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ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
София – 1000, бул. “Княз Дондуков” № 8-10, тел.: 935 96 13, факс: 988 87 82 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

                                                        

                                                             № И1-Л-219 

                                                            от 25.06.2012 г. 

 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

           на закрито заседание, проведено на 25.06.2012 г., като разгледа доклад с вх. 

№ Е-Дк-391/08.06.2012г. относно подадено заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-38/21.06.2011 

г., подадено от „Eнергийна финансова група” АД за изменение на лицензия за 

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

на 19.06.2012 г. открито заседание, установи следното: 

 

          Преписка № 97 от 2011 г. е образувана по заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-

38/21.06.2011 г., подадено от „Eнергийна финансова група” АД за допълнение и 

изменение на лицензия № Л-219-15/18.12.2006 г. издадена за дейността „търговия с 

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

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

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

         Заявителят „Енергийна финансова група” АД, с ЕИК 131332101 е титуляр на 

лицензия № Л-219-15/18.12.2006 г. издадена за дейността „търговия с електрическа 

енергия” за срок от 10 години, издадена от Комисията с  Решение № Л-219/18.12.2006 

г.на ДКЕВР. 

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

се образува по искане на лицензианта. Основание за исканото изменение е и чл. 58, ал. 

2, т. 2 от НЛДЕ във връзка с чл. 39, ал. 5 и чл. 96а от ЗЕ, във връзка чл. 57, ал. 9 от 

Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ, Правилата). С подаденото 

заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-38/21.06.2011 г., дружеството е поискало допълване на 

лицензията с права и задължения, свързани с дейността „координатор на стандартна 

балансираща група”. 

В чл. 57, ал. 1 от Правилата изрично е посочена отговорността на търговците на 

електрическа енергия за балансиране като лицензирани дружества по смисъла на ЗЕ. 

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

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

координатор на балансираща група, може да поиска изменение на съществуващата му 

лицензия. Съгласно текста на чл. 11, ал. 4 от НЛДЕ последната следва да бъде 

допълнена с права и задължения на координатор. 

        От друга страна съгласно чл. 57, ал. 9 от Правилата, търговските участници имат 

право да формират стандартни балансиращи групи. Съгласно разпоредбата на чл. 1 , ал. 

2 от Правилата търговски участник е и търговеца на електрическа енергия.  

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 
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балансираща група предполага качеството „търговец на електрическа енергия”. 

Предвид изложеното при изменение на съществуващата лицензия срокът на 

изпълнение на дейността за координатор не може да надвишава този по лицензията. В 

случай, че същата бъде допълнена с новата дейност, срокът за упражняването й не 

може да бъде по – дълъг от срока по лицензията за „търговия с електрическа енергия”, 

а именно до 2016 г. 

С оглед изложеното, се налага изводът, че искането на Енергийна финансова 

група” АД да бъде изменена лицензия № Л-219-15/18.12.2006 г. е допустимо.  

            Видно от подаденото пред ДКЕВР заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-38/21.06.2011 г. 

„Енергийна финансова група” АД е посочила седалище и адрес на управление: „гр. 

София, кв. Павлово, ул. „Вихрен” № 10, п.к. 1618”. На дружеството е издадена 

лицензия № Л-219-15 от 18.12.2006 г. със седалище и адрес на управление: „Република 

България, гр. София, Район Витоша, кв. Бояна, ул. „Беловодски път” № 15-17, ет. 2”. 

Извършена е служебна проверка по партидата на дружеството в Търговския 

регистър към Агенцията по вписванията, при която е констатирано към 22.05.2012 г., че 

с решение по т. 3 от дневния ред на проведено на 04.02.2011 г. Общо събрание на 

акционерите на дружеството е променено седалището и адреса на управление на 

дружеството от „Република България, гр. София, общ. Столична, Район Витоша, кв. 

