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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-347 

 

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-213/09.05.2013 г. относно заявление № Е-ЗЛР-И-1/07.01.2013 г., подадено 

от „Енерджи Инвест Юръп” АД за изменение на лицензия за дейността “търговия 

с електрическа енергия” и събраните данни от проведеното на 04.06.2013 г. 

открито заседание, установи следното: 

 

 

Административното производство е образувано по заявление с вх.  

№ Е-ЗЛР-И-1/07.01.2013 г., подадено от „Енерджи Инвест Юръп” АД за допълнение и 

изменение на лицензия № Л-347-15 /27.12.2010 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 „Енерджи Инвест Юръп” АД , с ЕИК 201315403, със седалище и 

адрес на управление гр. София 1618, р-н Триадица, бул. „България” №81Б, ет. 4, ап. 5,  

представлявано от Владимир Цолов и Тони Димитров Иванов, в качеството им на 

Управители на дружеството е титуляр на лицензия № Л-347-15 /27.12.2010 г.  за 

дейността „търговия с електрическа енергия” за срок от  

10 години, издадена от Комисията с Решение  № Л-347/27.12.2010 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-1/07.01.2013 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 

2020 г. 

С оглед изложеното, се налага изводът, че искането на „Енерджи Инвест Юръп” 

АД да бъде изменена лицензия № Л-347-15 /27.12.2010 г. е допустимо.  

     Въз основа на извършеният преглед, проучване и анализ на заявлението и 

приложенията към него относно установяването на съответствие с критериите за 

дейността координатор на стандартна балансираща група, включващи права и 

задължения, могат да се направят следните изводи: 

     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 от електроенергийния 

системен оператор, като търговски участник на свободния пазар на електрическа 

енергия и е вписан в регистъра на „ЕСО” ЕАД с идентификационен номер TZZ197. От 

датата на регистрация - 28.01.2011 г. до настоящия момент дружеството е с постоянен 

статут „активен”. 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 търговски участник с EIC код: 32X001100100286Н. 

„Енерджи Инвест Юръп” АД осъществява дейността „търговия с електрическа 

енергия” от офис под наем находящ в гр. София, бул. „България” №81Б, ет. 4, офис 5. 

Дружеството притежава активи включващи техническо, технологично и компютърно 

оборудване, необходими за осъществяване на лицензионната дейност.  

От изложените данни и доказателства може да се приеме, че „ЕНЕРДЖИ 

ИНВЕСТ ЮРЪП” АД 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. Компанията се 

ръководи от двама изпълнителни директори с натрупан опит в енергетиката и 

електроенергийния пазар. Към настоящият момент търговската дейност се извършва от 

4-ма специалисти. Дружеството предвижда увеличение на персонала, с оглед 

разширяване на дейността. 

Организацията на работа в „ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ ЮРЪП” АД е разпределена и 

структурирана, както следва: 

- „Информационно звено” – където са назначени на трудов договор служители 

по реда на чл. 111 от КТ на длъжност „Програмиране и комуникации” и „Специалист 

изграждане и поддържане системи за дистанционно отчитане” с основни задължения: 

разработка и поддържане на специализиран софтуер за четене и обработка на данни от 

статични електромери, изграждане и поддържане на комуникационната част на 

система за дистанционно отчитане и сетълмент, корекция на входни данни, справки и 

анализи на база данни, както и проектиране, изграждане (монтаж) и поддържане на 

система за дистанционно отчитане. 

- „Звено търговия” – назначени са служители на длъжност „Експерт търговия” 

отговарящи за трансгранични и вътрешни покупко-продажби с основни задължения: 

избор на източници за доставка, продажби на крайни клиенти, изготвяне и изпращане 

на дневни графици и известия за покупко–продажби на електрическа енергия, 

осъществяване на ежедневна кореспонденция и други.  
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Счетоводното и правно обслужване на дружеството се извършва по външен 

договор. 

Изложените от дружеството данни и доказателства дават основание да се 

приеме, че „ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ ЮРЪП” АД 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, като координатор на 

стандартна балансираща група в съответствие с Правилата за търговия с електрическа 

енергия. 

В производството по изменение на лицензия за дейността “търговия с 

електрическа енергия”, с права и задължения на координатор на стандартна 

балансираща група е необходимо да се направи оценка на финансовите възможности 

на заявителя за извършване на лицензионната дейност. 

