, обн. в ДВ, бр. 64 от 2010 г. дружеството е регистрирано от оператора, като 

координатор на балансираща група с EIC код: 32Х001100100270W.  

„Загора Енерджи” ООД е представило „Известие за приемане на заявлението за 

регистрация на пазара на балансираща енергия”. В него е посочено, че дружеството е 

изпълнило условията за регистрация на пазара на балансираща енергия, като търговец 

на електрическа енергия и ще бъде регистрирано на пазара на балансираща енергия с 

един виртуалeн обект с кодов под № 142TTZ01. 

Офисът на „Загора Енерджи” ООД се намира в гр. Стара Загора, ул. „Патриарх 

Евтимий” №23. Представена е информация относно софтуерните приложения и 

сървърът за електронна поща.  

От изложеното може да се приеме, че „Загора Енерджи” ООД отговаря на 

изискванията за наличие на техническа и материална осигуреност за сключване на 

сделки с електрическа енергия, като координатор на стандартна балансираща група в 

съответствие с Правилата за търговия с електрическа енергия. 

 Относно наличието на човешки ресурси и опит за осъществяване на дейността 

търговия с електрическа енергия, като координатор на стандартна балансираща група 

са предоставени  данни за управленската и организационна структура на дружеството, 

както и данни за образованието и квалификацията на персонала, включително трудови 

договори на персонала. За постигане на своите цели заявителят разчита на 

квалифицирани специалисти в съответните области.  

Изложените от дружеството данни и доказателства дават основание да се 

приеме, че „Загора Енерджи” 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 и като координатор на стандартна 

балансираща група в съответствие с Правилата за търговия с електрическа енергия. 

Извършеният икономически анализ има за цел да се направи оценка на 

финансовите възможности на дружеството „Загора Енерджи” ЕООД за извършване на 

дейността „търговия с електрическа енергия”, включително „координатор на 

стандартна балансираща група”.  

В изпълнение на изискванията на чл.11 ал.2 т.4 и 5 от НЛДЕ „Загора Енерджи” 

ЕООД е представило актуализиран бизнес план за управление и развитие на дейността 

„търговия с електрическа енергия” за периода 2009 -2013 г., с права и задължения на 

координатор на балансираща група за  2013 г., годишни финансови отчети за периода 

2009 г.- 2012 г. и банково удостоверение от „БАНКА ДСК” ЕАД, ФЦ Стара Загора  за 

финансово обезпечение, съгласно член 8а, ал.1 от Правилата за условията и реда за 

достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи, както и 

консолидирани годишни финансови отчети на дружеството заявител.  

От извършения анализ на предоставените консолидирани финансови отчети е 

видно, че за разглеждания период (2009-2011 г.) „Загора Енерджи” ЕООД отчита 
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положителен финансов резултат. През 2009 г. печалбата на дружеството е  в размер на 

162 хил. лв., през 2010 г. - 374 хил.лв. и през 2011 г.- 88 хил. лв. 

Разгледани са и показателите, характеризиращи финансово- икономическото 

състояние на дружеството. Стойностите на тези показатели определят общото 

финансово- икономическо състояние на „Загора Енерджи” ЕООД  като много добро. 

Дружеството разполага с  достатъчен по размер оборотен капитал за обслужване на 

текущите си задължения. 

При издаване на лицензия за дейността  търговия с електрическа енергия 

“Загора Енерджи” ЕООД, е одобрен бизнес план за 2009 г. – 2013 г. Предвид исканото 

изменение/допълнение на издадената лицензия дружеството е представило 

актуализиран бизнес план за управление и развитие на дейността „търговия с 

електрическа енергия”, включително права и задължения на координатор на 

балансираща група за 2013 г в рамките на одобрения.  От него е видно, че общите 

приходи са формирани от приходите от продажба на електрическа енергия. През 2009 

г. приходите на дружеството са били в размер на 1 912  хил.лв., през 2010 г. – 20 

052 хил. лв., през 2011 г. – 6 011  хил. лв., през 2012 г. – 4 855 хил. лв., а за 2013 г. 

дружеството прогнозира приходи от 8 800 хил. лв. 

Разходите за 2009 г. възлизат на 1 732 хил.лв., за 2010 г.- 19 637 хил.лв., за 2011 

г.- 5 914 хил. лв., за 2012 г.- 4 845 хил. лв., а прогнозираните за 2013 г. разходи са в 

размер на 8 605 хил. лв. 

