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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-334 

от 04.03.2015 г. 

 

ДЪРЖАВНАТА  КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание, проведено на 04.03.2015 г., като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-24 от 

29.01.2015 г. относно заявление с вх. № E-ЗЛР-И-34 от 04.06.2014 г., подадено от „ТОШЕЛ-92” 

ЕООД за изменение/допълнение на лицензия № Л-334-15 от 02.08.2010 г., издадена за 

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

„координатор на стандартна балансираща група” и на „координатор на комбинирана 

балансираща група” и събраните данни от проведено открито заседание на 18.02.2015 г., 

установи следното: 

 

Административното производство е образувано по постъпило в Държавната комисия за 

енергийно и водно регулиране (ДКЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-34/04.06.2014 г. на 

„ТОШЕЛ-92” ЕООД за изменение/допълнение на лицензия № Л-334-15/02.08.2010 г. за дейността 

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

балансираща група” и на „координатор на комбинирана балансираща група” на основание чл. 51, 

ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 61, ал. 2, т. 2 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за 

лицензиране на дейностите в енергетиката (Наредба № 3). 

Заявителят „ТОШЕЛ-92” ЕООД е титуляр на лицензия № Л-334-15/02.08.2010 г., издадена 

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

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

да се образува по искане на лицензианта. Основание за исканото изменение чрез допълнение е и 

чл. 61, ал. 2, т. 2 от Наредба № 3, във връзка с чл. 39, ал. 5 и чл. 96а от ЗЕ и чл. 58, ал. 1 от 

Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ).  

С подаденото заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-34 / 04.06.2014 г., дружеството е поискало 

допълване на лицензията с права и задължения на „координатор на стандартна балансираща 

група” и на „координатор на комбинирана балансираща група” съгласно ПТЕЕ. 

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

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

балансираща група, може да поиска изменение на съществуващата му лицензия. Съгласно текста 

на чл. 9, ал. 5 от Наредба № 3 последната следва да бъде допълнена с права и задължения на 

координатор. 

В чл. 56, ал. 3 от ПТЕЕ изрично е предвидена възможността за създаване на стандартна 

балансираща група с координатор лице, на което е издадена лицензия по чл. 39, ал. 5, т. 1, 5, 9 ЗЕ и 

е регистрирано от независимия преносен оператор, и с членове търговски участници по чл. 100, ал. 

1 ЗЕ, които сключват сделки с електрическа енергия при свободно договорени цени. От друга 

страна чл. 56, ал. 15 от ПТЕЕ допуска създаването на комбинирани балансиращи групи, в които 

могат да участват производители на енергия от възобновяеми източници и високоефективно 

комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия. В тази връзка чл. 58, ал. 1 от 
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ПТЕЕ предвижда, че търговските участници имат право да се регистрират като „координатори на 

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

участник е и търговеца на електрическа енергия.  

Едно от изискванията за регистрация на търговски участник като „координатор на 

стандартна балансираща група“и/или „координатор на комбинирана група”, посочено в чл. 58, ал. 

1, т. 3 от ПТЕЕ, е наличие на прието решение от ДКЕВР за допълване на съществуващата 

лицензия с правата и задълженията, свързани с тази дейност. 

Видно от представеното удостоверение за актуално състояние с изх. № 

20140218165435/18.02.2014 г. на Агенцията по вписванията, правно-организационната форма на 

„ТОШЕЛ-92” ЕООД e еднолично дружество с ограничена отговорност, с единен 

идентификационен код /ЕИК/ 131444641, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, 

община Столична, район Сердика, ул. „Оралица“ № 29. 

Дружеството се представлява и управлява от Тошко Илиев Григоров. 

„ТОШЕЛ-92” ЕООД има следния предмет на дейност: 

Вътрешно и външнотърговска дейност, търговско представителство, посредничество и 

агентство, изграждане и експлоатация на магазинна мрежа, битови услуги на населението, 

извършване на консултантски, експертни и маркетингови проучвания и услуги, обмяна на валута и 

заложна дейност – след придобиване на съответните лицензи, транспортна дейност – превоз на 

пътници и товари, изграждане, поддържане и използване на кабелни далекосъобщителни мрежи за 

разпространение на радио и телевизионни програми и други услуги – след издаване на 

индивидуални лицензи, както и всяка друга дейност, разрешена от закона. 

Капиталът на дружеството е в размер на 5000 /пет хиляди/ лева. Едноличен собственик на 

капитала е Тошко Илиев Григоров. 

От представените декларации на управителя Тошко Илиев Григоров се установява, че 

същият не е лишаван от правото да упражнява търговска дейност и не е осъждан с влязла в сила 

присъда за престъпление против собствеността или против стопанството. 

