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ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

София – 1000, бул. ”Княз Дондуков“ № 8 - 10; тел.: 988 24 98; 935 96 13; факс: 988 87 82 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ Л-427 

от 29.10.2014 г. 

 

ДЪРЖАВНАТА  КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание, проведено на 29.10.2014 г., като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-431 

от 09.10.2014 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-28 от 28.04.2014 г., подадено от 

„Фотони Трейд” ООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа 

енергия”, включваща права и задължения на „координатор на стандартна 

балансираща група“ и събраните данни от проведено открито заседание на 21.10.2014 

г., установи следното: 

 

Административното производство е образувано по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-

28/28.04.2014г. подадено от „Фотони Трейд” ООД за издаване на лицензия за дейността 

„търговия с електрическа енергия”, включваща права и задължения на „координатор на 

стандартна балансираща група“ на основание чл. 39, ал. 1, т. 5 и ал.5 от Закона за 

енергетиката (ЗЕ) във връзка с чл. 9, ал. 1, т. 10 и ал. 5 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за 

лицензиране на дейностите в енергетиката (Наредба № 3). 

При преценката на основателността на заявлението за издаване на лицензия за 

дейността „търговия с електрическа енергия ” Държавната комисия за енергийно и водно 

регулиране (ДКЕВР, комисията), по силата на чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЕ, следва да установи 

дали заявителят е лице, регистрирано по Търговския закон, както и дали притежава 

технически и финансови възможности, материални и човешки ресурси и организационна 

структура за изпълнение на нормативните изисквания за осъществяване на лицензионната 

дейност. 

Съгласно чл. 58, ал. 1, т. 1 от Правилата за търговия с електрическа енергия 

(Правилата), търговските участници имат право да се регистрират като „координатори на 

стандартни балансиращи групи”, ако притежават лицензия за търговия с електрическа 

енергия по чл. 39, ал. 5 от ЗЕ. Видно от чл. 39, ал. 5 от ЗЕ, когато лицето, което кандидатства 

за издаването на лицензия „търговия с електрическа енергия“ и отговаря на изискванията за 

координатор на балансираща група, съответната лицензия съдържа правата и задълженията, 

свързани с дейността на „координатор на балансираща група”. Съгласно разпоредбата на чл. 

96а от ЗЕ, „координатор на балансираща група” може да бъде лице, притежаващо лицензия 

за дейността „търговия с електрическа енергия”, отговарящо на условията за финансово 

гарантиране на сключваните от него сделки и на изискванията, определени в правилата за 

търговия с електрическа енергия. 

„Фотони Трейд” ООД e търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от Търговския закон, 

видно от Търговския регистър, воден от Агенцията по вписвания към Министерство на 

правосъдието, дружество с ограничена отговорност, ЕИК 202727993, със седалище и адрес 

на управление  гр.София – 1404, община Столична, район „Триадица”, ж.к. „Стрелбище”, 

ул. „Твърдишки проход” № 23. От извършената служебна справка в Търговския регистър е 

видно, че управители на дружеството, действащи заедно и поотделно, са Илко Георгиев 

Йоцев и Камелия Денчева Рускова.  

„Фотони Трейд” ООД има следния предмет на дейност: производство, търговия и 

пренос на електрическа енергия, след получаване на необходимите, съгласно българското 
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законодателство, лицензии, участие в балансираща група; придобиване, разработване, 

проектиране, строеж, експлоатиране, поддръжка и продажба на енергопроизводителни 

съоръжения; предоставяне на услуги по анализиране, проектиране, изследване и 

консултиране в областта на енергетиката, околната среда, технически и икономически 

въпроси, свързани със съоръжения от този вид, както и всяка друга дейност, незабранена от 

закона. 

Размерът на капитала на дружеството е 1000 ( хиляда ) лева.  

Съгласно представените на основание чл. 11, ал. 2, т. 2, буква „а” и „б” от Наредба № 3 

декларации от Илко Георгиев Йоцев и Камелия Денчева Рускова – управители на „Фотони 

Трейд” ООД, 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. 