  Количествата електрическа енергия за покупко-продажба през 2009 г. са били 

20 000 МВтч, през 2010 г. - 270 000 МВтч, през  2011 г. - 80 000 МВтч, през  2012 г. -  

58 000 МВтч, а прогнозата за 2013 г. е 100 000 МВтч. 

 Цените, по които дружеството е продавало електрическа енергия  са следните - 

през 2009 г.- 74 лв./ МВтч,  през  2010 г.- 71 лв./ МВтч, през  2011 г.- 71 лв./ МВтч, през 

2012 г.- 77 лв./ МВтч,  а прогнозната цена за 2013 г. е 88 лв./МВтч. 

Покупните цени за периода са следните- за 2009 г. 67 лв./ МВтч, за 2010 г.- 69 

лв./ МВтч, за 2011 г.- 69 лв./ МВтч, за 2012 г.- 76 лв./ МВтч, а прогнозната покупна 

цена през 2013 г. е 85 лв./ МВтч. 

„Загора Енерджи” ЕООД е представило прогноза за количества и стойност на 

балансираща енергия за периода 2012- 2016 г.  

В резултат на упражняване на дейността координатор на стандартна 

балансираща група дружеството предвижда количества електрическа енергия за 

балансиране при недостиг в групата през 2013 г. в размер на 2 000 МВтч. Прогнозната 

цена при излишък е 28,73 лв./МВтч, а прогнозна цена за недостиг е 190,38 лв./ МВтч. 

„Загора Енерджи” ЕООД не възнамерява да формира печалба от сделките с 

балансираща енергия. Дружеството в качеството на координатор покрива приходите/ 

разходите си за балансираща енергия чрез сделките за балансираща енергия с преките 

членове на групата и чрез включване на разходите за балансираща енергия в 

продажните цени на непреките членове. 

От представените актуализирани финансови разчети е видно, че през годините 

дружеството е реализирало положителен финансов резултат, като през 2013 г. 

прогнозира печалба в размер на 175,5 хил. лв. 

В съответствие с изискванията на чл. 8а ал.1 от Правилата за условията и реда за 

достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи дружеството е 

представило банково удостоверение от „БАНКА ДСК” ЕАД- ФЦ Стара Загора, в 

уверение на това, че „Загора Енерджи” ЕООД има открита специална разплащателна 

сметка, предназначена  за обезпечаване на задълженията на дружеството по сделките с 

електрическа енергия. Салдото по посочената разплащателна сметка към 07.03.2013 г. 

е в размер на 312 020.42 лв. 

Въз основа на всичко гореизложено може да се направи извода, че  „Загора 

Енерджи” ЕООД притежава финансови възможности за извършване на дейността 

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

в случай че спази заложените в бизнес плана параметри. 
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В съответствие с чл.12, ал. 1 и ал.2 от НЛДЕ и чл. 11, ал.1, т. 9 от Правилата за 

търговия с електрическа енергия „Загора Енерджи” ООД е представило проект на 

Договор за балансиране (Договор), който съдържа:  

Предмет на настоящия проект на Договор и условия за влизането му в сила – в 

договорът са посочени условията за участие в стандартна балансираща група и 

поемане на отговорността за балансиране на всеки участник в рамките на групата. 

Определянето на количествата електрическа енергия, сроковете за извършване на 

сетълмент, фактуриране и изплащане на дължимите суми. 

Права и задължения на координатора на стандартната балансиращата група - 

координаторът извършва необходимите действия за регистриране на участниците, като 

членове на сформираната от него група. Купува и продава балансираща енергия, за 

покриване небалансите на участниците в рамките на стандартната балансираща група. 

Определя общите количествата електрическа енергия, търгувани дневно на пазара на 

балансираща енергия за всеки период на сетълмент за всеки от членовете на 

балансиращата група. Издава месечни справки за сетълмент за всеки отчетен период, 

издава и изпраща фактури на участниците за продадената балансираща енергия; 

Права и задължения на членовете в стандартната балансираща група – 

участниците извършват необходимите действия за регистрация, изпълняват 

техническите изисквания по отношение на средствата за комуникация, поддържат 

необходимото гаранционно обезпечение определено от координатора на стандартната 

група, изпращат прогнозни графици, изплащат фактури за продадената балансираща 

енергия; 

Задължения на страните по отношение на измерването, отчитането на 

електрическа енергия и валидирането на данните: 

Членовете в стандартната група изпълняват техническите изисквания по 

отношение на средствата за комуникация, дадени от координатора относно 

регистрацията на дневния график за доставка, във връзка с участието му на пазара на 

балансираща енергия.  