Бояна, ул. „Секвоя” № 1А” на „Република България, гр. София, общ. Столична, Район 

Витоша, ул. „Вихрен” № 10”. 

Предвид изложеното дружеството двукратно е изменило седалището и адреса си 

на управлението без да поиска изменение на лицензията.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

адреса на управление, се счита за изменение на лицензията.  

Във връзка с обстоятелството, че възникналата промяна в седалището и адреса 

на управление, е инициирана и извършена от самото дружество, производството по 

изменение на лицензия № Л-199-15/27.02.2006 г. следва да бъде започнато по искане на 

лицензианта. 

С писмо с вх. № Е-ЗЛР-38/23.05.2012 г. като допълнение на подаденото 

заявление за изменение на лицензията, дружеството заявител изрично е направило 

искане за изменение на седалището и адреса на управление, като е приложило 

удостоверение от Агенцията по вписванията. 

Предвид изложеното по-горе, представения документ и направената служебна 

проверка, комисията счита, че издадената лицензия следва да бъде изменена и по 

отношение на седалището и адреса на управление на дружеството. 

ІІ. Технически аспекти 

 

 Към момента „Eнергийна финансова група” АД изпълнява дейността „търговия 

с електрическа енергия” по силата на издадената му лицензия. Дружеството е 
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регистрирано от електроенергийния системен оператор, като търговски участник на 

свободния пазар на електрическа енергия и е вписан в регистъра на „ЕСО” ЕАД с 

индентификационен номер TZZ017. От датата на регистрация - 20.05.2005 г. и до 

настоящия момент дружеството е с постоянен статут „активен”. Във връзка със 

стартиралата пробна работа по прилагане на Правилата за търговия с електрическа 

енергия, обн. в ДВ, бр. 64 от 2010 г. дружеството е регистрирано от оператора, като 

координатор на балансираща група с EIC код: 32XEFG-AD------N на 08.06.2011 г. със 

статут „активен”. 

         Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване на 

дейността търговия с електрическа енергия, като координатор на стандартна 

балансираща група, дружеството е представило 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, както между 

членовете на балансиращата група и координатора, така и между координатора и 

електроенергийния оператор. От м. март 2011 г. „Eнергийна финансова група” АД 

въвежда собствена система за мониторинг на потребената електрическа енергия от 

клиентите, която им дава възможност да получават двадесет и четири часова 

информация за потреблението на електрическа енергия и в максимална степен да 

оптимизират разходите си. Така създадената от дружеството информационно-

техническа и софтуерна система осигурява равнопоставеност и еднакъв достъп до 

информация на участниците с цел изпълнение на дейностите произтичащи от 

задълженията на координатор на балансираща група. 

         Предвид гореизложеното може да се приеме, че „Eнергийна финансова група” АД 

отговаря на изискванията за наличие на техническа и материална осигуреност за 

сключване на сделки с електрическа енергия, като координатор на стандартна 

балансираща група в съответствие с Правилата за търговия с електрическа енергия. 

        Относно наличието на човешки ресурси и опит за осъществяване на дейността 

търговия с електрическа енергия, като координатор на стандартна балансираща група, 

дружеството е представило данни за управленската и организационна структура на 

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

връзка с разширяване на дейността и намерението да бъде регистрирано, като 

координатор на балансираща група дружеството е обособило специално звено 

„Диспечерски център“. В новото звено са назначени трима диспечери, чиято функция е 

да координират графиците за доставка на електрическа енергия, да предлагат 

коригиращи действия и мероприятия при отклоняване на утвърдените и договорени 

доставки на клиентите на „Eнергийна финансова група” АД. 

Ръководният и мениджърски екип на „Eнергийна финансова група” АД има 

дългогодишен опит (от 2005 г.) и практика в сферата на ръководенето и обслужването 

на компании, търгуващи с електроенергия на либерализирания пазар. 

