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Р Е Ш Е Н И Е 

                                                        

                                                             № И1-Л-280 

                                                            от 09.07.2012 г. 

 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

           на закрито заседание, проведено на 09.07.2012 г., като разгледа доклад с вх. 

№ Е-Дк-431/22.06.2012г. относно подадено заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-94/28.12.2011 

г., подадено от „АВВ Електрифициране” ЕООД за изменение на лицензия за 

дейността „търговия с електрическа енергия” и събраните данни от проведеното 

на 03.07.2012 г. открито заседание, установи следното: 

 

Преписка № 96 от 2011 г. е образувана по заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-

94/28.12.2011 г., подадено от „АВВ Електрифициране” ЕООД за допълнение и 

изменение на лицензия № Л-280-15/15.09.2008 г. издадена за дейността „търговия с 

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

чл. 58, ал. 2, т. 2 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ) във 

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

  Заявителят „АВВ Електрифициране” ЕООД, с ЕИК 131481248, е титуляр на 

лицензия № Л-280-15/15.09.2008 г. за дейността „търговия с електрическа енергия” за 

срок от 10 години, издадена от Комисията с Решение № Л-280 от 15.09.2008 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. 58, 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-94/28.12.2011 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. 11, ал. 4 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 „АВВ Електрифициране” 

ЕООД да бъде изменена лицензия № Л-280-15/15.09.2008 г. е допустимо.  

   Видно от представеното Удостоверение за актуално състояние с изх. № 

2011120610269/06.12.2011 г. от Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията 

към Министерството на правосъдието и направената служебна справка, по партидата на 

дружеството се установява, че на 11.03.2011 г. дружеството е вписало като обстоятелство 

промяна в седалището и адреса на управление.  

   Предвид изложеното дружеството двукратно е изменило седалището и адреса си 

на управлението без да поиска изменение на лицензията. 

Съгласно чл. 47, ал. 1, т.4 от Наредбата,  лицензията съдържа наименованието на 

лицензианта, неговото седалище и адрес на управление. Видно от чл. 58, ал. 2 от този 

нормативен акт, производството за изменение и/или допълнение на лицензия се 

образува по инициатива на комисията с решение или по искане на лицензианта. От 

друга страна, чл. 59, ал.1 от Наредбата изчерпателно посочва случаите, при които 

лицензията се изменя или допълва по инициатива на комисията, като промяната на 

седалището и адреса на управление не е в изброените от тази норма хипотези. Също 

така, съгласно чл. 47, ал. 3 от Наредбата, актуализирането на приложенията по ал. 2, т. 

3-8 от този член, не се счита за изменение на лицензията. Не е посочено изрично също 

така кое от изброените в съдържанието на лицензията, съгласно чл. 47, ал. 1 от 

Наредбата не се счита за нейно изменение. С оглед визираните разпоредби на чл. 59, ал. 

1 и чл. 47, чл. 3 от Наредбата и по аргумента на противното, промяната в седалището и 

адреса на управление както и промени в приложенията по чл. 47, чл. 2, т. 1 и т. 2, се 

считат за изменение на лицензията.  

С оглед на гореизложеното следва извода, че лицензията на дружеството не 

може да бъде изменена служебно по отношение на седалището и адреса на управление, 

като „АВВ Електрифициране” ЕООД следва да подаде изрично заявление за промяна 

на издадената лицензия в тази й част. 

 Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване на 

дейността „търговия с електрическа енергия”, като „Координатор на стандартна 

балансираща група”: 

„АВВ Електрифициране” ЕООД има издадена лицензия №Л-280-15/15.09.2008 г. 

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

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 TZZ139. От датата на регистрация - 

08.01.2009 г. и 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 

„ЕСО” ЕАД, като координатор на балансираща група с EIC код: 32XAVV-ELEKTRO-C. 

„АВВ Електрифициране” ЕООД е представило данни и доказателства за 

притежаваните материални ресурси и техническа осигуреност, включващ оборудвани 

помещения с преносими и стационарни компютри, периферна техника, локална мрежа 



 

3 

 

  

и софтуерните приложения, чрез които се осигурява обмен на информация между 

търговските участници. 

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

Електрифициране” ЕООД 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. Общият брой 

служители към момента наброява шест души. Ръководният и мениджърски екип на 

„АВВ Електрифициране” ЕООД  има дългогодишен опит и практика в сферата на 

ръководенето и обслужването на компании, търгуващи с електроенергия на 

либерализирания пазар. 

Изложените от дружеството данни и доказателства дават основание да се 

приеме, че „АВВ Електрифициране” 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, като Координатор на 

стандартна балансираща група в съответствие с Правилата за търговия с електрическа 

енергия. 