Координаторът предоставя на електроенергийния системен оператор 

информация за обектите, типовете електромери за търговско измерване, на 

количеството електрическа енергия, фабричните номера и индентификационни кодове, 

както и техническа информация за токовите и напреженовите трансформатори, 

монтирани в уредбите на членовете на стандартната балансираща група. При 

неизмерване, неправилно и/или неточно измерване на електрическа енергия, се 

извършва повторен сетълмент за период, не по ранен от първо число на предходния 

календарен месец в съответствие с чл. 39 от Правилата за търговия. 

Фактуриране и плащане на балансираща енергия. Неустойки. Обезпечения: 

Координаторът на стандартната балансираща група изготвя обобщени месечни 

извлечения за сетълмент за всеки член на балансиращата група в срок от 24 часа след 

получаване от енергийния системен оператор на месечното извлечение за сетълмент на 

балансиращата група. Отчетният период в рамките на календарния месец е един и 

обхваща сделките с балансираща енергия от първо до последното число на 

календарния месец.  Указан е начинът на изпращане на фактурите и сроковете за 

изплащане. В случай на забава на паричните задължения по договора се дължи лихва в 

размер на 0,05% на ден за всеки ден забава. Членовете в групата предоставят в полза на 

координатора гаранционно обезпечение за сделките, което представлява гаранционен 

депозит внесен по специална сметка на координатора на стандартната балансираща 

група. Координаторът е представил начина на определянето на гаранционното 

обезпечение на участника. Координаторът има право да променя размера на 

гаранционното обезпечение в зависимост от размера на определените небаланси на 

участника и/или при настъпила промяна в потреблението му. В случай, че член на 

балансиращата група не актуализира размера на предоставеното гаранционно 

обезпечение в изискуемия срок и размер, координатора на стандартната балансираща 

група има права да го отстрани от участие в групата без предизвестие; 
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Оспорване на количества и цени – участникът в групата има право да оспори 

месечната справка за сетълмент в срок от три работни дни от получаването й. В 

случаите на оспорване се прилагат необходимите документи. Координаторът 

проверява повторно данните и при необходимост издава нова месечна справка за 

сетълмент. В случай, че спорът не е разрешен в срока за плащане по издадените 

фактури, страните заплащат дължимите суми, съгласно издадените фактури. При 

решаване на спора, разликите се уреждат чрез дебитно/ кредитно известие; 

Непреодолима сила – обстоятелства на непреодолима сила са непредвидени и 

непредотвратими събития или комбинация от събития от извънреден характер, извън 

контрола на страните, доколкото тези събития пречат за изпълнение на задълженията 

по настоящия проект на договор. Всяка една от страните е длъжна да уведоми 

оперативно, с последващо писмено потвърждение, другата страна за настъпването и 

прекратяването на непреодолима сила в срок от 72 часа от узнаването за събитието, 

респективно края на събитието независимо от характера му. Възникването и 

времетраенето на събитието на непреодолима сила трябва да бъде потвърдено от 

Българската търговско-промишлена палата.  

Правила за обмен на документи и информация между страните - в случай, че по 

време на действие на договора настъпи промяна в представените при сключването му 

данни, страните се уведомяват взаимно по електронната поща или факс в рамките на 

пет работни дни от възникване на промяната, а в последствие изпраща документите по 

пощата. Документите, изпратени по факс се считат за валидни, когато съдържат име и 

подпис на лицето, упълномощено да подписва документи, във връзка с участието на 

пазара на балансираща енергия. Документите, изпратени по електронната поща се 

считат за валидни, ако са изпратени от електронния адрес на лицето, упълномощено да 

изпраща съответния документ.  

Прекратяване на договора за балансиране – договорът за балансиране се 

прекратява при заличаването на координатора от регистрите на балансиращите групи, 

при отнемане или прекратяване на лицензията на координатора по този договор за 

съответната дейност, по взаимно съгласие между страните.  

Заключителни клаузи – измененията и допълненията в договора могат да бъдат 

само под формата на допълнителни споразумения, подписани от двете страни. 

Споровете се решават по пътя на преговори, а при не достигане на съгласие могат да 

бъдат отнасяни за разрешаване от трима арбитри на Арбитражния съд при Българската 

търговско промишлена палата, по неговите процедурни правила с прилагане на 

българското право. 

Банкови сметки на страните и адрес за кореспонденция – представят се адресът, 

банковата сметка на координатора и на съответните членовете на групата. 

