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КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
     София – 1000,  бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8 - 10,  тел.: 93 596 13, факс: 988 87 82 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№  И2-Л-368   

от 16.06.2015 г. 

 

На закрито заседание, проведено на 16.06.2015 г., като разгледа заявление с вх. № Е-ЗЛР-

И-38 от 18.07.2014 г., подадено от „Ес И И Пауър Трейдинг” ООД за изменение/допълнение на 

лицензия № Л-368-15 от 14.11.2011 г. за дейността „търговия с електрическа енергия” с 

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

събраните данни от проведеното на 04.06.2015 г. открито заседание по преписката, установи 

следното: 

 

В Държавната комисия за енергийно и водно регулиране с ново наименование Комисия за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е постъпило заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-38 от 

18.07.2014 г., подадено от „Ес И И Пауър Трейдинг” ООД за изменение/допълнение на лицензия № 

Л-368-15 от 14.11.2011 г. за дейността „търговия с електрическа енергия” с включване на права и 

задължения на „координатор на стандартна 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). 

Със заповед № З-Е-237 от 26.08.2014 г. на председателя на Комисията е сформирана работна 

група със задача да проучи обстоятелствата в заявлението и приложенията към него за установяване 

на основателността на искането. 

При извършената проверка на заявлението и приложенията към него от формална страна беше 

констатирано, че същите не отговарят на изискванията на Наредба № 3, поради което на основание 

чл. 4, ал. 2 от нея на заявителя са изпратени писма с изх. № E-ЗЛР-И-38 от 02.09.2014 г., изх. № Е-

ЗЛР-И-38 от 14.11.2014 г. и изх. № Е-ЗЛР-И-38 от 04.12.2014 г. с указания за отстраняване на 

допуснатите нередовности и предоставяне на допълнителна информация. 

С писма с вх. № Е-ЗЛР-И-38 от 10.09.2014 г., вх. № Е-ЗЛР-И-38 от 19.11.2014 г. и вх. № Е-

ЗЛР-И-38 от 08.12.2014 г. заявителят е представил допълнителни данни и документи, след което се 

пристъпи към разглеждане на преписката по същество за установяване на съответствието на 

заявлението с нормативните изисквания за изменение/допълнение на лицензията. 

Резултатите от извършения анализ на заявлението и приложенията към него са отразени в 

доклад с вх. № Е-ДК-145 от 15.05.2015 г., който е приет от КЕВР с решение по Протокол № 95 от 

25.05.2015 г., т. 4. В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ) 

на 04.06.2015 г. е проведено открито заседание, на което е присъствал представител на заявителя. 

Същият не е направил възражения по фактите, обстоятелствата и изводите, отразени в приетия 

доклад.   

След проучване на обстоятелствата по образуваната преписка, Комисията приема за 

установено следното: 

Заявителят „Ес И И Пауър Трейдинг” ООД е титуляр на лицензия № Л-368-15 от 14.11.2011 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).  
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С подаденото заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-38/18.07.2014 г., дружеството е поискало допълване 

на лицензията с права и задължения на „координатор на стандартна 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. В тази връзка чл. 

58, ал. 1 от ПТЕЕ предвижда, че търговските участници имат право да се регистрират като 

„координатори на стандартни 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“, посочено в чл. 58, ал. 1, т. 3 от ПТЕЕ, е наличие на прието решение от КЕВР за 

допълване на съществуващата лицензия с правата и задълженията, свързани с тази дейност. 

С Решение № Р – 225 от 25.05.2015 г. КЕВР е разрешила преобразуването на лицензианта чрез 

промяна на правната форма от дружество с ограничена отговорност в акционерно дружество,  имащо 

действие от датата на вписването в Търговския регистър съгласно чл. 264з, ал. 1 от Търговския закон.  

Видно от извършената служебна справка в Търговския регистър, воден от Агенцията по 

вписванията, дружеството не е заявило вписване на преобразуването чрез промяна в правната форма 

и към датата на приемане на настоящото решение на Комисията, правноорганизаци онната форма на 

„Ес И И Пауър Трейдинг” ООД e дружество с ограничена отговорност, с ЕИК 201217806, със 

седалище и адрес на управление: гр. София 1404, бул. „България“ № 109, „Офис Център Вертиго“, ет. 

9.  

Дружеството се представлява и управлява от управителите Валентина Иванова Миленкова и 

Онур Кара. 

„Ес И И Пауър Трейдинг” ООД има следния предмет на дейност: търговия и доставка на 

електроенергия в Република България и други страни (след получаването на съответната лицензия), 

покупка на стоки и/или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или 

обработен вид в страната и чужбина, търговско представителство и посредничество, както и всякаква 

дейност със стоки и услуги, незабранени от закона. 

Капиталът на дружеството е в размер на 2 000 000 (два милиона) лева. 