Предвид гореизложеното следва, че изменението на лицензията на „ТОШЕЛ-92” ЕООД за 

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

„а” и буква „б” от Наредба № 3. 

Представени са декларации от заявителя по чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „в” и б. „г” от Наредба № 3, 

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

обявяване в несъстоятелност, не е в ликвидация, не му е отнемана лицензия за търговия с 

електрическа енергия, както и не му е отказвано издаването на лицензия за същата дейност. 

Предвид изложените по-горе факти и направен анализ се стига до извода, че исканото със 

заявлението изменение на съществуващата лицензия няма да е в противоречие с разпоредбите на 

чл. 40, ал. 4, т. 1, 2 и 3 от ЗЕ. 

Изискванията на чл. 40, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗЕ за наличие на вещни права на заявителя върху 

енергийния обект, както и доказателства, че същият отговаря на нормативните изисквания за 

безопасна експлоатация и за опазване на околната среда, са неприложими в настоящата хипотеза, 

тъй като при осъществяването на дейността „търговия с електрическа енергия” с права и 

задължения на „координатор на стандартна балансираща група” и „координатор на комбинирана 

балансираща група“ липсва енергиен обект. 

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

електрическа енергия” на дружеството за срок от 10 години. Исканото изменение с допълване на 

права и задължения за дейността „координатор на стандартна балансираща група” и „координатор 

на комбинирана балансираща група“ предполага качество търговец на електрическа енергия. 

Предвид изложеното, при изменение на съществуващата лицензия срокът на изпълнение на 
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дейността на координатор не може да надвишава този по лицензията. В случай, че същата бъде 

допълнена с новата дейност, срокът за упражняването й не може да бъде по-дълъг от срока по 

лицензията за „търговия с електрическа енергия”, а именно до 02.08.2020 г. 

С оглед изложеното, се налага изводът, че искането на „ТОШЕЛ-92” ЕООД за 

изменение/допълнение на лицензия № Л-334-15/02.08.2010 г. е допустимо. 

Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване на дейността 

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

„координатор на комбинирана балансираща група”. 
„Тошел - 92” ЕООД има издадена лицензия № Л-334-15/02.08.2010 г. за дейността 

„търговия с електрическа енергия” за срок от 10 години. За осъществяването на дейността, 

дружеството ще използва офис с обща квадратура 66 м² в сграда с адрес ул. „Оралица” № 29, гр. 

София. 

Заявителят декларира, че офисът е оборудван с необходимите за нормалната работа на 

екипа материални ресурси. 

Дружеството е активен търговски участник на пазара на електрическа енергия и е вписано 

в регистъра на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД („ЕСО“ ЕАД) под кодов номер на 

търговски участник № CNH179. От датата на регистрация до настоящия момент, дружеството е 

със статут „активен”.  

С писмо вх. № 1374/14.05.2014 г до „ЕСО“ ЕАД, дружеството е поискало одобрение за 

изпълнени изисквания за комуникационното и компютърно оборудване за електронен обмен на 

данни. 

С писмо изх. № 1982/26.05.2010 г., „ЕСО“ ЕАД е одобрило комуникационното и 

техническо оборудване на „Тошел - 92” ЕООД за електронен обмен на информация за целите на 

пазара на електрическа енергия. 

„Тошел - 92” ЕООД е представило подробно описание на техническите средства за 

осъществяване на лицензионната дейност, както следва: 

I. Хардуер: 

- Персонални компютри – 16 броя; 

- Сървър - операционна система Windows Linux, с лиценз за неограничен брой клиентски 

станции – 1 брой; 

- Принтери, скенери, копирни машини; 

- Стационарни телефони – 2 броя; 

- Мобилни телефони – 18 броя; 

- Многофункционален копир-скенер – 1 брой. 

II. Софтуер: 

- Версия на World – 2010, 2013; 

- Версия на Excel – 2010, 2013; 

- Версия на клиента за електронна поща - Microsoft Outlook 2010/2013; 

- Базата данни се подържа от Server Linux Microsoft; 

- Антивирусната защита е Kaspersky 2014; 

- Сървър с операционна система Windows Linux, 1 брой с лиценз за неограничен брой 

клиентски станции. 

Изложените данни и доказателства дават основание да се приеме, че „Тошел - 92” ЕООД 

отговаря на изискванията за наличие на техническа и материална осигуреност за сключване на 

сделки с електрическа енергия и като координатор на стандартна и комбинирана балансираща 

група, в съответствие с Наредба № 3. 



4 

 

 Относно наличието на човешки ресурси и опит за осъществяване на дейността „търговия с 

електрическа енергия“ с права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ 

и „координатор на комбинирана балансираща група“. 