В приложение №1 е представена „Методика за преразпределение на 

балансираща енергия в балансиращата група на „Загора Енерджи”ЕООД и определяне 

на цената на балансиращата енергия”. Координаторът на стандартната балансираща 

група изготвя дневни извлечения за сетълмент за всеки участник в групата. Дневни 

извлечения за сетълмент съдържат информация за календарен ден, разглеждан като 

последователност от периоди за сетълмент. При разпределението на небалансите 

координаторът изчислява индивидуалния почасов небаланс на всеки член на 

балансиращата група. На всеки член на групата се формира индивидуална цена за 

недостиг в зависимост от неговия принос в общия небаланс на групата. В методиката 

са разгледани случаите, когато стандартната балансираща група е в недостиг към ЕСО, 

като са  посочени два варианта: в първият вариант всички членове са в недостиг и 

когато един или повече членове от групата са в излишък. Разгледан е и втори вариант, 

когато групата е в излишък, като са посочени два случая: когато всички членове в 

групата са в излишък към ЕСО и когато един или повече от членовете в групата са в 

недостиг. 

 „Загора Енерджи” ООД е представило Приложение №2 - „Общи принципи за 

разпределяне на небалансите на стандартната балансираща група”. В „Общи 
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положения” е дадено определение на пряк и непряк член на балансиращата група. 

Посочени са принципите на разпределяне на небалансите: равнопоставеност на 

участниците в групата, прозрачност при осъществяване на балансирането в групата, 

справедливост при разпределяне на небалансите между членовете в групата 

Представена е Методика за изчисление и разделяне на небалансите, като е определен е 

начинът на изчисление на количеството индивидуален небаланс на всеки участник в 

групата. Разгледани са случаите при прекратяване на участието на член на групата.  

Прекратяването може да в следните случаи: по искане на член на групата, по искане от 

страна на координатора, по искане на преносното/разпределителното предприятие или 

от друг орган при неизпълнения на задълженията на съответен член от групата и др.  

От направеният преглед на предложения от  „Загора Енерджи” ООД проект на 

договор за балансиране може да се направи извода, че отговаря на изискванията на чл. 

12, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката в 

съответствие с Правилата за търговия с електрическа енергия. 

Предвид гореизложеното комисията счита, че искането на „Загора Енерджи” 

ООД , лицензия № Л-285-15/08.12.2008 г.  за дейността „търговия с електрическа 

енергия” по отношение допълване на същата с права и задължения за дейността 

„координатор на балансираща група“, е основателно и лицензията следва да бъде 

изменена така: 

 

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

допълнения: 

 

 

1. Точка 1.1.4 се изменя така: 

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

електропреносната и електроразпределителните мрежи”, приети с решение на 

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране съгласно чл. 21, ал. 1, т. 13 от 

ЗЕ (бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) с всички последващи изменения и 

допълнения”; 

2. Точка 1.1.5 се изменя така: 

„1.1.5. Правилата за търговия” са “Правилата за търговия с електрическа 

енергия”, приети с решение на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране 

съгласно чл. 21, ал.1, т. 9 от ЗЕ (бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) с всички 

последващи изменения и допълнения;“ 

3. Точка 1.1.6 се изменя така: 

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

електрическа енергия”, приети с решение от Държавната комисия за енергийно и водно 

регулиране съгласно чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗЕ (бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.)  с 

всички последващи изменения и допълнения”; 

4. Точка 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 и т. 13 от ЗЕ, “Правила 

за управление на електроенергийната система” (обн. ДВ, бр. 68 от 2007 г.), “Правила 

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

всички последващи изменения и допълнения.” 

5. 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. Точка 2.1. се изменя така: 
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„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 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. Точка 2.2. се изменя така: 

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

лицензианта на територията на Република България;“ 

3. Точка 2.2.3 става т.2.2.1. и се зименя 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 организирания пазар на електрическа 

енергия”; 

4. Точка 2.2.4. става т. 2.2.2. и се изменя така: 

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

потребители, на други търговци, на които е издадена лицензия за търговия с 

електрическа енергия, на производители на пазара на електрическа енергия съгласно 

„Правилата за търговия”.“ 

5. 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, 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. Точка 2.3. се изменя така: 

„Лицензиантът може да упражнява търговия с електрическа енергия при 

условията на чл. 102 от ЗЕ.“ 

 

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

 

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

2. В т.3.1.1., б. „б“ думата „двустранните“ се заменя с думата „сключените“. 
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3. В т.3.4.1. думата „дейността“ се заменя с думата“ дейностите“. 