В изпълнение на изискванията на чл.11 ал.2 т.4 и т. 5 от НЛДЕ са представени 

годишни финансови отчети за 2010 и 2011 г., както и предварителен финансов отчет 

към 30.11.2012 г. на „Енерджи Инвест Юръп” АД, актуализиран бизнес план за 

управление и развитие на дейността „търговия с електрическа енергия”, отразяващ и 

дейността „координатор на балансираща група,” за периода 2011 г.- 2015 г., както и 

писмено потвърждение от Райфайзенбанк България ЕАД за наличието на специална 

сметка. 

От направения финансов анализ за периода 31.12.2010 г. - 30.11.2012 г. на 

„Енерджи Инвест Юръп” АД е видно, че отчетеният финансов резултат за 2010 г. е 

загуба в размер на 6 хил. лв., в резултат на това, че дружеството не е осъществявало 

дейност. За 2011 и 2012 г. „Енерджи Инвест Юръп” АД отчита печалба в размер 

съответно на 109 хил. лв. за 2011 г. и  текущ финансов резултат (печалба) в размер на 7 

хил. лв. за 2012 г. 

След извършен анализ на база общата балансова структура общото финансово 

състояние на „Енерджи Инвест Юръп” АД се определя като добро. Дружеството 

разполага със свободен оборотен капитал за обслужване на краткосрочните си 

задължения и има свободен собствен капитал за инвестиране в нови дълготрайни 

активи. 

 С писмо вх. № Е-ЗЛР-И-1/13.03.2013 г. дружество „Енерджи Инвест Юръп” АД 

допълнително е представило актуализиран бизнес план за дейността „търговия с 

електрическа енергия” допълнен с дейността „координатор на стандартна балансираща 

група” за периода 2011 г. - 2015 г., разработен на база отчетни данни за 2011 и 2012 г. и 

прогноза за оставащия период до 2015 г. 

Видно от предоставения бизнес план е, че по данни съгласно счетоводните 

отчети за 2011 и 2012 г, общите приходи са формирани от приходите от продажба на 

електрическа енергия и са в размер съответно на 11 200 хил.лв. за 2011 г. и 4 579 

хил.лв. за 2012 г., а разходите съответно са 10 386 хил.лв. за 2011 г. и 4 354 хил.лв. за 

2012 г. Общите  прогнозни приходи от продажба на електрическа енергия за 2013 г. са 

в размер на 3 450 хил.лв., за 2014 г. са 13 300 хил. лв. и нарастват като през 2015 г. 

достигат 19 404 хил.лв. Общо разходите от продажба на електрическата енергия са: за 

2013 г. - 3 114  хил.лв., за 2014 г. - 12 203  хил.лв. и също нарастват като през 2015 г. са 

в размер на 17 854 хил.лв. 

 Количествата електрическа енергия за покупко-продажба, в това число за 

балансиране при недостиг и излишък през 2013 г. са 46 000 MWh, през 2014 г. – 

175 000 MWh и нарастват като през 2015 г. са 252 000 MWh. 

Средните прогнозни цени, по които дружеството възнамерява да продава  

активната електрическа енергия са: през 2013 г.-73,45 лв./ MWh, през 2014 г.- 74,64 лв./ 

MWh, а през 2015 г. цената е 75,67 лв./ MWh.  

Средните прогнозни цени, по които дружеството прогнозира да купува  

активната електрическа енергия са: през 2013 г.- 68,65 лв./ MWh, през 2014 г.- 70,72 

лв./ MWh и 71,76 лв./ MWh през 2015 г.  
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В резултат на упражняване на дейността координатор на стандартна 

балансираща група дружеството предвижда количества електрическа енергия за 

балансиране при недостиг през 2013 г. в размер на 1 380 MWh, през 2014 г.- 5 250  

MWh, а към края на прогнозирания период в бизнес плана 2015 г. количеството е 7 560 

MWh. Прогнозните количества електрическа енергия за балансиране при излишък са 

1 840 MWh за 2013 г, 7 000 MWh за 2014 г. и 10 080 MWh за 2015 г. 

Средната продажна цена за балансиране при недостиг е 125 лв. /MWh за 2013 г. 

и 120 лв./MWh за оставащия период до 2015 г., а средната прогнозна покупна цена за 

балансиране при излишък е 45 лв./MWh за 2013 г., 46 лв./MWh за 2014 г. и 49 лв./MWh 

през 2015 г. 