Предоставени са данни за управленската и организационна структура на дружеството, 

както и за образованието и квалификацията на персонала, включително дипломи за висше 

образование и трудови договори на специалистите. Организационната структура на дружеството 

включва управител и четири отдела, както следва: 

 Управител: 

- Сключва, изменя и прекратява трудови договори с работниците и служителите на 

дружеството и осъществява предоставената му дисциплинарна власт, съобразно 

разпоредбите на трудовото законодателство; 

- Определя правата и задълженията на заместника си и другите длъжностни лица; 

- Представлява дружеството и упълномощава трети лица да го представляват по определени 

въпроси; 

- Организира и следи за изпълнението на задачите; 

- Консултации за клиенти по отношение на оптимизиране на товаровите диаграми, оценка и 

управление на рисковете, свързани с търговията на електрическа енергия, и др. 

 Отдел “Търговия с електрическа енергия”: 

- Договаряне на количества и цени по всяка конкретна сделка; 

- Изготвяне на графици за доставка на електрическа енергия; 

- Комуникация с „ЕСО“ ЕАД, изпращане и получаване на графици, уведомления; 

- Комуникация с електроенергийни борси: предложения и заявки за покупка и продажба на 

електрическа енергия; 

- Комуникации с различни оператори на преносни мрежи: участие в аукциони за закупуване 

на преносен капацитет; 

- Изготвяне на сетълмент и помощни документи за счетоводно отчитане на сделките. 

 Отдел “Развитие на търговската дейност”: 

- Поддържане и развитие на търговската инфраструктура, в т.ч. лицензионни и  

разрешителни режими, вписвания в регистри на системни и търговски оператори; 

- Връзка с регулаторните и административните органи по отношение на търговската дейност 

на дружеството; 

- Представяне на компанията пред нови търговски партньори; 

- Изследване на характеристиките на енергийно потребление на големи индустриални 

компании; 

- Изготвяне на специфични графици и портфейли от договори за нуждите на конкретни 

клиенти; 

- Анализ на текущата нормативна уредба, използваните договори и средствата за хеджиране 

на търговските рискове; 

- Консултации на клиенти по отношение на оптимизиране на товаровите диаграми, оценка и 

управление на рисковете, свързани с търговията на електрическа енергия, и др. 

 Отдел “Проекти и придобивания”: 

- Задачите на отдела се свеждат до проучване и анализ на възможности за съвместно участие 

в управлението на проекти и др. 

 Отдел “Поддържане и логистика” 

- Техническо поддържане на средствата - офис, оборудване, връзка със сервизни компании; 

- Поддържане на сервизни договори - телекомуникации, електро/топло/водо- снабдяване; 

- Поддържане на помощна и счетоводна документация; 
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- Администриране на архив на дружеството; 

- Администриране на пътуванията - билети, хотели и др. на служителите и  партньорите 

на фирмата; 

- Поддържане на дейността в офисите на дружеството чрез осигуряване на  материали и 

консумативи; 

- Поддържане на хигиената в офисите на дружеството. 

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

„Тошел - 92” 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”, включваща права и задължения на „координатор на стандартна 

балансираща група” и „координатор на комбинирана балансираща група”, в съответствие с чл. 11, 

ал. 6, т. 3 Наредба № 3. 

Относно финансовите възможности на  „Тошел- 92” ЕООД за осъществяване на дейността 

„търговия с електрическа енергия” и упражняване на дейност като „координатор на стандартна 

балансираща група” и „координатор на комбинирана балансираща група“, както и наличието на 

финансови гаранции и обезпечения за сключване на сделки за търговия с електрическа енергия, 

съгласно Правилата за условията и реда за предоставяне на достъп до електропреносната и 

електроразпределителните мрежи (Правилата за достъп). 

„Тошел- 92” ЕООД притежава лицензия № Л-334-15/02.08.2010 г. за дейността „търговия с 

електрическа енергия“, издадена от ДКЕВР за срок от 10 години. Подаденото заявление с вх. № Е-

ЗЛР-И-34/04.06.2014 г. е по повод искането на дружеството издадената лицензия да бъде 

допълнена с права и задължения за дейността „координатор на стандартна балансираща група” и 

„координатор на комбинирана балансираща група“. 

В изпълнение на изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 3, 4, 5 и т. 6 от Наредба № 3 „Тошел- 92” 

ЕООД е представило актуализиран бизнес план с прогнозни годишни финансови отчети, който 

обхваща периода 2015 г.  – 2019 г., годишните финансови отчети на дружеството за периода 2011 

г. – 2013 г. и банково удостоверение от „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“ АД за открита 

специална разплащателна сметка, което отговаря на изискванията на чл. 19 от Правилата за 

достъп. 