 Представените от  дружеството  доказателства дават основание да се приеме, че 

„Eнергийна финансова група” АД отговаря на изискванията по чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЕ 

относно наличие на човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на 

дейността координатор на стандартна балансираща група в съответствие с Правилата 

за търговия с електрическа енергия. 

           Относно наличието на опит на заявителя за извършване на дейността „търговия с 

електрическа енергия”, след получаване на лицензия в края на 2006 г. „Eнергийна 

финансова група” АД стартира своята дейност търговия с електрическа енергия и от 

01.04.2007 г. започва реална търговия с електрическа енергия. През 2007 г. дружеството 

бързо набира своето портфолио от клиенти и реализира продажби на електрическа 
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енергия в размер на 496 000 MW, което е около 1/3 от свободно договорените 

количества електроенергия търгувани на българския пазар, а през 2008 г. осъществява 

износ в съседните на България държави. През последните четири години дружеството е 

износител на електрическа енергия за Гърция, Сърбия, Македония и Румъния, като за 

полугодието на 2011 г. е продало електроенергия средно около 170 MW на час за износ 

към съседните държави. 

 Извършвайки лицензионната дейност търговия с електрическа енергия към 

настоящият момент „Eнергийна финансова група” АД работи с над 15 големи клиенти 

(Агрополихим АД, Нефтохим АД, ТопазМел АД, КАИ ГРУП АД и др.) и до края на 

2012 г. е предвижда увеличение на клиентите си с около 50.  

 Предвид гореизложеното следва да се приеме, че „Eнергийна финансова група” 

АД с натрупания опит от участието си на либерализирания пазар може да продължи да 

осъществява, дейността „търговия с електрическа енергия”, както и да изпълнява 

задълженията си наложени от разпоредбите на Правилата за търговия с електрическа 

енергия и нормативните актове, свързани с дейността „координатор на стандартна 

балансираща група”. 

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

търговия с електрическа енергия „Eнергийна финансова група” АД е представило 

проект на „Договор за участие в балансираща група” (Договор). В настоящият проект 

на договор са регламентирани: предмета и условията за влизането му в сила; правата и 

задълженията на членовете и на координатора на балансиращата група; задължения на 

страните по отношение на измерването, отчитането на електрическата енергия и 

валидирането на данните; фактуриране, плащане, неустойки и обезпечения; оспорване 

на количества и цени; правила за обмен на документи и информация между страните; 

прекратяване на договора; заключителни клаузи и др. 

Предмет на договора е условията за участие в балансираща група, прехвърляне 

на отговорността за балансиране и компенсиране на разликата между количествата 

използвана/произведена електроенергия от членовете на балансиращата група и тази по 

графици за доставка. Определянето на количествата електрическа енергия и цените за 

балансираща енергия ще се извършват съгласно разписаните в Приложение №1 „Общи 

принципи за разпределение на небалансите в рамките на балансиращата група с 

координатор „Eнергийна финансова група” АД”, които са неразделна част от договора. 

Задължение на координатора съгласно проекта на договор е изготвянето на 

дневни и обобщени извлечения за сетълмент и съответните приложения за сделките с 

балансираща енергия на членовете на балансиращата група, които са: потребители, 

присъединени към преносната или разпределителната мрежа с обособено измерване на 

електрическата енергия, лицензирани производители експлоатиращи генериращи 

мощности и търговци на електрическа енергия, които са лицензирани за дейността 

„търговия с електрическа енергия”. Информацията съдържаща се в дневните и 

обобщени извлечения е подробно разписана в Приложение № 1 към договора, 

поотделно за потребители, производители и търговци.  

Съгласно проекта на договор членовете на балансиращата група се задължават 

да изпращат на координатора: данните свързани с договорените количества 

електроенергия по графици за доставка в определените от координатора и публикувани 

на сайта му срокове и формат. Производители на електрическа енергия се задължават 

да известяват графици само в рамките на работния диапазон на производствените си 

мощности и съгласно очакваното нетно производство за следващия ден.  

