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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 
 

№  И2-Л-264 

от 06.11.2014 г. 

 

ДЪРЖАВНАТА  КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание, проведено на 06.11.2014 г., като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-450 

от 20.10.2014 г. относно заявление с вх. № E-ЗЛР-И-76 от 11.11.2013 г., подадено от 

„ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп” ЕАД за изменение/допълнение на лицензия № Л-

264-15 от 14.04.2008 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия” и 

събраните данни от проведено открито заседание на 05.11.2014 г., установи следното: 

 

Административното производство е образувано по постъпило в Държавната комисия 

за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР, Комисията) заявление с вх. № E-ЗЛР-И-76 от 

11.11.2013 г., подадено от „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп” ЕАД за изменение/допълнение 

на лицензия № Л-264-15 от14.04.2008 г., издадена за дейността „търговия с електрическа 

енергия” на основание на основание чл. 51, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 61, 

ал. 2, т. 2 от Наредба № 3 за лицензиране на дейностите в енергетиката (Наредба № 3). 

„ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп” ЕАД е титуляр на лицензия № Л-264-15 от 

14.04.2008 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия” и допълнена с 

Решение № И1-Л-264 от 10.09.2012 г. на ДКЕВР с права и задължения за дейността 

„координатор на стандартна балансираща група” за срок от 10 години. 

С подаденото заявление с вх. № E-ЗЛР-И-76 от 11.11.2013 г. дружеството е поискало 

за допълване на съществуващата лицензия с правата и задълженията, свързани с дейността 

„координатор на комбинирана балансираща група” съгласно чл. 56, ал. 15 от Правилата за 

търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ, Правилата). 

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 лицензия. Съгласно 

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

задължения на координатор. 

В чл. 56, ал. 15 от ПТЕЕ, изрично е предвидена възможността за създаване на 

комбинирани балансиращи групи, в които могат да участват производители на енергия от 

възобновяеми източници и високоефективно комбинирано производство на топлинна и 

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

участници имат право да се регистрират като „координатори на комбинирани балансиращи 

групи“. Съгласно разпоредбата на чл. 1, ал. 2 от ПТЕЕ търговски участник е и търговеца на 

електрическа енергия. 

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

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

решение от ДКЕВР за допълване на съществуващата лицензия с правата и задълженията, 

свързани с тази дейност. 

„ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп” ЕАД, ЕИК 175370769, е еднолично акционерно 

дружество със седалище и адрес на управление гр. София 1000, община Столична, район 

„Средец”, бул. „Цар Освободител” № 14, ет.3. Капиталът на дружеството е в размер на 2 600 

000 (два милиона и шестстотин хиляди) лева, разделен на 2 600 000 (два милиона и 

шестстотин хиляди) поименни акции с номинална стойност 1 (един) лев. Едноличен 

собственик на капитала е „ЕВН” АГ – чуждестранно юридическо лице, идентификация 
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FN72000h, Австрия. Дружеството се управлява по едностепенната система на управление 

със Съвет на директорите в състав: Йорг Золфелнер, Диана Атанасова Чобанова-Иванова и 

Клаус Щрикер. Дружеството се представлява от всеки двама от членовете на Съвета на 

директорите или заедно от един прокурист и един член на Съвета на директорите. 

С оглед изложеното, се налага изводът, че искането „ЕВН Трейдинг Саут Ийст 

Юръп” ЕАД да бъде изменена и допълнена лицензия № Л-264-15 от 14.04.2008 г. с права и 

задължения на „координатор на комбинирана балансираща група” е допустимо. 

Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване на 

дейността „търговия с електрическа енергия” и „координатор на комбинирана балансираща 

група” от направената справка в регистъра на търговските участници на „Електроенергиен 

системен оператор” ЕАД („ЕСО” ЕАД) е видно, че дружеството е регистрирано на пазара на 

електрическа енергия и има издаден кодов номер на търговски участник №TZZ132 и към 

настоящия момент дружеството е с постоянен статут „активен”. В регистъра на 

координаторите на балансиращи групи на „ЕСО” ЕАД, дружеството е регистрирано от 

оператора и като координатор на балансираща група с EIC код 32X-EVN-TSEE---K от 

01.10.2012 г. и е със статут „активен”. Редовно подава графици и предложения за покупка и 

продажба на балансиращия пазар, съгласно предвидената процедура в ПТЕЕ. 

„ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп” ЕАД осъществява дейността „търговия с 

електрическа енергия” от офис находящ в гр. София, район „Средец”, бул. „Цар 

Освободител” № 14, ет. 3. 

„ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп” ЕАД е представило данни и доказателства за 

притежаваните материални ресурси и техническа осигуреност, включващ оборудвани 

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

софтуерните приложения, чрез които се осигурява обмен на информация между 

търговските участници.  

От изложените данни и доказателства може да се приеме, че „ЕВН Трейдинг Саут 

Ийст Юръп” ЕАД отговаря на изискванията за наличие на техническа и осигуреност за 

сключване на сделки с електрическа енергия, като координатор на комбинирана 

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

 Относно наличието на човешки ресурси и опит за осъществяване на дейността 

„търговия с електрическа енергия” и като „координатор на комбинирана балансираща 

група” са предоставени са данни за управленската и организационна структура на 

дружеството, както и данни за образованието и квалификацията на персонала. Дружеството 

се управлява от Управителен съвет, състоящ се от трима члена, както и 3 организационни 

единици (отдели): 

- Управленско ниво – определя развитието и стратегията за дейността на дружеството и 

извършва общо управление и координация. 

- Организационна единица „Звено за работа с потребителите” – извършва анализ на 

пазара, изгражда и управлява портфолио от клиенти и доставчици. 

- Организационна единица „Анализи” – извършва анализ на пазара в България и 

трансгранични енергийни потоци и анализ на цени. 

- Организационна единица „Администрация” – разработване на вътрешнофирмени 

процеси и процедури и координира на дейността на дружеството. 

„ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп” ЕАД е представил заверена справка от интернет 

страницата на „Национална агенция за приходите”, за доказателства за назначен персонал. 

Общият брой на персонала се състои от 12 експерта, с натрупан опит от активното 

участие на дружеството в електроенергийния пазар. Дружеството е представило справка за 

осигурените лица. Анализите на дружеството показват, че при състав на балансиращата 

група до 20 преки члена, няма необходимост от допълнително привличане на специалисти. 

В случай на разрастване на дейността могат да бъдат назначени допълнително специалисти, 

които ще бъдат обучени за изпълнението на дейностите „координатор на комбинирана 

балансираща група”.  

Дружеството е активен участник на свободния пазар, като до 2010 г. участва 

единствено на външния пазар. От 2012 г. дружеството присъства активно и на вътрешния 
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пазар, като снабдява с електрическа енергия крайни потребители, като към месец октомври 

2013 г. има над 400 крайни потребители. 

В таблица са представени по години количествата електрическа енергия, 

реализирана на вътрешния и външния пазар. 
 

№ Година 

Количество ел. 

енергия реализирано 

на външния пазар, 

MWh 

Количество ел. 

енергия реализирано 

на вътрешния пазар, 

MWh 

1 2009 г. 180 882 - 
2 2010 г. 105 452 26 141 

3 2011 г. 161 734 101 097 

4 2012 г. 114 565 184 324 

 Общо 562 633 311 562 

 

За 2013 г. дружеството е представило справка за количества електроенергия за 

продажба в страната и чужбина, възлизащо на 982 273 MWh. 

„ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп” ЕАД е възложило на външна организация 

следните административни дейности: финанси, счетоводство, информационни технологии, 

правно обслужване и човешки ресурси. 