Представеното банково удостоверение с рег. № НД 287 от 29.04.2013 г. и Анекс № 01 към 

него с рег. № НД 397 от 29.05.2014 г. е издадено от „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” АД в 

уверение на това, че дружеството „Тошел- 92” ЕООД има открита сметка в лева със специален 

режим на обслужване, съгласно чл. 19 от Правилата за достъп, със салдо към 15.12.2014 г. в 

размер на 321 617.83 лева, което е в съответствие с чл. 19, ал. 2 от Правилата за достъп, тъй като 

оборотът на дружеството от търговия с електрическа енергия за предходната (2013 г.), съгласно 

представеният годишен финансов отчет, е 712 хил. лв. 

От представените годишни финансови отчети за периода 2011 г. – 2013 г. е видно, че 

дружеството отчита положителен финансов резултат, както следва: за 2011 г. – 690 хил. лв., за 

2012 г. – 697 хил. лв. и за 2013 г. – 754 хил. лв. 

За 2011 г. и 2012 г. дружеството отчита общи приходи в размер съответно на 16 470 хил. 

лв. и 23 586 хил. лв, като за 2011 г. приходите от продажба на стоки са 91 хил. лв., а за 2012 г. – 

712 хил. лв.  

За 2013 г. дружеството отчита общи приходи в размер на 19 476 хил. лв., като 712 хил. лв. 

от приходите са от продажба на стоки. 

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

извод, че финансовото състояние на дружеството към 31.12.2013 г. е много добро, т.е. 

дружеството притежава свободен оборотен капитал за покриване на текущите си задължения и 
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собствен капитал да обезпечи инвестиции в нови дълготрайни активи и да покрие финансовите си 

задължения. 

Дружеството е представило прогнозен бизнес план за периода 2015 г. – 2019 г. Средните 

прогнозни цени, по които дружеството ще купува и продава електрическа енергия, и количествата 

на търгувана електроенергия са нагледно показани в следната таблица: 

 

  2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Количество 

(MWh) 
78 500 110 500 125 200 175 200 210 000 

Средна 

продажна цена 

(лева) 

77.5 79.83 82.22 84.69 87.23 

Средна покупна 

цена (лева) 
74 76.22 78.51 80.86 83.29 

 

Дружеството предвижда за 2014 г. количество балансираща енергия за недостиг, с което ще 

търгува, да е в размер на 51 608,464 MWh, като покупната цена за недостиг е 145,44 лв./MWh, а 

продажната – 152,39 лв./MWh, и количество балансираща енергия за излишък в размер на 

44362,156 MWh и покупна цена за излишък – 42,10 лв./MWh. 

За 2015 г. количеството балансираща енергия за недостиг е 170 140,363 MWh, покупната 

цена за недостиг е 163,96 лв./MWh, продажната цена е 166,96 лв./MWh. Очакваните разходи за 

излишък за 2015 г. възлизат на 3 561 230 лв. 

Дружеството е представило прогнозен финансов отчет за периода 2014 г. - 2015 г., като 

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

  

  2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Приходи 
хил. 

лв. 
6 086 8 823 10 296 14 839 18 320 

в т.ч. от 

продажба на 

електрическа 

енергия 

хил. 

лв. 
6 084 8 821 10 294 14 837 18 318 

Разходи 
хил. 

лв. 
5 952 8 578 10 015 14 395 17 740 

в т.ч. стойност 

на закупена 

електрическа 

енергия 

хил. 

лв. 
5 809 8 422 9 829 14 167 17 490 

Счетоводна 

печалба 

хил. 

лв. 
134 245 281 444 580 

Текущ финансов 

резултат 

хил. 

лв. 
120 220 253 400 522 

СК/ДА 
 

18,13 28,08 33,2 48,43 50,00 

КА/КП 
 

1,53 2,12 2,37 2,46 2,55 

СК/(ДП+КП) 
 

0,56 1,16 1,41 1,49 1,58 

 

За периода на бизнес плана дружеството прогнозира увеличение на сумата на собствения 

капитал вследствие на увеличението на финансовия резултат. 
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За периода на бизнес плана дружеството не прогнозира дългосрочни задължения, а 

краткосрочните задължения се увеличават. 

Размерът на краткотрайните активи и краткосрочните пасиви определя добри стойности на 

коефициента на обща ликвидност и възможността на дружеството да покрива краткосрочните си 

задължения с наличните краткотрайни активи. 