В съответствие с чл.13, ал. 7 от НЛДЕ и чл. 11, ал.1, т. 9 от Правилата за 

търговия с електрическа енергия „АВВ Електрифициране” ЕООД е представило проект 

на Договор за участие в стандартна балансираща група за поемане на отговорност за 

балансиране (Договор).  

Предмет на настоящият проект на Договора са условията за участие в 

стандартна балансираща група с координатор „АВВ Електрифициране” ЕООД, 

прехвърлянето на отговорността за балансиране и методика за разпределение на общия 

небаланс на групата между отделните членове в стандартната балансираща група. В 

договорът са дадени определения и правила за тълкуване, условия за влизане в сила и 

срока на договора, както и задължителни данни за обектите на участниците в групата. 

Определени са правата и задълженията на страните по отношение на участието в 

групата и разпределянето на небалансите, заплащането на дължимите суми по договора 

в уговорените срокове, спазване на условията за участие и работа на пазара на 

балансираща енергия, съгласно Правилата за търговия на електрическа енергия и 

договореното в този договор. Посочени са права и задължения на координатора на 

стандартната балансираща група от една страна и права и задължения на участниците в 

балансиращата група. Разработен е раздел за начина на подаване на прогнозните 

графици от страна членовете в групата и раздел относно сроковете за извършване на 

физически и финансов сетълмент. В договорът са предложени принципи за 

разпределяне на общия небаланс на групата и определянето на количеството 

индивидуален небаланс за начисление на отделните членове в групата. Разработени са 

начинът на фактуриране и сроковете за заплащане на небалансите от членовете в 

групата. Всички участници в групата предоставят в полза на Координатора 

гаранционно обезпечение за дължимите суми по този договор. Размерът на 

гаранционното обезпечение се определя от координатора на стандартната балансираща 

група, който има право да извършва актуализация на гаранционното обезпечение. 

Всички спорове съгласно проекта на договор се уреждат доброволно между страните, в 

случай че не бъде постигнато споразумение, спорът ще бъде отнесен за разрешаване 

пред компетентния съд при спазване на действащото българско материално и 
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процесуално право. При настъпване на непреодолима сила са уредени 

взаимоотношенията между координатора и членовете на балансиращата група, като 

страните се задължават взаимно да се уведомяват в най-кратки срокове за началото на 

обстоятелствата, както и да положат всички необходими условия за намаляване или 

предотвратяване на вредите и последствията от тези обстоятелства. Възникването на 

събитието непреодолима сила следва да бъде потвърдено със сертификат, издаден от 

Българската търговско-промишлена палата. Посочени са клаузи за изменение и 

допълнение и продължаване валидността на договора и условия при които може да 

бъде прекратен този договор.  

От направеният преглед на предложения от „АВВ Електрифициране” ЕООД  

проект на „Договор за участие в стандартна балансираща група” същия отговаря на 

изискванията на чл.13, ал.7, т.1, 2, 3, 4, 5, 6 и т.7 от Наредбата за лицензиране на 

дейностите в енергетиката в съответствие с Правилата за търговия с електрическа 

енергия. 

В изпълнение на изискванията на чл.13 ал.2 т.4  и 5 и чл. 14 от НЛДЕ са 

представени годишни финансови отчети за последните три години (2009 г. - 2011 г.) на 

„АВВ Електрифициране” ЕООД, актуализиран бизнес план за управление и развитие на 

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

балансираща група” за периода 2008 г.- 2013 г., както и писмено потвърждение от 

Първа Инвестиционна Банка АД, клон Плевен за наличието на специална сметка. 

От направения анализ на финансово-икономическото състояние на „АВВ 

Електрифициране” ЕООД за периода 2009 г.-2011 г. e видно, че дружеството отчита  за 

2009 г. печалба  в размер на 5  хил.лв., за 2010 г. в размер на 395 хил.лв., като 2011 г. 

печалбата е в размер на 570 хил.лв., което е увеличение с 44%, спрямо предходната 

година, дължащо се на увеличение в приходите от продажба на дружеството.  

Нетекущите (дълготрайни) активи  към 31.12.2011 г. са в размер на 11 945 хил. лв., 

спрямо 2 234 хил.лв. за 2010 г., а текущите активи са  3 084 хил. лв. и също са 

увеличени спрямо 2010 г. в резултат на увеличение в частта стоки и на паричните 

средства в брой и безсрочни депозити. 

Задълженията на дружеството към края на 2011 г. са до една година 

(краткосрочни) и също са увеличени на 13 811 хил. лв. от 1 611 хил. лв. за 2010 г., 

вследствие на увеличената стойност на задълженията към доставчиците и на другите 

задължения.  

 След извършен анализ на база общата балансова структура, към 31.12.2011 г. 