В резултат на гореизложеното дружеството прогнозира да реализира 

нарастваща доходност (брутна печалба), както следва: за 2013 г. печалба в размер на 63 

хил.лв., за 2014 г.- 343 хил.лв., която нараства и през 2015 г. достига  сумата от 502 

хил.лв. 

  В съответствие с изискванията на чл. 8а ал.3 от Правилата за условията и реда за 

достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи дружеството е 

представило банково удостоверение от Райфайзенбанк България ЕАД, в което се 

посочва, че на името на „Енерджи Инвест Юръп” АД има открита специална 

разплащателна сметка с наличност (салдо) към 05.03.2013 г. в размер на 195 146 лв., 

което покрива 1/24 част (190 792 лв.) от годишния оборот от търговия с електрическа 

енергия на територията на Република България за 2012 г., съгласно чл. 8а ал. 1 и 2 от 

Правилата за условията и реда за достъп до електропреносната и 

електроразпределителните мрежи. 

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

Инвест Юръп” АД 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. 

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 „ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ ЮРЪП” АД е представило 

проект на договор за участие в стандартна балансираща група за поемане на 

отговорност за балансиране (Договор). Предмет на представения проект на Договор са 

условията за участие в стандартна балансираща група с координатор „ЕНЕРДЖИ 

ИНВЕСТ ЮРЪП” АД, прехвърлянето на отговорността за балансиране и 

разпределянето на общия небаланс на групата между отделните членове в стандартната 

балансираща група. В договорът се уреждат:  

- Определения и правила за тълкуване, където са пояснени термини, фрази и 

съкращения използвани в договора, приложенията и допълнителните споразумения 

към него; 

- Предмет и срок на договора – в този раздел са уредени взаимоотношенията 

между страните във връзка с доставката/изкупуването на балансираща енергия и срока 

на договора; 

- Подаване на графици – регламентирани са начините, сроковете, вида на 

заявките и съгласуването на подаваните графици от участниците в балансиращата 

група, съобразно изискванията на Правилата за търговия с електрическа енергия; 

- Предоставяне на информация на участника на балансиращата група за 

участието му в общия небаланс. Срокове за извършване на физически и финансов 

сетълмент в рамките на балансиращата група – съгласно този раздел координаторът 

предоставя на участника информация относно общия небаланс на групата, като част от 

физическия сетълмент представляващ разликата между средния почасов заявен товар и 

измерения почасов товар в МWh, който служи за изчисляване на финансовия 

сетълмент. Задължение на координатора е в срок от три работни дни след получаване 

на резултатите от оператора на измерената потребена активна електрическа енергия да 

изготви физическия и финансов сетълмент на групата. Обобщените извлечения за 

сетълмент се изпращат от координатора на участниците в рамките на три работни дни 
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след последния ден на периода, за които извлечението се отнася. Участниците имат 

право да оспорят обобщеното извлечение за сетълмент не по-късно от един работен 

ден след получаването му. 

- Принцип на разпределяне на общия небаланс – дружеството ще разпределя 

между отделните членове общия небаланс в групата в съответствие с Правилата за 

търговия с електрическа енергия на базата данни предоставени от „ЕСО” ЕАД. 

Използвайки данните от „ЕСО” ЕАД за количества електроенергия в 

излишък/недостиг, координаторът изчислява вътрешните (за групата) цени за 

излишък/недостиг по следните формули:  

когато групата е в позиция излишък към „ЕСО” ЕАД, приходите от 

закупената енергия се разпределят поравно на всички участници съгласно формулата: 

Цена за излишък = цена за излишък на „ЕСО”ЕАД + (общ приход от излишък/общ 

почасов излишък на всички участници). В този случай, когато участници в групата са в 

позиция на недостиг цената се изчислява по следната формула: Цена за недостиг = 

Общ излишък в MWh * цена за излишък – общ излишък в лв./общ недостиг в MWh. 

Цената за недостиг в този случай не се променя. 

когато групата е в позиция недостиг към „ЕСО” ЕАД, разходите се 

разпределят по формулата: Цена за недостиг = (цена за недостиг на „ЕСО” ЕАД + сума 

на общите задължения на групата към „ЕСО” ЕАД) * общото количество закупен от 

„ЕСО” ЕАД недостиг/общия недостиг от всички участници. 