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

Илко Георгиев Йоцев и Камелия Денчева Рускова, в качеството им на управители на 

„Фотони Трейд” ООД, с които се установява, че дружеството не е в производство по 

несъстоятелност, не е обявено в несъстоятелност, не е в ликвидация, както и не му е 

отнемана лицензия за същата дейност, за която кандидатства. 

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

издаването на исканата в заявлението 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 включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща 

група” липсва енергиен обект. 

Срокът на лицензията, за който кандидатства заявителят, е 10 (десет) години. 

Предлаганият срок е обоснован с оглед плана на дружеството за дългосрочно развитие 

на енергийния пазар и ще позволи на фирмата пълноценно да участва в продължаващия 

динамичен процес на развитие на либерализирания пазар в страната, както и за качествена 

реализация на натрупаната експертиза и инженерен потенциал. 

С оглед изложеното, се налага изводът, че искането на „Фотони Трейд” ООД да бъде 

издадена лицензия за дейността “търговия с електрическа енергия”, съдържаща права и 

задължения, свързани с дейността „координатор на стандартна балансираща група”, е 

допустимо.  

Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване на 

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

„координатор на стандартна балансираща група”. 

За осъществяването на дейността „търговия с електрическа енергия”, включваща права 

и задължения на „координатор на стандартна балансираща група”, е обособен офис с обща 

квадратура 65 м² в сграда с адрес: гр. София 1404, район „Триадица” ж.к „Стрелбище”, ул. 

„Твърдишки проход“ № 23, ет. 8, ап. 30. Офисът е нает с договор за наем.  

Дружеството декларира, че офисът е оборудван с необходимите за нормалната работа 

на екипа материални ресурси. 

Съгласно чл. 11 от Наредба № 3 и в отговор на писмо с изх. № E-ЗРЛ-Л-28 от 

30.06.2014 г. на ДКЕВР, е постъпило писмо с вх. № E-ЗРЛ-Л-28 / 04.07.2014 г., с което 

дружеството е представило доказателства за наличието на техническите средства за 

осъществяване на лицензионната дейност, както следва: 

1. Сървър/Intel QUAD Core XEON 3210, RAM 2 GB, HDD 2x500GB (RAID 0): 

- Операционна система Linux (Slackware 12); 

- Файлов сървър; 

- Сървър база данни; 
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- Сървър за електронна поща. 

2. Работни станции – 3 броя. 

2.1. Настолна работна станция /Intel XEON E5430, RAM 4 GB, HDD 2x500(RAID)/ 

оборудвна с многофункционално устройство HP Color LaserJet CM1312 nfi MFP 

/принтер,скенер,факс,копир/: 

- Операционна система MS Windows Vista Business 32; 

- Антивирусна защита NOD32; 

- Версия на WORD 2007 (MS Office 2007 SB); 

- Версия на Excell 2007 (MS Office 2007 SB); 

- Версия на клиент за електронна поща MS Outlook 2007 (MS Ofiice 2007 SB); 

- Система за печатане, сканиране, оптическо разпознаване на символи и работа с факс - 

HP Solution Center. 

2.2. Преносими компютри HP 6730b/Intel Core2DuoP8600,RAM 4 GB,HDD 250 GB/ - 2 

броя: 

- Операционна система MS Windows Vista Business 32; 

- Антивирусна защита NOD32; 

- Версия на WORD 2007 (MS Office 2007 SB); 

- Версия на Excell 2007 (MS Office 2007 SB); 

- Версия на клиент за електронна поща MS Outlook 2007 (MS Ofiice 2007 SB); 

- Cisco Quick VPN Client. 

3. Нает сървър за електронна поща, към пакет хостинг услуги “Малък бизнес”, на 

HOST.BG /POP3/SMTP Mail Server /. 

4. Дружеството разполага с два бизнес телефонни поста по договор с „Виваком“ АД, и 

статичен, реален IP адрес, по договор с интернет доставчик. 

Съгласно чл. 11, ал. 6, т. 2 от Наредба № 3 и Правилата за търговия с електрическа 

енергия, средствата за обмен на информация за целите на работа на пазара, осигурявани от 

търговските участници, се одобряват от ЕСО ЕАД. 