Задължение на участниците в балансиращата група е да поддържат в 

необходимия размер гаранционно обезпечение, определено от координатора, съгласно 

Приложение № 3, което е неразделна част от договора. В тази връзка членовете на 
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балансиращата група предоставят в полза на координатора неотменяема и безусловна 

банкова гаранция, по образец, представляващ Приложение № 5 към договора или 

депозит по сметка на координатора. Първоначалния размер на гаранционното 

обезпечение определено от координатора включва количество електрическа енергия 

(MW) изчислено, като усреднено тридесетдневно количество на база потребена 

електроенергия за последните три месеца и цената за продажба на електрическа 

енергия. Координатора има право да извърши актуализация на гаранционното 

обезпечение, в случаите, когато нетното задължение надвишава повече от 5% за 

тримесечие и с повече от 20% за месец, сумата на предоставеното обезпечение. 

В Раздел 4 от договора са описани задължения на страните по отношение на 

предоставяне на данни от измерването, отчитането на електрическата енергия и 

валидирането на данните, които са в съответствие с Правилата за измерване на 

количеството електрическа енергия. 

Реда и сроковете за предоставянето на информация и обмен на документи между 

страните е уреден в Раздел 8 от представения проект на договор.  

Съгласно приложеният проект на договор всички спорове породени от договора, 

отнасящи се до неговото тълкуване, изпълнение, претенции или различия се решават по 

пътя на преговори. При непостигане на съгласие, споровете ще бъдат отнасяни за 

разрешаване пред състав от трима арбитри на Арбитражния съд при Българската 

търговско-промишлена палата по неговите процедурни правила с прилагане на 

българското законодателство.  

С оглед гореизложеното се налага изводът, че представения проект на договор е 

в съответствие с чл. 13, ал. 7 от НЛДЕ и разпоредбите на Правилата за търговия с 

електрическа енергия. 

Изложените аргументи дават основание да се приеме, че „Eнергийна 

финансова група” АД към момента притежава необходимите възможности за 

упражняване на дейностите „търговия с електрическа енергия” и „координатор на 

специална балансираща група”. 

            Целта на икономическия анализ е да се направи оценка на финансовите 

възможности на дружеството „Енергийна финансова група” АД за извършване на 

дейността „търговия с електрическа енергия”, включително координатор на стандартна 

балансираща група.  

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

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

финансова група” АД, както и актуализиран бизнес план за управление и развитие на 

дейността „търговия с електрическа енергия” за периода 2006 г.- 2016 г. с прогнозни 

годишни финансови отчети, проекта на „Договор за участие в балансираща група”, 

Общи принципи за разпределение на небалансите в рамките на балансиращата група с 

координатор Енергийна финансова група” АД, както и специална сметка от „МКБ 

Юнионбанк” АД. 

От направеният финансов анализ за периода 2009 г.- 2011 г. на „Енергийна 

финансова група” АД е видно, че дружеството отчита печалба в размер на 2 075 хил. лв. 

за 2009 г., за 2010 г. отчита загуба в размер на 526 хил. лв., а за 2011 г. печалбата е в 

размер на 4 316 хил. лв.  

След извършен анализ на финансовото състояние на база обща балансова 

структура, общото финансово състояние на „Енергийна финансова група” АД и за 

трите години се определя като добро. Дружеството разполага със свободен оборотен 

капитал за обслужване на краткосрочните си задължения и има свободен собствен 

капитал за инвестиране в нови дълготрайни активи. 
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„Енергийна финансова група” АД е представил бизнес план обхващащ 

дейността „търговия с електрическа енергия „ и  координатор на стандартна 

баланасираща група“ за периода 2006 г.- 2016 г. Според представеният бизнес план 

общите прогнозни приходи за 2012 г. са в размер на  80 154 хил. лв., за 2013 г. са 97 499 

хил. лв. и нарастват до 146 248 хил. лв. през 2016 г.  