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

„ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп” ЕАД отговаря на изискванията по чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЕ 

относно наличие на човешки ресурси, организационна структура и опит за осъществяване 

на дейността „търговия с електрическа енергия” и като „координатор на комбинирана 

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

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

Трейдинг Саут Ийст Юръп” ЕАД е представило актуализиран бизнес план за периода 2013 

г. – 2017 г. с прогнозни годишни финансови отчети, банково удостоверение от Ситибанк 

Европа, клон България за финансово обезпечение, съгласно член 19, ал.2 от Правилата за 

условията и реда за достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи 

(Правилата за достъп), както и годишни финансови отчети на дружеството заявител за 

периода 2010 г. – 2013 г. 

І. Финансови резултати от дейността на „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп” ЕАД за 

периода 2010 – 2013 г. 

Съгласно представените одитирани годишни финансови отчети на дружеството, 

финансовият резултат е както следва: за 2011 г. нетна печалба от 393 хил.лв., за 2012 г. 

нетна печалба в размер на 60 хил. лв. и за 2013 г. нетна печалба в размер на 889 хил. лв. 

Основните фактори, които оказват влияние върху намаляването на нетната печалба за 2012 

г. е реализираната загуба от продажба на електрическа енергия в размер на 396 хил. лв.. 

През 2013 г. „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп” ЕАД отчита печалба от основната си 

дейност от 1 733 хил. лв. 

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

извода, че за разглеждания период финансовото състояние на дружеството е добро, т.е. 

дружеството не притежава свободен капитал за покриване на финансовите си задължения, 

но е осигурена наличност от бързоликвидни средства за обезпечаване на оперативните 

търговски задължения и средства за инвестиции в нови дълготрайни активи. 

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

Трейдинг Саут Ийст Юръп” ЕАД за периода 2014 – 2017 г. 

Дружеството е представило актуализиран бизнес план за управление и развитие на 

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

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

балансираща група” за периода 2013 – 2017 г. с прогнозни счетоводни баланси и прогнозни 

отчети за приходите и разходите за периода на бизнес плана. 
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Дружеството прогнозира количествата електрическа енергия за покупко-продажба, 

отчитайки очакваното активизиране на борсите в България и съседните държави да се 

увеличават от 1 301 302 MWh през 2014 г. до 1 803 885 MWh през 2017 г. 

Прогнозните цени, по които дружеството ще купува и продава електрическа енергия  

през периода на бизнес плана са следните, като е заложен среден марж от 6%. 

 
Показател Мярка 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Средна покупна цена лева/ MWh 94,10 95,95 98,27 100,63 

Средна продажна цена лева/ MWh 99,89 101,87 104,16 106,68 

 

Дружеството очаква ръст в приходите си средно с 12 % през разглеждания период. 

Със същите темпове е прогнозирано да нарастват и разходите, както и печалбата от тази 

дейност, освен през 2014 г. Това се дължи на по-големите обеми продадена електрическа 

енергия и понижението на  енергийният марж от 2,23% за 2013 г. до 1,29% за периода 2014 

– 2017 г. В представения бизнес план „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп” ЕАД залага приходи 

от други продажби в размер на 645 хил. лв. през 2014 г., нарастващи постепенно до 780 хил. лв. 

през 2017 г. В резултат на гореизложеното дружеството прогнозира да реализира нарастваща 

печалба. Сравнителна таблица на настоящите и прогнозните приходи и разходи е 

представена по-долу. 

 

Показатели 
Отчет Прогноза 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Приходи 12 467 26 912 27 381 80 100 130 689 146 866 172 195 193 225 

в т.ч. от лицензионна 

дейност 
11 622 26 123 25 891 79 529 130 035 146 186 171 455 192 434 

Разходи 11 717 26 474 27 308 79 115 129 863 145 851 170 836 191 535 

в т.ч. от лицензионна 

дейност 
11 013 25 546 26 287 77 796 128 351 144 300 169 243 189 949 

Счетоводна печалба 750 438 73 984 826 1 015 1 359 1 690 

Финансов резултат 674 393 60 889 743 913 1 223 1 521 

ДА 294 314 289 541 773 717 596 430 

СК/ДА 9,57 10,21 11,30 7,68 5,83 6,28 7,56 10,48 

КА/КП 2,92 1,66 1,92 1,14 1,31 1,32 1,32 1,38 

СК/(ДП+КП) 2,14 0,73 1,01 0,18 0,36 0,37 0,35 0,40 

 