С писмо с изх. № ЦУ-ПМО-2554 от 10.05.2014, „Електроенергиен системен оператор” 

ЕАД декларира, че „Фотони Трейд” ООД е изпълнило изискванията за комуникационно и 

компютърно оборудване за електронен обмен на данни. Декларираните от дружеството 

технически средства (информационна мрежа, програмно осигуряване и комуникационна 

инфраструктура), необходими за сключване на сделки с електрическа енергия по свободно 

договорени цени (съгласно чл. 100, ал. 1 от ЗЕ), отговарят на условията, определени в ПТЕЕ. 

От изложените данни и доказателства следва да се приеме, че „Фотони Трейд” ООД 

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

на сделки с електрическа енергия, 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”, включваща права и задължения на „координатор на 

стандартна балансираща група”. 

Предоставени са данни за управленската и организационна структура на дружеството, 

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

образование. Дружеството е с вертикална структура на управление и се ръководи от 

управител. Назначени към момента в дружеството са общо трима експерти. Персоналът на 

заявителя се състои от: 

- Управител; 

- Експерт търговия; 

- Анализатор проучване на пазари; 

- Специалист компютърни мрежи и системи. 

Работата в дружеството е разпределена и структурирана, както следва:  

Управител 

Ръководи и представлява дружеството. Ръководителите на всички отдели са отговорни 

пред управителя за резултатите от работата на отделите. 
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Отдел „Управление на балансиращата група" 

Изпълнява дейности свързани с анализ и прогнозиране на потреблението, изготвяне на 

товарови графици и обмена им с оператора. Формиране (и оптимизиране) на енергийния 

микс (договори за доставка с производители, други търговци и внос). Определяне на цени на 

балансиращата енергия (цена за недостиг и цена за излишък). Подава данни към отдел 

счетоводство за нуждите на фактуриране, справки за НАП и Агенция митници. 

Отдел „Финанси" 

Следи за управлението и оптимизирането на паричните потоци, определя цени на 

енергия за клиентите. Определяне на цени при участие в търгове. Следи за правилно 

формиране на себестойността на енергията и услугите. Следи за финансовото гарантиране 

на сделките и банковите гаранции. 

Отдел „Счетоводство" 

Фактуриране и осчетоводяване на операциите. Връзка с НАП, Агенция Митници, 

НОИ. Подготвя финансовите отчети на дружеството. Първоначално, тази дейност е изнесена 

към външна фирма. 

Отдел „Правен" 

Правна защита и консултации. Договори с клиенти, партньори, производители. 

Международни договори (ЕФТЕ). Следи за изменения в нормативната база в 

енергетиката. 

Първоначално, тази дейност е изнесена към външна фирма. 

Отдел „Международна дейност" 

Участие в търгове за гранични права за пренос в ECO ЕАД и други оператори. 

Международни доставки на електрическа енергия. Участие в борси. EFET партньори. 

Подаване на графици пред чужди оператори. 

Заявителят декларира, че дейностите предоставяне на счетоводна и правна 

обезпеченост и информационно обслужване ще се осъществяват от външна фирма до 

постигане и изпълнение на част от заложените цели в бизнес плана и назначаване на 

съответните експерти в дружеството. 

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

„Фотони Трейд” 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”, включваща права и задължения на „координатор на стандартна 

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

В съответствие с изискванията на ЗЕ, чл. 14 от Наредба № 3 и ПТЕЕ, дружеството е 

представило проект на „Правила за работа с клиенти”, които съдържат редът и срокове за 

получаване, разглеждане, проверка и отговор на подадените жалби, сигнали и предложения 

към „Фотони Трейд” ООД в качеството му на търговец на електрическа енергия и 

координатор на стандартна балансираща група.  

Целта е да се направи оценка на финансовите възможности на дружеството „Фотони 

Трейд” ООД за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия”, включително 

„координатор на стандартна балансираща група”. 