Съгласно проекта на договор страните могат да променят начина на 

разпределение на небалансите в групата след подписване на анекс към договора с 

всички участници и последващо съгласуване, ако е необходимо. 

- Цени, фактуриране, плащане, обезпечение - в този раздел са разписани 

сроковете за фактуриране, заплащане на дължимите суми, както и начините за плащане 

в случай на грешки при фактуриране или на неправилно/неточно изчисляване на 

небалансите. Съгласно този раздел участникът се задължава да представи в полза на 

координатора неотменима и безусловна банкова гаранция. Размерът на гаранционното 

обезпечение е равен на цената на договорените количества електрическа енергия за три 

седмични графика за доставка. 

- Условия, ред и срокове за смяна на координатор на балансираща група – 

Разделът урежда сроковете, начините за уведомление и изплащане на задълженията, в 

случаите когато участника желае да избере друг координатор. 

- Неустойки и отговорности – в случаи на забавено плащане от страна на 

участника същия дължи законова лихва за времето от настъпване на падежа на 

плащане до деня на плащането по сметката на координатора. Когато участникът 

пресрочи свое задължение с повече от 10 дни, координатора изпраща известие до 

участника за отстраняване от балансиращата група. Ако в срок от три дни след 

получаване на известието, участникът не погаси задължението си координаторът го 

отстранява от балансиращата група. В този раздел са описани случаите, в които 

координаторът не носи отговорност пред участника, а именно: при техническа 

неизправност на електрическите уредби и съоръжения, собственост на участника и при 

наличие на обстоятелства по чл. 72-74 и чл. 111, ал. 1, т. 7 от Закона за енергетика. 

- Непреодолима сила – при всички случаи на непреодолима сила, страните 

подписват протокол и уреждат финансовите си взаимоотношения към момента на 

настъпване на непреодолимата сила и за периода на нейното действие. Възникването и 

времетраенето на събитието трябва да бъде потвърдено от Българската търговско 

промишлена палата.  

- Прекратяване на договора – договорът се прекратява с изтичане на срока или 

преди изтичането му в случаите на взаимно съгласие, изразено в писмена форма или 

едностранно с едномесечно писмено предизвестие, изпратено до другата страна.  

- Разрешаване на спорове – за всички спорове между страните във връзка със 

съществуването, действието и неуредени въпроси в настоящия договор се прилагат 

нормите на българското законодателство, като страните уреждат отношенията си по 
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пътя на преговорите. При непостигане на съгласие, спорът се отнася за разрешаване 

пред Търговски арбитражен съд при Българската търговско промишлена палата.  

- Ред и срокове за получаване, разглеждане, проверка и отговор на подадените 

от участника в балансиращата група жалби – всички молби, жалби и предложения се 

подават в писмена форма и след изясняване на фактите и обстоятелствата 

координаторът отговаря в писмен вид в рамките на 30 работни дни. При искане за 

проверка на грешка при фактуриране, координаторът извършва проверка в срок от до 7 

работни дни от постъпване на искането и ако се налага корекция тя се извършва в 

седем дневен срок. 

- Други условия – разделът съдържа задължения за неразкриване на информация 

пред трети лица станала известна на страните във връзка с договора. 

От направеният преглед на предложения от „ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ ЮРЪП” АД 

проект на “Договор за участие в стандартна балансираща група за поемане на 

отговорност за балансиране” 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 „Енерджи Инвест 

Юръп” АД , лицензия Л-347-15 /27.12.2010 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 т.2.2.3 става т. 2.2.1. и се изменя така: 

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

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

определената разполагаемост за производство на електрическа енергия по реда на чл. 

21, ал. 1, т. 21 от ЗЕ, от други търговци, на които е издадена лицензия за търговия с 

електрическа енергия, от балансиращия или от 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 възражения. 

 

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 Наредбата №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-347-15 /27.12.2010 г. за извършване на дейността 

„търговия с електрическа енергия”, издадена на „Енерджи Инвест Юръп” АД , с 

ЕИК 201315403, 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 изменя така: 

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

свободно договорени цени, изключително с цел продажба, от производители, 

извън определената разполагаемост за производство на електрическа енергия по 

реда на чл. 21, ал. 1, т. 21 от ЗЕ, от други търговци, на които е издадена лицензия 

за търговия с електрическа енергия, от балансиращия или от 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.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: 
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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 „Енерджи Инвест Юръп” АД  актуализиран бизнес план за 

периода 2011- 2015 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) 