По отношение на правата и задълженията на дружеството като координатор на стандартна 

и комбинирана балансиращи групи, „Тошел- 92“ ЕООД е направило прогноза за количествата 

балансираща енергия за недостиг и излишък и съответните им цени за МВтч за периода 2015 г. – 

2019 г., както е показано в следната таблица: 

 

    2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Количества балансираща 

енергия - излишък 
МВтч 2 200 2 300 2 300 2 800 2 800 

Количества балансираща 

енергия - недостиг 
МВтч 800 900 900 1 100 1 100 

Цена на балансираща 

енергия - излишък 
лв./МВтч 28 28 28 28.5 29 

Цена на балансираща 

енергия - недостиг 
лв./МВтч 155 155 155 160 160 

 

От прогнозните цени на балансираща енергия за МВтч, които дружеството предвижда, е 

видно, че „Тошел- 92“ ЕООД не предвижда движение в цените за излишък и недостиг, освен 

минимално покачване в края на прогнозния период. 

„Тошел- 92“ ЕООД е направило анализ на вътрешния пазар на електроенергия, както и 

оценка на възможностите за развитие на дружеството като търговец на електрическа енергия и 

координатор на стандартна и комбинирана балансиращи групи. 

Въз основа на всичко гореизложено, може да се направи извод, че в случай, че спази 

заложените в бизнес плана параметри, „Тошел- 92” ЕООД ще притежава финансови възможности 

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

„координатор на стандарта балансираща група“ и на „координатор на комбинирана балансираща 

група“. 

В съответствие с чл. 12, ал. 1 от Наредба № 3 и чл. 11, т. 9 от ПТЕЕ, „Тошел-92” ЕООД е 

представило проекти на „Договор за участие в стандартна балансираща група на „Тошел-92” 

ЕООД” и „Договор за участие на производител от възобновяеми източници и високоефективно 

комбинирано производство в комбинирана балансираща група” с координатор „Тошел-92” ЕООД 

(Договори). От направения преглед на предложените проекти на Договори може да се направи 

извод, че същите отговарят на изискванията на чл. 12, ал. 2 от Наредба № 3 в съответствие с 

ПТЕЕ. 

Договорите съдържат принципи за разпределяне на небалансите в рамките на 

балансиращата група. От направения преглед и анализ на общите принципи се установи, че 

небалансите се определят на база нетна договорена позиция и нетна измерена позиция за всеки 

период на сетълмент и се заплащат по цена на балансираща енергия в рамките на балансиращата 

група. 

Предвид гореизложеното, Комисията счита, че искането на „Тошел-92” ЕООД за изменение 

и допълнение на лицензия № Л-334-15/02.08.2010 г. за дейността „търговия с електрическа 

енергия” с включване на права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група” и 



8 

 

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

да бъде изменена, както следва: 

 

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

1. Т. 1.1.3. се изменя така: 

„1.1.3. „Наредбата” е Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в 

енергетиката (обн. ДВ. бр. 33 от 2013 г.) с всички последващи изменения и допълнения”. 

2. T. 1.1.4. се изменя така: 

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

електропреносната и електроразпределителните мрежи, (обн. ДВ, бр. 98 от 12.11.2013 г.), приети 

от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране на основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и чл. 24, 

ал. 2 от ЗЕ (редакция ДВ., бр. 66 от 26.07.2013 г.), заедно с всички последващи изменения и 

допълнения; 

3. Т. 1.1.5. се изменя така: 

„1.1.5. „Правилата за търговия” са Правила за търговия с електрическа енергия, (обн., ДВ, 

бр. 66 от 26.07.2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. и доп., бр. 39 от 9.05.2014 г.), приети от 

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране на основание чл. 91, ал. 2 от ЗЕ (редакция 

ДВ., бр. 59 от 05.07.2013 г.), заедно с техните последващи изменения и допълнения; 

4. Т. 1.1.6. се изменя така: 

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

енергия, (обн. ДВ, бр. 98 от 12.11.2013 г.), приети от Държавната комисия за енергийно и водно 

регулиране на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 във връзка с чл. 83, ал. 1, т. 6 от ЗЕ (редакция ДВ., бр. 66 

от 26.07.2013 г.), заедно с техните последващи изменения и допълнения; 

5. Т. 1.1.7. се изменя така: 

„1.1.7. „Правила на мрежите” са Правила за управление на електроразпределителните 

мрежи, (обн., ДВ. бр. 66 от 14.08.2007 г.), приети от Държавната комисия за енергийно и водно 

регулиране на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 83, ал. 1, т. 5 от ЗЕ (редакция ДВ., бр. 74 

от 08.09.2006 г.) и Правила за управление на електроенергийната система, (обн. ДВ, бр. 6 от 

21.01.2014 г.), приети от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране  на основание чл. 

21, ал. 1, т. 9 във връзка с чл. 83, ал. 1, т. 4 от ЗЕ; 

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

„1.1.9. „Участник” е: 

a) член на стандартна балансираща група съгласно Правилата за търговия. 

б) член на комбинирана балансираща група съгласно Правилата за търговия. 