4. В т.3.4.2., б. „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.“ 

5. В т.3.4.2., б. „в“ думата „дейността“ се заменя с думата „дейностите“. 

6. В т.3.4.4. се създава нова б. „б“ със следното съдържание: 

„б) упражняване на дейността координатор на стандартна балансираща 

група;“ 

7. В т.3.4.4. съществуващата б. „б“ става б. „в“. 

8. В т.3.4.4. съществуващата б. „в“ става б.“г“ и се изменя така: 

„г) работа с участници в стандартна балансираща група, включително по 

приемане, разглеждане и решаване на техни претенции.“ 

9. В т.3.5. думата „потребителите“ се заменя с израза „участници в стандартна 

балансираща група“. 

10. В т.3.5.1. думата „потребителите“ се заменя с думата „участниците“. 

11. В т.3.5.2. думата „потребителите“ се заменя с израза „участниците в 

стандартна балансираща група“. 

12. В т.3.5.3. думата „потребителите“ се заменя с думата „участниците“. 

13. В т.3.5.4. думата „потребителя“ се заменя с думата „участника“. 

14. В т.3.5.7. изразът „потребителите от предоставяните услуги по снабдяване с 

електрическа енергия“ се заменя с думата „участниците“. 

15. Точка 3.5.8. се изменя така: 

„3.5.8. За осигуряване защитата на участниците лицензиантът изготвя и 

представя за одобряване от комисията договор за участие в стандартна балансираща 

група съгласно Правилата за търговия, включващ процедури за работа на координатора 

с участниците в стандартната балансираща група, реда и сроковете за получаване, 

разглеждане, проверка и отговор на подадени от участниците жалби – Приложение 

№3.“ 

16. 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 учасници.“ 

17. 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.“ 

18. 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.“ 

19. Настоящата т.3.5.9. става т.3.5.12. 

20. Настоящата т.3.5.10. става т.3.5.13. и се изменя така: 

„3.5.13. Лицензиантът предоставя приложимите нормативни актове – Закона за 

енергетиката и издадените въз основа на него наредби и общи административни актове 

- Правила за достъп, Правила за търговия и други.“ 

21. В т.3.6.1. думата „потребителите“ се заменя с думата „участниците“. 

22. В т.3.8.1. след думата „енергетиката“ се добавя израза „и Правилата за 

търговия“. 

23. В т.3.8.5. думата „потребителите“ се заменя с думата „участниците“. 

24. Създава се нова т.3.8.8. със следното съдържание: 
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„3.8.8. Лицензиантът изготвя и предоставя на комисията регулярни отчети, 

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

като координатор на стандартна балансираща група и извънредни отчети, поискани от 

Комисията, съдържащи информация съгласно Правилата за търговия.“ 

25. В т.3.11.1 се изменя т.3 така: 

„3. Приложение №3 – Договор за участие в стандартна балансираща група за 

поемане на отговорност за балансиране“ 

На проведеното открито заседание представителят на дружеството заяви, че 

приема отразените в доклада факти и обстоятелства без вързражения. 

 

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 и чл. 66, ал. 1, т. 1, 

чл. 13, ал. 6 от Наредба №3 за лицензиране на дейностите в енергетиката и чл. 57, 

ал. 9 от Правилата за търговия с електрическа енергия 

 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

I. Изменя Лицензия № Л-285-15/08.12.2008 г. за извършване на дейността 

„търговия с електрическа енергия”, издадена на „Загора Енерджи” ООД , с ЕИК 

ЕИК 123507476, като допълва същата с права и задължения за дейността 

„координатор на стандартна балансираща група“, както следва: 

 

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

допълнения: 

 

1.Точка 1.1.4 се изменя така: 

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

до електропреносната и електроразпределителните мрежи”, приети с решение 

на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране съгласно чл. 21, ал. 1, 

т. 13 от ЗЕ (бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) с всички последващи 

изменения и допълнения”; 

2.Точка 1.1.5 се изменя така: 

„1.1.5. Правилата за търговия” са “Правилата за търговия с електрическа 

енергия”, приети с решение на Държавната комисия за енергийно и водно 

регулиране съгласно чл. 21, ал.1, т. 9 от ЗЕ (бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) 

с всички последващи изменения и допълнения;“ 

           3.Точка 1.1.6 се изменя така: 

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

количеството електрическа енергия”, приети с решение от Държавната комисия 

за енергийно и водно регулиране съгласно чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗЕ (бр. 54 от 2012 г., 

в сила от 17.07.2012 г.)  с всички последващи изменения и допълнения”; 

4. Точка  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 и т. 13 от ЗЕ, 

“Правила за управление на електроенергийната система” (обн. ДВ, бр. 68 от 

2007 г.), “Правила за управление на електроразпределителните мрежи” (обн. ДВ, 

бр. 66 от 2007 г.) с всички последващи изменения и допълнения.” 