По отношение на поведението в качеството си на координатор на комбинирана 

балансираща група дружеството не очаква да формира печалба от сделките с балансираща 

енергия. „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп” ЕАД като координатор, ще се разплаща с „ЕСО” 

ЕАД за небалансите на групата, покривайки приходите/разходите си за балансираща 

енергия, чрез сделките за балансираща енергия с преките членове на групата, чрез 

включване на разходите за балансираща енергия в продажните цени на непреките членове и 

начисляване на такса за обслужване на преките клиенти, която покрива оперативните 

разходи на дружеството за дейностите, свързани с изготвянето и изпращане на графици, 

разпределяне на небаланси и сетълмент. 

Очакваните цени са, за излишък 28,80 лв./MWh и 106,31 лв./MWh за недостиг. С 

увеличаване обемите търгувана електрическа енергия на вътрешния пазар дружеството 

предвижда нарастващи приходи от излишък и нарастващи разходи за недостиг като 

координатор на балансираща група. 
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Показател Мярка 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017г. 

Излишък MWh 52 073 57 402 65 844 72 155 

Приход излишък Лева 1 499 691 1 653 190 1 896 315 2 078 075 

Недостиг MWh 39 054 43 052 49 383 54 117 

Разход недостиг Лева -7 276 234 -8 020 984 -9 200 584 -10 082 452 

Общо: Лева -5 776 543 -6 367 794 -7 304 269 -8 004 377 

 

Прогнозните дълготрайните активи на дружеството намаляват от 773 хил. лв. за 2014 

г. на 430 хил. лв. в края на периода, в следствие на намалението на нематериалните активи. 

Текущите активи следват тенденция на увеличение, в резултат на прогнозираното 

увеличение на търговските вземания и паричните средства и еквиваленти. 

По отношение на капиталовата структура дружеството прогнозира поетапно 

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

неразпределената печалба. 

За периода на бизнес плана дългосрочните задължения са константни. 

Краткосрочните задължения нарастват за разглеждания период, вследствие на увеличение 

на търговски и други задължения. 

В тази връзка финансовото състояние на дружеството за периода на бизнес плана ще 

е добро, общата ликвидност висока, което е индикатор, че дружеството ще разполага със 

свободни оборотни средства за обслужване на текущите си задължения, както и средства за 

инвестиции в нови дълготрайни активи. 

Извършеният анализ на представения прогнозен паричен поток за периода 2013 – 

2017 г. показва, че свободните парични средства на „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп” ЕАД 

в края на всяка една година, освен през 2014 г., са положителни стойности, като намаляват 

до – 998 хил. лв. през 2014 г., след което бележат ръст достигайки 1 802 хил.лв. през 2017 г. 

В съответствие с изискванията на чл. 19, ал.2 от Правилата за достъп, с 

допълнително писмо с вх. № Е-ЗЛР-И-76 от 03.10.2014 г., дружеството е представило 

банково удостоверение от Ситибанк Европа, клон България, в уверение на това, че „ЕВН 

Трейдинг Саут Ийст Юръп” ЕАД е клиент на същата банка и има открита разплащателна 

сметка в лева, чиито средства са предназначени единствено за изпълнение на задълженията 

на дружеството при осъществяване на лицензионна дейност „търговия с електрическа 

енергия”. Към 30.09.2014 г. наличността по разплащателната сметка със специално 

предназначение е 3 315 хил. лв., достатъчни за обезпечаване на 1/24 част от годишния 

оборот на дружеството от търговия с електрическа енергия на територията на Република 

България. От представеният годишен финансов отчет за 2013 г., 1/24 част от годишният 

оборот от търговия с електрическа енергия е 3 314 хил. лв.  