 

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

1. Т. 2.1. се изменя така: 

„2.1. С тази лицензия Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, наричана по-

нататък „Kомисията”, разрешава на лицензианта да извършва дейността „търговия с електрическа 

енергия” („лицензионната дейност”), включително дейностите „координатор на стандартна 

балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“, в съответствие с 

разпоредбите на ЗЕ, подзаконовите актове по неговото прилагане, с действащото законодателство, 

с общите и индивидуалните административни актове, издавани от Kомисията, регламентиращи 

тази дейност, както и с установената добра национална и международна практика.“ 

2. Т.2.2.3 става 2.2.1. и се заменя 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 
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производство на електрическа енергия по реда на чл. 21, ал. 1, т. 21 от ЗЕ, от други търговци, на 

които е издадена лицензия за „търговия с електрическа енергия“, от балансиращия или от 

борсовия пазар на електрическа енергия”; 

3. Т. 2.2.4. става точка 2.2.2. и се изменя така: 

„2.2.2. Да сключва сделки за продажба на електрическа енергия на клиенти, на други 

търговци, на които е издадена лицензия за „търговия с електрическа енергия”, на производители, 

на балансиращия, както и на борсовия пазар на електрическа енергия съгласно Правилата за 

търговия“. 

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

„2.2.3. „Да осъществява дейностите „координатор на стандартна балансираща група” и 

„координатор на комбинирана 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“. 

3. В т. 3.2.1., думата „дейността“ се заменя с думата „дейностите”. 

4. В т. 3.3.1., думата „дейността“ се заменя с думата „дейностите”. 

 

IV. В т. 3.4. „Материални и човешки ресурси”  

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

2. В т.3.4.2., б. „а“ думата „потребителите“ се заменя с думата „клиентите“. 

3. 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 дейностите 

„координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща 
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група“ в т.ч. за събиране, прехвърляне и обработване на данни и поддържане на контакт с 

участниците на пазара.“ 

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

5. В т.3.4.4., думата „дейността“ се заменя с думата „дейностите“. 

6. В т.3.4.4., б. „в“ думата „потребителите“ се заменя с думата „клиентите“. 

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

„г) работа с участници в „стандартна балансираща група” и в „комбинирана балансираща 

група“, включително по приемане, разглеждане и решаване на техни претенции. 

8. В т.3.5. думата „потребителите“ се заменя с думата „клиентите“. 

9. В т.3.5.1. думата „потребителите“ се заменя с думата „клиентите“. 

10. В т.3.5.2. думата „потребителите“ се заменя с израза „клиентите“. 

11. В т.3.5.3. думата „потребителите“ се заменя с думата „клиентите“. 

12. В т.3.5.4. думата „потребителя“ се заменя с думата „клиента“. 

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

електрическа енергия“ се заменя с думата „клиентите“. 

14. Т. 3.5.8. се изменя така: 

„3.5.8. За осигуряване защитата на клиентите лицензиантът изготвя за одобрение в 

комисията Правила за работа с клиентите (Приложение № 3). Представя в комисията договор за 

участие в „стандартна балансираща група” (Приложение № 4) и договор за участие в 

„комбинирана балансираща група“ (Приложение № 5) съгласно Правилата за търговия, 

включващи процедури за работа на координатора с участниците, реда и сроковете за получаване, 

разглеждане, проверка и отговор на подадените жалби. 

15. Т. 3.5.9. се изменя така: 

„3.5.9. Лицензиантът е длъжен да осигурява участие на участниците при условията на 

равнопоставеност и прозрачност за начина на разпределение на небалансите между него и 

останалите участници.“ 

16. В т. 3.5.10. „Законът за енергетиката” се заменя със „ЗЕ”, думата „потребителите” се 

заменя с думата „клиентите”. 

17. Създава се нова т.3.5.11. със следното съдържание: 

„3.5.11. 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.“ 

 

V. В т. „3.6. Качество на услуги” 

1. В т. 3.6.1. думата „потребителите“ се заменя с думата „участниците“, „Приложение № 4” 

става „Приложение № 6”. 

2. В т. 3.6.3. думата „дейността“ се заменя с „дейностите”. 

 

VI. В т. „3.8. Събиране и предоставяне на информация на Комисията” 

 

1. В т.3.8.1. след израза „лицензионната дейност” се добавя изразът „както и във връзка с 

дейностите „координатор на стандартна балансираща група” и „координатор на комбинирана 

балансираща група””, изразът „Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката” се заменя 

с „Наредбата”. 

2. В т. 3.8.4. изразът „Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката” се заменя с 

„Наредбата”. 