Съдружници в дружеството са Онур Кара с дял от капитала в размер на 1 140 000 лв. и 

Джоузеф Патрик Дигнан с дял от капитала в размер на 860 000 лв. 

От представените декларации на управителите Валентина Иванова Миленкова и Онур Кара се 

установява, че същите не са лишавани от правото да упражняват търговска дейност и не са осъждани 

с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството. 

Предвид гореизложеното следва, че допълването на издадената на „Ес И И Пауър Трейдинг” 

ООД лицензия 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. 

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“ предполага 
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качество търговец на електрическа енергия. Предвид изложеното, при изменение на съществуващата 

лицензия срокът на изпълнение на 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 

14.11.2021 г. 

С оглед изложеното, се налага изводът, че искането на „Ес И И Пауър Трейдинг” ООД за 

изменение/допълнение на лицензия № Л-368-15 от 14.11.2011 г. е допустимо. 

Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване на дейността 

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

„Ес И И Пауър Трейдинг” ООД има издадена лицензия № Л-386-15 от 14.11.2011 г. за 

дейността „търговия с електрическа енергия” за срок от 10 години. Седалището и адресът на 

управление на дружеството е гр. София, район „Триадица“, ул. „Иван Денкоглу“ № 2, ет.1, офис 3. 

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 от 19.10.2012 г. 

и е вписан в регистъра на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (ЕСО ЕАД) под кодов номер на 

търговски участник № TZZ310. От датата на регистрация до настоящия момент дружеството е с 

статут „активен”.  

„Ес И И Пауър Трейдинг” ООД е представило подробно описание на техническите средства за 

осъществяване на лицензионната дейност, както следва: 

- Преносим компютър SONY VIO - 4 броя; 

- Мулти функционално устройство XEROX WorkCentre 6505 – 1 брой;  

- TV екран TOSHIBA 40 inch – 2 броя; 

- Монитор ACER 22 inch; 

- E-mail server е нает от фирма natro.com; 

- Рутер модел: Cisco ЕРС225; Serial № 22757305; 

- Вътрешна LAN комуникационна мрежа. 

Дружеството декларира, че всички компютърни системи са с инсталиран, надежден и работещ 

софтуер: 

- ОС Microsoft Windows 8 с продуктов номер: 00179-60560-06005-ААОЕМ  

- ОС Microsoft Windows 7 – 3 броя; 

- ОС Microsoft Windows 8.1, Apache Open Office пакет – 1 брой; 

- Trayport Global Vision, v. 8.6.9.876; 

- Electricity Management Software (Сертифициран от Майкрософт, модулира специално за „Ес 

И И Пауър Трейдинг” ООД). 

Изложените данни и доказателства дават основание да се приеме, че „Ес И И Пауър Трейдинг” 

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

сделки с електрическа енергия и като координатор на „стандартна балансираща група“ в съответствие 

с чл. 11, ал. 6, т. 2 от Наредба № 3.  

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“ са 

предоставени данни за управленската и организационна структура на дружеството, както и данни за 

образованието и квалификацията на персонала. За постигане на своите цели заявителят разчита на 

квалифицирани специалисти в съответните области. 

- Дружеството се управлява от двама управители.  

- Заети с дейността „търговия с електрическа енергия” в „Ес И И Пауър Трейдинг” ООД са 

четирима специалисти, които отговарят на следните квалификации: 

 Притежават висше техническо и/или икономическо образование, минимален трудов стаж 3 

години /най-малко 2 години в системата на енергетиката/, с квалификация в областта на 

търговията. 
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 Притежават солидни знания в областта на търговията, производството и доставките на 

електроенергия, оборудване, материали и резервни части, използвани при изграждане, 

поддръжка и ремонт на енергийната система в страната. 

 Познават задълбочено нормативната база за търговия с електроенергия и тази на 

регионалния пазар на електроенергия. 

С оглед реализиране на дейността „търговия с електрическа енергия”, организацията на работа 

в дружеството е разпределена и структурирана, както следва: 

 Ръководител вътрешен пазар; 

 Пазарен анализатор; 

 Мениджър вътрешни операции, икономически директор;  

 Мениджър Продажби. 

Към подаденото заявление дружеството е представило проекти на договори съответно за 

извършване на услугите „Правно обслужване”, „Счетоводно обслужване” и „Техническа и 

информационна поддръжка”. 

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

Пауър Трейдинг” ООД отговаря на изискванията по чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЕ относно наличие на 

човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на дейността търговия с електрическа 

енергия с включени права и задължения на координатор на стандартна балансираща група в 

съответствие с чл. 11, ал. 6 т. 3 от Наредба № 3.  