Въз основа на всичко гореизложено може да се направи извода, че ако  спази 

заложените в бизнес плана параметри „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп” ЕАД ще притежава 

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

„координатор на комбинирана балансираща група”. 

ІV. Проект на Договор за участие в комбинирана балансираща група на „ЕВН 

Трейдинг Саут Ийст Юръп” ЕАД на производител на електрическа енергия от 

възобновяеми източници или от комбиниран цикъл на производство. 

От направеният преглед на предложения от „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп” ЕАД 

проект на Договор за участие в комбинирана балансираща група на „ЕВН Трейдинг Саут 

Ийст Юръп” ЕАД” може да се направи извода, че отговаря на изискванията на чл. 12, ал. 2 

от Наредба № 3 в съответствие с ПТЕЕ. 

Предвид гореизложеното, Комисията счита, че искането на „ЕВН Трейдинг Саут Ийст 

Юръп” ЕАД за изменение и допълнение на лицензия № Л-264-15 от 14.04.2008 г., издадена 

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

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

лицензията да бъде изменена, както следва: 

 

I. В т. 1 „Определения и приложения“ се правят следните изменения и допълнения: 
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1. T. 1.1.3. се изменя така: 

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

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

2.  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.)  на основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и чл. 24, ал. 2 от Закона за енергетиката 

(редакция ДВ., бр. 66 от 26.07.2013 г.), заедно с техните 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.) 

на основание чл. 91, ал. 2 от Закона за енергетиката (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.) на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 във 

връзка с чл. 83, ал. 1, т. 6 от Закона за енергетиката (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.) на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 83, 

ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката (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.)  на основание 

чл. 21, ал. 1, т. 9 във връзка с чл. 83, ал. 1, т. 4 от Закона за енергетиката; 

 

6. Т. 1.1.9. се изменя така: 

„1.1.9. „Участник” е: 

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

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

 

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

1. T. 2.1. се изменя така: 

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

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

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

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

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

неговото прилагане, с действащото законодателство, с общите и индивидуалните 

административни актове, издавани от комисията, регламентиращи тази дейност, както и с 

установената добра национална и международна практика.” 

 

2. В т.2.2.1.  изразът „чл.21, ал. 1, т. 17а от ЗЕ” се заменя с „чл.21, ал.1, т. 21 от ЗЕ” 

и думата „организирания” се заменя с „борсовия”. 

 

3. В т. 2.2.3  изразът „Да осъществява дейността координатор на стандартна 

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

стандартна и координатор на комбинирана балансираща група…” 

 

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



 7 

 

1. В т.3.4.2., буква „а” , думата „потребителите” се заменя с „клиентите”. 

 

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

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

„координатор на стандартна балансираща група“. 

 

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

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

координатор на комбинирана балансираща група”. 

 

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

 

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

 

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

 

7. Т. 3.5.8. се изменя така: 

 

„3.5.8. За осигуряване защитата на участниците лицензиантът изготвя и представя за 

одобряване от комисията договори за участие в стандартната и в комбинираната 

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

координатора с участниците в стандартната и в комбинираната балансираща група, реда и 

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

жалби - Приложение № 3 и Приложение № 4”. 

 

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

 

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

заменя с „Наредбата”. 

 

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

заменя с „Наредбата”. 

 

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

изразът „и координатор на комбинирана балансираща група”. 

 

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

 

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

енергийни източници и високоефективно комбинирано производство в комбинирана 

балансираща група”. 

 

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

 

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

на обслужването.”. 