Разходите за покупка на електрическа енергия през 2012 г. възлизат на 78 041 

хил. лв., за 2013 г. са 93 649 хил. лв. и нарастват, като през 2016 г. достигат сумата от 

137 352 хил. лв. 

Прогнозните количества електрическа енергия  за покупко-продажба през 2012 

г. са в размер на 1 095 000 МВтч, през 2013 г. са 1 314 000 МВтч., през 2014 г. са 1 533 

000 МВтч., през 2015 г. 1 752 000 МВтч, през 2016 г.  са 1 971 000 МВтч. 

Средната прогнозна цена, по която дружеството ще купува електрическа 

енергия, през 2012 г. е 71,27 лв./МВтч, и е непроменена за оставащия период на бизнес 

плана. 

Средната прогнозна цена, по която дружеството ще продава електрическа 

енергия, през 2012 г. е 73,20 лв./МВтч, през 2013 г. е 74,20 лв./МВтч и се запазва до 

2016 година. Дружеството е посочило прогнозна цена за пренос на електрическа 

енергия високо напрежение в размер на 10,67 лв./МВтч  

От представения бизнес план е видно, че дружеството прогнозира през 2012 г. да 

приключи на печалба в размер на 2 113 хил. лв. През 2013 г. се очаква печалба в размер 

на 3 850 хил. лв., като нараства през следващите години и най-висока стойност от 5 646 

хил. лв. достига  през 2016 г. 

„Енергийна финансова група” АД са представили банкова гаранция от 

„Корпоративна Търговска Банка” АД от 12.03.2012 г. до „Електроенергиен Системен 

Оператор” ЕАД, в което банката се задължава, при поискване от страна на ЕСО, да 

заплати 18 605 лв. при неизпълнение на някое задължение на „Енергийна финансова 

група” АД. 

Дружеството е представило Допълнително споразумение Към Договор за 

откриване и обслужване на специална сметка от 08.02.2012 г. между „Енергийна 

финансова група” АД, „Електроенергиен Системен Оператор” ЕАД и „Алианц Банк 

България” АД, съгласно което се закрива специална сметка с Договор за откриване и 

обслужване № ДСС-0008/05.03.2007 г.   

Дружеството е представило специална сметка с изходящ № 010-162/15.05.2012 г. 

с наличност към 18.05.2012 в размер на 155 хил. лв. Съгласно чл. 8а от Правилата за 

поддържане на 1/24 част от годишния оборот от търговия с електрическа енергия на 

територията на Република България, дружеството трябва да поддържа в специалната 

сметка сума в размер на 2 672 хил. лв. (1/24 част) от оборота за 2011 г., който според 

представения бизнес план възлиза на 64 123 хил. лв.  

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

финансова група” АД притежава финансови възможности за извършване на дейността 

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

Предвид гореизложеното комисията счита, че искането на „Енергийна 

финансова група” АД за изменение на издадената лицензия № Л-219-15/18.12.2006 г. 

за дейността „търговия с електрическа енергия” по отношение промяната на 

седалището и адреса на управление и допълването на лицензията с права и 

задължения за дейността координатор на балансираща група е основателно и следва 

да бъде изменена така: 
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I. В т. 1 „Определения и приложения“ се правят следните изменения и 

допълнения: 

 

1. Т. 1.1.5 се изменя така: 

„1.1.5. Правилата за търговия” са “Правилата за търговия с електрическа 

енергия”, приети с решение на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране 

съгласно чл. 21, ал.1, т. 7 от ЗЕ (обн., ДВ, бр. 64/17.08.2010 г.) с всички последващи 

изменения и допълнения;“ 

 

2. Създава се нова т. 1.1.6. със следното съдържание: 

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

електрическа енергия”, приети с решение от Държавната комисия за енергийно и 

водно регулиране съгласно чл. 21, ал.1, т. 7 от ЗЕ (обн., ДВ, бр. 38 от 2007 г.) с всички 