3. В т.3.8.5. думата „потребителите“ се заменя с думата „клиентите“. 
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4. 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 „координатор комбинирана балансираща група” и извънредни 

отчети, поискани от Комисията, съдържащи информация съгласно Правилата за търговия.“ 

5. В т.3.11.1 се изменя т.4 така: 

„4. Приложение № 4 – Договор за участие в стандартна балансираща група за поемане на 

отговорност за балансиране“ 

6. В т.3.11.1 се създава нова т.5 

„5. Приложение № 5 – Договор за участие в комбинирана балансираща група за поемане на 

отговорност за балансиране“ 

7. В т.3.11.1 1 се създава нова т.6 

„6. съществуващото „Приложение № 4” става „Приложение № 6” 

 

На проведеното открито заседание на 18.02.2015 г. представителят на дружеството е заявил, 

че приема без възражения фактите и обстоятелствата, отразени в доклад с вх. № Е-Дк-24 от 

29.01.2015 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-34 от 04.06.2014 г. 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 1, чл. 51, ал. 1, т. 1 и чл. 39, ал. 

5 от Закона за енергетиката, във връзка с чл. 9, ал. 5, чл. 13, ал. 6 и чл. 66, т. 1 от Наредба № 3 

от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Изменя лицензия № Л-334-15 от 02.08.2010 г. за дейността „търговия с електрическа 

енергия”, издадена на „ТОШЕЛ-92” ЕООД, ЕИК 131444641, със седалище и адрес на 

управление: гр. София 1000, община Столична, район Сердика, ул. „Оралица“ № 29, като 

допълва същата с права и задължения за дейностите „координатор на стандартна 

балансираща група” и „координатор на комбинирана балансираща група”, както следва: 

 

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

1. Т. 1.1.3. се изменя така: 

„1.1.3. „Наредбата” е Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в 

енергетиката (обн. ДВ. бр. 33 от 2013 г.) с всички последващи изменения и допълнения”. 

2. T. 1.1.4. се изменя така: 

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

достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи, (обн. ДВ, бр. 98 от 

12.11.2013 г.), приети от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране на основание 

чл. 21, ал. 1, т. 13 и чл. 24, ал. 2 от ЗЕ (редакция ДВ., бр. 66 от 26.07.2013 г.), заедно с всички 

последващи изменения и допълнения; 

3. Т. 1.1.5. се изменя така: 

„1.1.5. „Правилата за търговия” са Правила за търговия с електрическа енергия, 

(обн., ДВ, бр. 66 от 26.07.2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. и доп., бр. 39 от 9.05.2014 г.), 

приети от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране на основание чл. 91, ал. 2 
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от ЗЕ (редакция ДВ., бр. 59 от 05.07.2013 г.), заедно с техните последващи изменения и 

допълнения; 

4. Т. 1.1.6. се изменя така: 

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

електрическа енергия, (обн. ДВ, бр. 98 от 12.11.2013 г.), приети от Държавната комисия за 

енергийно и водно регулиране на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 във връзка с чл. 83, ал. 1, т. 6 от 

ЗЕ (редакция ДВ., бр. 66 от 26.07.2013 г.), заедно с техните последващи изменения и 

допълнения; 

5. Т. 1.1.7. се изменя така: 

„1.1.7. „Правила на мрежите” са Правила за управление на електроразпределителните 

мрежи, (обн., ДВ. бр. 66 от 14.08.2007 г.), приети от Държавната комисия за енергийно и 

водно регулиране на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 83, ал. 1, т. 5 от ЗЕ 

(редакция ДВ., бр. 74 от 08.09.2006 г.) и Правила за управление на електроенергийната 

система, (обн. ДВ, бр. 6 от 21.01.2014 г.), приети от Държавната комисия за енергийно и водно 

регулиране  на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 във връзка с чл. 83, ал. 1, т. 4 от ЗЕ; 

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

„1.1.9. „Участник” е: 

a) член на стандартна балансираща група съгласно Правилата за търговия. 

б) член на комбинирана балансираща група съгласно Правилата за търговия. 

 

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

1. Т. 2.1. се изменя така: 

„2.1. С тази лицензия Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, 

наричана по-нататък „Kомисията”, разрешава на лицензианта да извършва дейността 

„търговия с електрическа енергия” („лицензионната дейност”), включително дейностите 

„координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана 

балансираща група“, в съответствие с разпоредбите на ЗЕ, подзаконовите актове по неговото 

прилагане, с действащото законодателство, с общите и индивидуалните административни 

актове, издавани от Kомисията, регламентиращи тази дейност, както и с установената добра 

национална и международна практика.“ 

2. Т.2.2.3 става 2.2.1. и се заменя 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 борсовия пазар на електрическа енергия”; 

3. Т. 2.2.4. става точка 2.2.2. и се изменя така: 

„2.2.2. Да сключва сделки за продажба на електрическа енергия на клиенти, на други 

търговци, на които е издадена лицензия за „търговия с електрическа енергия”, на 

производители, на балансиращия, както и на борсовия пазар на електрическа енергия 

съгласно Правилата за търговия“. 