 

На проведеното открито заседание на 05.11.2014 г. представителят на дружеството е 

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

Дк - 450 от 20.10.2014 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-76 от 11.11.2014 г., със 

забележка по отношение на предложената редакция по т.1.1.9, буква „б”, в която е указано, 

че членове на комбинирана балансираща група могат да бъдат и потребители. Комисията е 

отчела несъответствието на предложената редакция с разпоредбата на чл. 56, ал. 15 от 
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Правилата за търговия с електрическа енергия, съгласно която в комбинирана балансираща 

група участват производители на електрическа енергия от възобновяеми източници и от 

високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, като по-

горе в мотивите на настоящото решение е отразила корекцията. 

 

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

39, ал. 5 от Закона за енергетиката, във връзка с чл. 9, ал. 5, чл. 13, ал. 6 и чл. 66, ал. 

1,т. 1 от Наредба № 3 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-264-15 от 14.04.2008 г. за дейността „търговия с 

електрическа енергия”, издадена на „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп” ЕАД, ЕИК 

175370769, със седалище и адрес на управление гр. София 1000, община Столична, 

район „Средец”, бул. „Цар Освободител” № 14, етаж 3, като допълва същата с права и 

задължения за дейността „координатор на комбинирана балансираща група”, както 

следва: 

 

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

допълнения: 

1. T. 1.1.3. се изменя така: 

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

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

допълнения”. 

2.  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.)  на основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и чл. 24, ал. 2 от Закона за 

енергетиката (редакция ДВ., бр. 66 от 26.07.2013 г.), заедно с техните 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.) на основание чл. 91, ал. 2 от Закона за енергетиката (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.) на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 

във връзка с чл. 83, ал. 1, т. 6 от Закона за енергетиката (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.) на основание чл. 

21, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 83, ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката (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.)  на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 във връзка с чл. 83, ал. 1, т. 4 от 

Закона за енергетиката; 

6. Т. 1.1.9. се изменя така: 

„1.1.9. „Участник” е: 

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

б) член на комбинирана балансираща група съгласно Правилата за търговия. 
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II. В т. 2 „Общи положения“ се правят следните изменения: 

1. T. 2.1. се изменя така: 

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

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

дейността „търговия с електрическа енергия” („лицензионната дейност”) 

включително дейностите „координатор на стандартна балансираща група“ и 

„координатор на комбинирана балансираща група“ в съответствие с разпоредбите 

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

с общите и индивидуалните административни актове, издавани от комисията, 

регламентиращи тази дейност, както и с установената добра национална и 

международна практика.” 

2. В т.2.2.1.  изразът „чл.21, ал. 1, т. 17а от ЗЕ” се заменя с „чл.21, ал.1, т. 21 от 

ЗЕ” и думата „организирания” се заменя с „борсовия”. 

3. В т. 2.2.3  изразът „Да осъществява дейността координатор на стандартна 

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

на стандартна и координатор на комбинирана балансираща група…” 

 

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

1. В т.3.4.2., буква „а” , думата „потребителите” се заменя с „клиентите”. 

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

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

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

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

„б) упражняване на дейностите координатор на стандартна балансираща група 

и координатор на комбинирана балансираща група”. 

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

комбинирана”.  

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

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

7. Т. 3.5.8. се изменя така: 

„3.5.8. За осигуряване защитата на участниците лицензиантът изготвя и 

представя за одобряване от комисията договори за участие в стандартната и в 

комбинираната балансираща група съгласно Правилата за търговия, включващ 

процедури за работа на координатора с участниците в стандартната и в 

комбинираната балансираща група, реда и сроковете за получаване, разглеждане, 

проверка и отговор на подадени от участниците жалби - Приложение №3 и 

Приложение № 4”. 

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

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

се заменя с „Наредбата”. 

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

се заменя с „Наредбата”. 

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

добавя изразът „и координатор на комбинирана балансираща група”. 

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

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

енергийни източници и високоефективно комбинирано производство в комбинирана 

балансираща група”. 

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

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

качество на обслужването.”. 
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2. Одобрява на „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп” ЕАД актуализиран бизнес 

план за периода 2014 г. – 2017 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 