Правила за работа с клиенти 

Дружеството е представило проект на „Правила за работа с клиенти”, който съдържа реда, 

процедурата и срокове за подаване и разглеждане жалби, сигнали и предложения към „Ес И И Пауър 

Трейдинг” ООД в качеството му на търговец на електрическа енергия и координатор на стандартна 

балансираща група. В проекта е регламентиран начинът и формата на предоставянето на данни за 

потреблението, както и данни за специализираните звена за работа с уязвими потребители. 

В изпълнение на изискванията на чл. 11, ал.1, т. 3, т. 4, т. 5 и т. 6 от Наредба № 3, „Ес И И 

Пауър Трейдинг” ООД е представило актуализиран бизнес план с прогнозни годишни финансови 

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

периода 2012 – 2013 г. и банково удостоверение от „УниКредит Булбанк” АД, за открита специална 

разплащателна сметка, което отговаря на изискванията на чл. 19 от Правилата за условията и реда за 

предоставяне на достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи (Правилата). 

Представеното банково удостоверение с рег. № 0911-58-055890 от 09.06.2014 г. е издадено от 

„УниКредит Булбанк” АД в уверение на това, че дружеството „Ес И И Пауър Трейдинг” ООД има 

открита сметка в лева със специален режим на обслужване, съгласно чл. 19 от Правилата.  

От представените годишни финансови отчети за периода 2012 – 2013 г. е видно, че 

дружеството отчита положителен финансов резултат, както следва за 2012 г. – 25 хил. лв., за 2013 г. – 

341 хил. лв.  

През 2012 г. и 2013 г. дружеството отчита приходи в размер, съответно на 1 322 хил. лв. за 

2012 г. и 27 079 хил. лв. за 2013г. 

Общите активи на дружеството нарастват от 2 363 хил. лв. към 31.12.2012 г. на 7 336 хил. лв. 

към 31.12.2013 г. 

Дългосрочните задължения на дружеството намаляват от 780 хил. лв. към 31.12.2012 г. на 187 

хил. лв., а краткосрочните задължения се увеличават от 1 560 хил. лв. на 6 403 хил. лв. основно в 

резултат на увеличените задължения към доставчици и клиенти. 
Въз основа на извършения анализ на база обща балансова структура може да се направи извода, че 

финансовото състояние на дружеството към 31.12.2013 г. е добро, т.е. дружеството притежава свободен 

оборотен капитал за покриване на текущите си задължения и собствен капитал да обезпечи 

инвестиции в нови дълготрайни активи и да покрие финансовите си задължения. 

Дружеството е представило бизнес план за периода 2015 г. – 2019 г. 
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Прогнозата за търгуваните количества електрическа енергия, които дружеството очаква за 

годините са: за 2015 г. – 355 000 MWh; за 2016 г.- 366 000 MWh; за 2017 г. – 373 000 MWh; за 2018 г. 

– 380 MWh; за 2019г. – 388 MWh.  

Средната цена, по която дружеството ще купува електрическа енергия, е нагледно показана в 

следната таблица: 
 

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

Количества GWh) 355 366 373 380 388 

Средна покупна цена 

(евро/ kWh) 
42.5 43.15 43.75 44.25 45.25 

Средна продажна 

цена (евро/ MWh) 
50.5 51.15 51.75 52.5 54 

 

Дружеството предвижда за 2015 г. количества балансираща енергия-недостиг, с която ще 

търгува да е в размер на 3 750 MWh, като продажна цена за недостиг е 75,75 евро/MWh, балансираща 

енергия-излишък в размер на 3 750 MWh и покупна цена за излишък 34,50 евро/MWh. Предвижда се 

до края на прогнозния период количествата балансираща енергия за недостиг и излишък да се 

увеличава, като в края на периода се предвиждат 6 950 MWh недостиг и излишък, а продажната цена 

за недостиг за 2019 г. дружеството прогнозира да бъде 73,75 евро/MWh, а изкупната цена за излишък 

да бъде 33 евро/MWh. 

Дружеството е представило прогнозен финансов отчет за периода 2015 – 2019 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. 

евро 
18 059 18 872 19 506 20 177 21 206 

в т.ч. от продажба на 

електрическа енергия 
хил. 

евро 
17 928 18 721 19 303 19 950 21 049 

Разходи 
хил. 

евро 
17 857 18 637 19 275 19 938 20961 

в т.ч.стойност на 

продадената електрическа 

енергия 

хил. 

евро 
15 088 15 793 16 319 16 815 17 557 

Счетоводна печалба 
хил. 

евро 
202 235 231 239 246 

Текущ финансов резултат 
хил. 

евро 
153 180 174 179 183 

 

От представения прогнозен финансов отчет e видно, че  дружеството предвижда нарастваща 

печалба, която от 153 хил. евро за 2015 г. да достигне до 183 хил. евро за 2019 г., както и да подобри 

финансовото си състояние. 