общото финансово състояние на „АВВ Електрифициране” ЕООД се определя като 

лошо.  

 „АВВ Електрифициране” ЕООД е предоставило актуализиран бизнес план за 

периода 2008 г.-2013 г., разработен на база съществуващите отчетни резултати за 2010 

г. и 2011 г. и очакваните резултати за оставащия период, при следните параметри: 

- нарастващ обем на търговия с електрическа енергия през периода на бизнес 

плана, както следва: за 2012 г. 805 681 МВт/ч, за 2013 г. 845 966 МВт/ч. 

- средната продажна цена на електрическата е 78,85 лв./МВтч. 

При посочените количества и цена приходите от продажба на електрическа 

енергия са: за за 2012 г.- 63 196 хил. лв. и нарастват като през 2013 г. достигат 

67 006 хил. лв. 

В резултат на това  дружеството прогнозира да реализира нарастваща печалба, 

както следва: за 2012 г- 2 112 хил. лв., като 2013 г. печалбата е в размер на 3 003 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 
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допълнително с писмо пред ДКЕВР е  представило справка за годишния оборот от 

търговия с електрическа енергия на територията на Република България за 2011 г. в 

размер на 43 481 959 лв., както и банково удостоверение от Първа Инвестиционна 

Банка АД, клон Плевен, в което се посочва, че на името на „АВВ Електрифициране” 

ЕООД има открита специална разплащателна сметка с наличност (салдо) към 

04.05.2012 г. в размер на 2 296 205 лв.( два милиона двеста деветдесет и шест хиляди, 

двеста и пет лева), което покрива 1/24 част (1 811 748 лв.) от годишния оборот на 

търговия с електрическа енергия на територията на Република България. 

  В резултат на извършване на дейността „координатор на стандартна балансираща 

група”, дружеството очаква да  понижи загубите на крайните клиенти чрез агрегиране 

на товарите на участниците в балансиращата група. 

 Въз основа на гореизложеното може да се направи извода, че „АВВ 

Електрифициране” ЕООД притежава финансови възможности за извършване на 

дейността „координатор на стандартна балансираща група”, в случай че спази 

заложените в бизнес плана параметри. 

          Предвид гореизложеното комисията счита, че искането на „Енерджи МТ” ЕАД за 

изменение на издадената лицензия № Л-331-15/25.06.2010 г.  за дейността „търговия с 

електрическа енергия” по отношение допълването 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. В т. 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. 7 от ЗЕ (обн., ДВ, бр. 64/17.08.2010 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. 7 и т. 9 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.” 

3. В т. 1.1.8 се изменя така: 

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

комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката” (обн. ДВ. 

бр.89/2004 г., изм. ДВ. бр.41/2007 г., изм. ДВ. бр.10/2009 г.) с всички последващи 

изменения и допълнения;” 

 

4. 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. В т. 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 
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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. Т. 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. В т.2.2.3 номерацията се изменя на т. 2.2.1; 

 

4. Т. 2.2.4. 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.“ 

 

3. Т.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. Т.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: 
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„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: 

„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 на основание чл.13, ал.3 от ЗЕ 

представителите  на дружеството заявяват, че приемат отразените  в доклада факти и 

обстоятелвства 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.11, ал.4 и чл. 62, ал. 1, т. 

1, чл.14, ал. 4 от Наредбата 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 
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Р Е Ш И: 

 

   I. Изменя Лицензия  № Л-280-15/15.09.2008 г.,  за извършване на 

дейността „търговия с електрическа енергия”, издадена на „АВВ 

Електрифициране” ЕООД, с ЕИК 131481248 , като допълва същата с права и 

задължения за дейността „координатор на стандартна балансираща група“, както 

следва: 

   

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

допълнения: 

 

1. В т. 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. 7 от ЗЕ (обн., ДВ, бр. 64/17.08.2010 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. 7 и т. 9 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.” 

3. В т. 1.1.8 се изменя така: 

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

комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката” (обн. ДВ. 

бр.89/2004 г., изм. ДВ. бр.41/2007 г., изм. ДВ. бр.10/2009 г.) с всички последващи 

изменения и допълнения;” 

 

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

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

Правилата за търговия.“ 

 

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

 

1. В т. 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. В т.2.2.3 номерацията се изменя на т. 2.2.1; 
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4. Точка 2.2.4. 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.“ 

 

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 
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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. Т.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.“ 

 



 

12 

 

  

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: 

„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 „АВВ Електрифициране” ЕООД актуализиран бизнес 

план за периода 2008-2013 г., приложение към това решение и приложение към 

издадената лицензия. 

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 

14 (четиринадесет) дневен срок. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                  (Ангел Семерджиев) 

 

     

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

                    (Емилия Савева) 
 

 