Бизнес план за периода 2014 г. – 2019 г., включващ прогнозни финансови отчети, 

отразяващи дейността „координатор на стандартна балансираща група”, разработена с 

прогнозни данни относно количествата, стойността и цените на балансираща енергия за 

недостиг и излишък, за периода на бизнес плана, съгласно чл. 13 от Наредба № 3; 

Банково удостоверение за наличието на специална сметка за обезпечение на 

задълженията по сделките с електрическа енергия със сума в размер на 1/24 част от 

годишния оборот от търговия с електрическа енергия, но не по-малко от 150 хил. лв., на 

основание чл. 19 ал. 2 от „Правилата за условията и реда за предоставяне на достъп до 

електропреносната и електроразпределителните мрежи”. 

Дружеството декларира, че не притежава други лицензии, както и няма подадени 

заявления за такива по ЗЕ. В изпълнение на изискванията на чл. 13 ал. 1 от Наредба № 3, 
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дружеството е представило бизнес план за периода 2014 г. – 2019 г. с прогнозни годишни 

финансови отчети и банково удостоверение от „ИНВЕСТБАНК“ АД за финансово 

обезпечение, съгласно чл. 19, ал. 2 от „Правилата за условията и реда за достъп до 

електропреносната и електроразпределителните мрежи“. Приложен е и договор за кредит в 

размер на 150 хил. лв., сключен с „ФОТОНИ 4“ ООД, с който „Фотони Трейд” ООД 

възнамерява да покрива краткосрочните си задължения. 

„Фотони Трейд” ООД е представило бизнес план за управление и развитие на 

дейността „търговия с електрическа енергия и разпределяне на небаланси в стандартна 

балансираща група” на българския пазар, с прогнозни счетоводни баланси и прогнозни 

отчети за приходите и разходите за периода на бизнес плана, съгласно изискванията по чл. 

13 от Наредба № 3. 

Дружеството прогнозира количествата електрическа енергия за покупко-продажба, на 

база проучване и оценка на групите потребители, да се увеличават от 30 000 MWh през 2014 

г. до 155 000 MWh през 2019 г. 

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

през периода на бизнес плана, са определени на база сравнителен анализ от борсите в 

Унгария, Румъния и Турция, към момента на изготвяне на бизнес плана, като не са 

включени таксите за достъп и пренос през преносната и електроразпределителната мрежа, 

такса задължение към обществото и акциз и са: 

 

Показател Мярка 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Средна 

покупна цена 

лева/ 

MWh 
80 96 115 127 138 142 

Средна 

продажна 

цена 

лева/ 

MWh 
83 100 120 132 144 148 

 

Също така заявява, че продажните цени са по-високи от реалните на вътрешния пазар и 

заявява, че в тях ще бъдат включени небалансите на крайните потребители. В заложения 

бизнес план дружеството счита, че ценовите равнища за крайни стопански потребители на 

пазара у нас изостават значително в сравнение с тези в Европа и дори Югоизточна Европа, и 

е направило графична съпоставка между тези пазари. Анализът, който е направен от 

дружеството, е, че крайните цени на нашия пазар ще се повишават чувствително. „Фотони 

Трейд” ООД залага на повишение на размера на компонентите, които формират крайната 

цена. Дружеството е използвало данни на Eurostat, налични към 01.01.2014 г. и прогнозира 

промените да се случат, поради следните обстоятелства: 

- промени в цените на горивата – необратима тенденция, с изчерпване на природните 

енергийни ресурси, цената им да расте; 

- екологичните изисквания на Европейския Съюз, изискващи инвестиции от 8 млрд. евро 

за рехабилитация на близо 4000 MW електропроизводствени мощности, като се очаква 

изграждане на 3000 MW нови мощности (АЕЦ, ТЕЦ, ВЕЦ). Това би довело до 

повишаване на цените на електрическата енергия в страната; 

- адаптирането на ценовите нива на електрическа енергия между страните членки на ЕС 

към общата енергийна политика за създаване на общ енергиен пазар. 