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

„2.2.3. „Да осъществява дейностите „координатор на стандартна балансираща група” 

и „координатор на комбинирана 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 
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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“. 

3. В т. 3.2.1., думата „дейността“ се заменя с думата „дейностите”. 

4. В т. 3.3.1., думата „дейността“ се заменя с думата „дейностите”. 

 

IV. В т. 3.4. „Материални и човешки ресурси”  

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

2. В т.3.4.2., б. „а“ думата „потребителите“ се заменя с думата „клиентите“. 

3. 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 дейностите „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на 

комбинирана балансираща група“ в т.ч. за събиране, прехвърляне и обработване на данни и 

поддържане на контакт с участниците на пазара.“ 

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

5. В т.3.4.4., думата „дейността“ се заменя с думата „дейностите“. 

6. В т.3.4.4., б. „в“ думата „потребителите“ се заменя с думата „клиентите“. 

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

„г) работа с участници в „стандартна балансираща група” и в „комбинирана 

балансираща група“, включително по приемане, разглеждане и решаване на техни 

претенции. 

8. В т.3.5. думата „потребителите“ се заменя с думата „клиентите“. 

9. В т.3.5.1. думата „потребителите“ се заменя с думата „клиентите“. 

10. В т.3.5.2. думата „потребителите“ се заменя с израза „клиентите“. 

11. В т.3.5.3. думата „потребителите“ се заменя с думата „клиентите“. 
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12. В т.3.5.4. думата „потребителя“ се заменя с думата „клиента“. 

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

електрическа енергия“ се заменя с думата „клиентите“. 

14. Т. 3.5.8. се изменя така: 

„3.5.8. За осигуряване защитата на клиентите лицензиантът изготвя за одобрение в 

комисията Правила за работа с клиентите (Приложение № 3). Представя в комисията 

договор за участие в „стандартна балансираща група” (Приложение № 4) и договор за 

участие в „комбинирана балансираща група“ (Приложение № 5) съгласно Правилата за 

търговия, включващи процедури за работа на координатора с участниците, реда и сроковете 

за получаване, разглеждане, проверка и отговор на подадените жалби. 

15. Т. 3.5.9. се изменя така: 

„3.5.9. Лицензиантът е длъжен да осигурява участие на участниците при условията на 

равнопоставеност и прозрачност за начина на разпределение на небалансите между него и 

останалите участници.“ 

16. В т. 3.5.10. „Законът за енергетиката” се заменя със „ЗЕ”, думата „потребителите” 

се заменя с думата „клиентите”. 

17. Създава се нова т.3.5.11. със следното съдържание: 

„3.5.11. 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.“ 

 

V. В т. „3.6. Качество на услуги” 

1. В т. 3.6.1. думата „потребителите“ се заменя с думата „участниците“, „Приложение 

№ 4” става „Приложение № 6”. 

2. В т. 3.6.3. думата „дейността“ се заменя с „дейностите”. 

 

VI. В т. „3.8. Събиране и предоставяне на информация на Комисията” 

 

1. В т.3.8.1. след израза „лицензионната дейност” се добавя изразът „както и във 

връзка с дейностите „координатор на стандартна балансираща група” и „координатор на 

комбинирана балансираща група””, изразът „Наредбата за лицензиране на дейностите в 

енергетиката” се заменя с „Наредбата”. 

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

заменя с „Наредбата”. 

3. В т.3.8.5. думата „потребителите“ се заменя с думата „клиентите“. 

4. 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 „координатор комбинирана 

балансираща група” и извънредни отчети, поискани от Комисията, съдържащи информация 

съгласно Правилата за търговия.“ 

5. В т.3.11.1 се изменя т.4 така: 

„4. Приложение № 4 – Договор за участие в стандартна балансираща група за поемане 

на отговорност за балансиране“ 

6. В т.3.11.1 се създава нова т.5 

„5. Приложение № 5 – Договор за участие в комбинирана балансираща група за 

поемане на отговорност за балансиране“ 
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7. В т.3.11.1 1 се създава нова т.6 

„6. съществуващото „Приложение № 4” става „Приложение № 6” 

 

2. Одобрява на „ТОШЕЛ-92” ЕООД актуализиран бизнес план за периода 2015 г. – 

2019 г., приложение към това решение и приложение към издадената лицензия. 

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 

(четиринадесет) дневен срок. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

СВЕТЛА ТОДОРОВА 

 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ 
 