Дружеството не предвижда да има задължения, както и дълготрайни активи. Краткотрайните 

активи нарастват в периода на бизнес плана, а сумата на собствения капитал е предвидено да 

нараства и от 800 хил. евро за 2015 г. да достигне до 1 822 хил. евро през 2019 г. 
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Въз основа на всичко гореизложено, може да се направи извод, че в случай, че спази 

заложените в бизнес плана параметри, „Ес И И Пауър Трейдинг” ООД ще притежава финансови 

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

задължения на „координатор на стандартна балансираща група“. 

Проект на договор за участие в „стандартна балансираща група“ за поемане на отговорност за 

балансиране: 

На основание чл. 12, ал.1 от Наредба № 3 и чл. 19, ал. 4 от ПТЕЕ, във връзка с чл. 11, ал. 1, т. 9 

от Правилата за търговия с електрическа енергия, „Ес И И Пауър Трейдинг” ООД е представило 

проект на „Договор за участие в стандартна/комбинирана балансираща група с координатор „Ес И И 

Пауър Трейдинг” ООД”. От направения преглед на предложения проект на Договор, може да се 

направи извода, че същият отговаря на изискванията на чл. 12, ал. 2 от Наредба № 3 в съответствие с 

ПТЕЕ.  

Предвид гореизложеното, Комисията счита, че искането на „Ес И И Пауър Трейдинг” ООД за 

изменение/допълнение на лицензия № Л-368-15 от 14.11.2011 г., с включване на права и задължения 

на „координатор на стандартна балансираща група“ е основателно и е необходимо лицензията да 

бъде изменена, както следва: 

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 05.04.2013 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.), 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 заедно с всички последващи изменения и допълнения; ; 

6. 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. 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 
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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.2.2.3 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 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. 3.2.1., думата „дейността“ се заменя с думата „дейностите”. 

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

 

В т. 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: 
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„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.“ 

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”, включително по приемане, 

разглеждане и решаване на техни претенции. 

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

В т. „3.6. Качество на услуги” 

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

става „Приложение № 5”. 

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

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

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

дейността „координатор на стандартна 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 извънредни отчети, поискани от Комисията, съдържащи 

информация съгласно Правилата за търговия.“ 

5. В т.3.11.1 се изменя т.4 така: 
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„4. Приложение № 4 – Договор за участие в стандартна балансираща група за поемане на 

отговорност за балансиране“ 

6. В т.3.11.1 1 се създава нова т.6 

„6. съществуващото „Приложение № 4” става „Приложение № 5” 

 

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 

 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

 

Изменя лицензия № Л-368-15 от 14.11.2011 г. за дейността „търговия с електрическа 

енергия” издадена на „Ес И И Пауър Трейдинг” ООД, с ново наименование  „Ес И И Пауър 

Трейдинг” АД, ЕИК 201217806, със седалище и адрес на управление: гр. София 1404, бул. 

„България“ № 109, „Офис Център Вертиго“ 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. 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 05.04.2013 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.), 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 заедно с всички последващи изменения и 

допълнения; ; 

6. Създава се нова т. 1.1.9. със следното съдържание: 
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„1.1.9. „Участник” е член на стандартна балансираща група съгласно Правилата за 

търговия. 

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 „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. 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 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“. 
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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”. 

 

В т. 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 

дейността „координатор на стандартна 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”, включително по приемане, 

разглеждане и решаване на техни претенции. 

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

В т. „3.6. Качество на услуги” 

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

„Приложение № 4” става „Приложение № 5”. 

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

В т. „3.8. Събиране и предоставяне на информация на Комисията” 
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1. В т.3.8.1. след изразът „лицензионната дейност” се добавя изразът „както и във 

връзка с дейността „координатор на стандартна 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 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 1 се създава нова т.6 

„6. съществуващото „Приложение № 4” става „Приложение № 5” 

 

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – София град в 14 

(четиринадесет) дневен срок. 

 
Членове на работната група: 

Елена Маринова - директор на дирекция „Правна”; 

Пламен Младеновски - началник на отдел в дирекция „Ценово регулиране, лицензии и пазари”; 

Милен Трифонов - главен експерт в дирекция „Ценово регулиране, лицензии и пазари”; 

Юлиан Стоянов - старши експерт в дирекция „Ценово регулиране, лицензии и пазари”; 

Екатерина Поповска - младши експерт в дирекция „Ценово регулиране, лицензии и пазари”; 

Радостина Методиева – старши експерт в дирекция „Правна“.  

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР: 

 

1................................................. 

 (С. Тодорова) 

2................................................. 

  (Р. Осман) 

3................................................. 

 (А. Йорданов) 

4................................................. 

 (В. Владимиров) 

5................................................. 

 (Г. Златев) 

6................................................. 

 (Е. Харитонова) 

7................................................. 

 (В. Петков) 

8................................................. 

 (Д. Кочков) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ 