В представения бизнес план „Фотони Трейд” ООД залага на увеличаващи се приходи 

от търговия с електроенергия средно и високо напрежение, посредством разширяването на 

търговията на либерализирания пазар, чрез увеличаване на количествата търгувана 

електрическа енергия. Дружеството се позовава на данни на НЕК ЕАД, който предвижда 

увеличен темп на нарастване на потреблението на електрическа енергия в България в 

рамките на 2,6%, докато за страните от региона се очаква да е около 3,7 %. Дейността 

„търговия с електроенергия” има пазар, според „Фотони Трейд” ООД, защото той ще се 

ориентира към динамично преструктуриране чрез либерализацията, наблягането на 
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енергийната ефективност и повишаването на екологичните изисквания. Повишаването на 

цените ще раздвижи избирателността на клиентите и ще увеличи конкуренцията. 

Дружеството предвижда за свои клиенти да са: български централи и външни доставчици от 

една страна и битови потребители, малки фирми и индустриални потребители от друга 

страна. Също така от „Фотони Трейд ООД прогнозират сделки на предстоящата Българска 

енергийна борса. Дружеството предвижда да извършва дейност на вътрешния пазар както с 

крайни клиенти, така и с клиенти на пазара на едро в страната и чужбина 

„Фотони Трейд” ООД очаква значителен ръст в приходите си, повече от 3 пъти за 

втората година от лицензионната дейност спрямо първата, 46 % за третата година, спрямо 

предходната и постепенно намаляване до 14% за шестата година, спрямо предходната. Със 

същите темпове е прогнозирано да нарастват и разходите на „ФОТОНИ ТРЕЙД” ООД. 

Нетната печалба също бележи темп на нарастване през разглеждания период от 40,5 хил. лв. 

за 2014 г., до 747 хил. лв. през 2019 г. От друга страна, печалбата е намаляваща величина, в 

процентно съотношение, като има следните измерения: ръст от 566% за втората година, 

спрямо предходната година, последван от увеличение от 17,5% през третата, спрямо 

предходната година, за да се стигне до 14% през последната година, спрямо предходната 

година, от разглеждания период. 

Сравнителна таблица на прогнозните приходи и разходи за периода 2014 г. – 2019 г. е 

представена по-долу. 

 

Показатели в хил. лева 
Прогноза 

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

Приходи 2 490 9 000 13 200 16 500 20 160 22 940 

в т.ч. от продажба на 

електроенергия 
2 490 9 000 13 200 16 500 20 160 22 940 

Разходи 2 445 8 745 12 755 15 983 19 430 22 010 

в т.ч. от покупка на 

електроенергия 
2 400 8 640 12 650 15 875 19 320 22 010 

Счетоводна печалба 45 255 445 517 730 830 

Финансов резултат 41 230 401 465 657 747 

КА/КП 0,67 1,61 1,24 1,16 1,01 0,99 

СК/(ДП+КП) 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 

 

Поради естеството на дейността на „Фотони Трейд” ООД не се предвижда 

придобиване на дълготрайни активи и промяна в размера на собствения капитал, вследствие 

на разпределение на печалбата. 

Краткосрочните задължения нарастват за разглеждания период, вследствие на 

увеличение на търговски и други задължения. 

По отношение дейността „координатор на стандартна балансираща група“ 

дружеството не очаква да формира печалба от сделките с балансираща енергия. „Фотони 

Трейд” ООД декларира, че в посочените в бизнес плана продажни цени са включени и 

небалансите на крайните потребители. В качеството си на координатор, дружеството ще се 

разплаща с ЕСО ЕАД за небалансите на групата, покривайки приходите/разходите си за 

балансираща енергия чрез сделките за балансираща енергия с членовете на групата и чрез 

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

В съответствие с изискванията на чл. 19, ал. 2 от Правилата за условията и реда за 

достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи, дружеството е 

представило банково удостоверение с изх. № 8048-193 / 14.04.2014 г. от „ИНВЕСТБАНК“ 

АД ФЦ „СОФИЯ-ЦЕНТРАЛЕН”, в уверение на това, че „ФОТОНИ ТРЕЙД” ООД е клиент 

на същата банка и има открита сметка, наличността по която към 14.04.2014 г. е 150 000,00 
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лв. От представения бизнес план, 1/24 част от годишният оборот от търговия с електрическа 

енергия и администриране на „стандартна балансираща група” за първата година е 104 хил. 