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

„1.1.9. „Участник” е член на стандартна балансираща група съгласно 

Правилата за търговия.“ 
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               2.В т. 2 „Общи положения“ се правят следните изменения: 

 

               1.Точка 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 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.Точка 2.2. се изменя така: 

„2.2. С тази лицензия се предоставят права и се определят задълженията 

на лицензианта на територията на Република България;“ 

   3.Точка т.2.2.3 става т. 2.2.1. и се зименя 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 организирания 

пазар на електрическа енергия”; 

  4.Точка 2.2.4. става т. 2.2.2. и се изменя така: 

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

потребители, на други търговци, на които е издадена лицензия за търговия с 

електрическа енергия, на производители на пазара на електрическа енергия 

съгласно „Правилата за търговия”.“ 

 5.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, 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.Точка 2.3. се изменя така: 

„Лицензиантът може да упражнява търговия с електрическа енергия 

при условията на чл. 102 от ЗЕ.“ 
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                3.В т. 3 „Специални условия“ се правят следните изменения: 

 

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

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

„сключените“. 

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

4. т.3.4.2., б. „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.“ 

5. В т.3.4.2., б. „в“ думата „дейността“ се заменя с думата „дейностите“. 

6. В т.3.4.4. се създава нова б. „б“ със следното съдържание: 

„б) упражняване на дейността координатор на стандартна балансираща 

група;“ 

7. В т.3.4.4. съществуващата б. „б“ става б. „в“. 

8. В т.3.4.4. съществуващата б. „в“ става б.“г“ и се изменя така: 

„г) работа с участници в стандартна балансираща група, включително по 

приемане, разглеждане и решаване на техни претенции.“ 

9. В т.3.5. думата „потребителите“ се заменя с израза „участници в 

стандартна балансираща група“. 

10. В т.3.5.1. думата „потребителите“ се заменя с думата „участниците“. 

11. В т.3.5.2. думата „потребителите“ се заменя с израза „участниците в 

стандартна балансираща група“. 

12. В т.3.5.3. думата „потребителите“ се заменя с думата „участниците“. 

13. В т.3.5.4. думата „потребителя“ се заменя с думата „участника“. 

14. В т.3.5.7. изразът „потребителите от предоставяните услуги по 

снабдяване с електрическа енергия“ се заменя с думата „участниците“. 

15. Точка 3.5.8. се изменя така: 

„3.5.8. За осигуряване защитата на участниците лицензиантът изготвя и 

представя за одобряване от комисията договор за участие в стандартна 

балансираща група съгласно Правилата за търговия, включващ процедури за 

работа на координатора с участниците в стандартната балансираща група, реда и 

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

участниците жалби – Приложение №3.“ 

16. 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 учасници.“ 

17. 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.“ 

18. 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.“ 

19. Настоящата т.3.5.9. става т.3.5.12. 

20. Настоящата т.3.5.10. става т.3.5.13. и се изменя така: 
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„3.5.13. Лицензиантът предоставя приложимите нормативни актове – 

Закона за енергетиката и издадените въз основа на него наредби и общи 

административни актове - Правила за достъп, Правила за търговия и други.“ 

21. В т.3.6.1. думата „потребителите“ се заменя с думата „участниците“. 

22. В т.3.8.1. след думата „енергетиката“ се добавя израза „и Правилата за 

търговия“. 

23. В т.3.8.5. думата „потребителите“ се заменя с думата „участниците“. 

24. 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 като координатор на стандартна балансираща група и извънредни отчети, 

поискани от Комисията, съдържащи информация съгласно Правилата за 

търговия.“ 

25. В т.3.11.1 се изменя т.3 така: 

„3. Приложение №3 – Договор за участие в стандартна балансираща група 

за поемане на отговорност за балансиране“ 

 

II. Одобрява на „Загора Енерджи” ООД  актуализиран бизнес план за 

периода 2009- 2013 г., приложение към това решение и приложение към издадената 

лицензия. 

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в  

14 (четиринадесет) дневен срок. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

           (Анжела Тонева) 

   

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

                      (Емилия Савева) 