лв., следователно дружеството е изпълнило изискванията на чл. 19, ал. 2 от Правилата за 

условията и реда за достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи през 

първата година на лицензионната дейност. 

Дружеството е представило анализ на външния пазар на електрическа енергия, като му 

дава положителна оценка, дължаща се на сътрудничеството между страните и Директива 

2003/54 на Европейския парламент и Съвета. Предвижда и бъдещо сътрудничество със 

страните от Югоизточна Европа. 

Анализът на вътрешния пазар е фокусиран върху либерализирането на пазара. „Фотони 

Трейд“ ООД подчертава потенциала за развитието си на пазара, дължащ се на бъдещото му 

либерализиране.  

В представения SWOT анализ на дружеството, силните страни са: отличен имидж на 

ръководството, опит в управлението на енергийни проекти, висококвалифициран екип, 

финансова стабилност, опит в снабдяването и разпределението на природен газ, умения за 

прогнозиране и балансиране на енергия за крайни потребители и производители, 

иновативни IT решения, опит в създаването на ютилити компании, изградена мрежа от 

бизнес партньори в Европа. Като слаба страна на дружеството е посочена липсата на опит 

пред конкуренцията, утвърдена на пазара. Възможности: Възможност за позициониране на 

пазара на електрическа енергия към доставка на стопански потребители и износ на ел. 

енергия от български производители; либерализирането на пазара; стартирането на 

Българска Енергийна Борса; възможност за транзит на ел. енергия през България; 

възможност за участие в пазара на търговски права за пренос на ел. енергия; възможност за 

предоставяне на нови услуги на пазара на балансираща енергия. Заплахи: Несигурност на 

доставките на газ и въглища и влиянието им на цената на ел. енергия; трудности за 

автоматизиране на дейността поради липсата на стандарт на формата за обмен на данни 

между ЕСО ЕАД, ЕРП и КБГ; нелоялна конкуренция. 

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 ПТЕЕ, „Фотони трейд” ООД е представило проект на „Договор за покупко-

продажба на електрическа енергия в стандартна балансираща група”. 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.  

Дружеството е предоставило общи принципи и методика за разпределяне на 

небалансите в рамките на балансиращата група. От направения преглед и анализ на 

методиката се установи, че небалансите се разпределят при равнопоставеност между 

участниците в групата, прозрачност при разпределянето, отчитане на индивидуалната 

точност на прогнозата на всеки участник и разпределяне на груповия ефект. Начисленият 

небаланс на всеки отделен член в групата не може да надвишава индивидуалния небаланс на 

всеки член, в случай, че този член сам е координатор на балансираща група. 

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

заложените в бизнес плана параметри и представените в пазарния анализ данни, „Фотони 

Трейд” ООД ще притежава финансови възможности за извършване на дейността „търговия 

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

група”. 

На проведеното открито заседание на 21.10.2014 г. представителите на дружеството са 

заявили, че приемат без възражения фактите и обстоятелствата, отразени в доклад с вх. Е-

Дк-431 от 09.10.2014 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-28 от 28.04.2014 г. 

Предвид гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т.1 във връзка с чл. 39, ал. 1, 

т. 5 и ал. 5 от Закона за енергетиката и чл. 13, ал. 4 от  Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за 

лицензиране на дейностите в енергетиката 
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ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Издава на „Фотони Трейд” ООД, с ЕИК 202727993, със седалище и адрес на 

управление гр. София 1404, район „Триадица“, ж.к. „Стрелбище“, ул. „Твърдишки 

проход” № 23, лицензия № Л-427-15  от 29.10.2014 г. за извършване на дейността 

„търговия с електрическа енергия”, включваща права и задължения на „координатор 

на стандартна балансираща група” за срок от 10 (десет) години, приложение и 

неразделна част от това решение. 

2. Одобрява на „Фотони Трейд” ООД бизнес план за периода 2014 г. – 2019 г., 

приложение към това решение и приложение към лицензията по т. 1. 

3. Одобрява на „Фотони Трейд” ООД „Правила за работа с клиенти”, приложение 

към това решение и приложение към лицензията по т.1. 

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 

(четиринадесет) дневен срок. 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

СВЕТЛА ТОДОРОВА 

 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ 