последващи изменения и допълнения;“ 

 

3. Създава се нова т. 1.1.7. със следното съдържание: 

„1.1.7. “Правила на мрежите” са приетите с решение на Държавната комисия за 

енергийно и водно регулиране на основание чл. 21, ал.1, т. 7 и т. 9 от ЗЕ, “Правила за 

управление на електроенергийната система” (обн. ДВ, бр. 68 от 2007 г.), “Правила за 

управление на електроразпределителните мрежи” (обн. ДВ, бр. 66 от 2007 г.) с всички 

последващи изменения и допълнения;“ 

 

4. Създава се нова т. 1.1.8. със следното съдържание: 

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

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

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

изменения и допълнения;“ 

 

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

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

Правилата за търговия.“ 

 

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

 

1. 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. се изменя така: 

„2.2. С тази лицензия се предоставят права и се определят задълженията на 

лицензианта на територията на Република България:“ 

 

3. Т. 2.2.2. се изменя така: 
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„2.2.2. Да сключва сделки за продажба на електрическа енергия на 

потребители, на други търговци, на които е издадена лицензия за търговия с 

електрическа енергия, на производители на пазара на електрическа енергия съгласно 

„Правилата за търговия”.“ 

 

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.“ 

 

                5.Т.2.3. се изменя така: 

„Лицензиантът може да упражнява търговия с електрическа енергия при 

условията на чл. 102 от ЗЕ.“ 

 

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

 

1. В т. 3.1.1., б. „а“ думата „дейността“ се заменя с думата „дейностите“. 

 

2. В т.3.1.1., б. „б“ думата „двустранните“ се заменя с думата „сключените“. 

 

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

 

 

4. В т.3.4.2., б. „б“ се изменя така: 

„б) информационно и телекомуникационно оборудване, софтуерни продукти, 

които дават възможност за получаване и администриране на необходимата 

информация за изпълнение на задълженията по осъществяване на лицензионната 

дейност, включително и за дейността „координатор на стандартна балансираща 

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

контакт с участниците на пазара.“ 
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5. В т.3.4.2., б. „в“ думата „дейността“ се заменя с думата „дейностите“. 

 

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

„б) упражняване на дейността координатор на стандартна балансираща група;“ 

 

7. В т.3.4.4. съществуващата б. „б“ става б. „в“. 

 

8. В т.3.4.4. съществуващата б. „в“ става б.“г“ и се изменя така: 

„г) работа с участници в стандартна балансираща група, включително по 

приемане, разглеждане и решаване на техни претенции.“ 

 

9. В т.3.5. думата „потребителите“ се заменя с израза „участници в стандартна 

балансираща група“. 

 

10. В т.3.5.1. думата „потребителите“ се заменя с думата „участниците“. 

 

 

11. В т.3.5.2. думата „потребителите“ се заменя с израза „участниците в 

стандартна балансираща група“. 

 

12. В т.3.5.3. думата „потребителите“ се заменя с думата „участниците“. 

 

13. В т.3.5.4. думата „потребителя“ се заменя с думата „участника“. 

 

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

електрическа енергия“ се заменя с думата „участниците“. 

 

 

15. Т.3.5.8. се изменя така: 

„3.5.8. За осигуряване защитата на участниците лицензиантът изготвя и 

представя за одобряване от комисията договор за участие в стандартна балансираща 

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

с участниците в стандартната балансираща група, реда и сроковете за получаване, 

разглеждане, проверка и отговор на подадени от участниците жалби – Приложение 

№3.“ 

 

16. Създава се нова т.3.5.9. със следното съдържание: 

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

условията на равнопоставеност и прозрачност за начина на разпределение на 

небалансите между него и останалите учасници.“ 

 

17. Създава се нова т.3.5.10. със следното съдържание: 

„3.5.10. Лицензиантът е длъжен да предоставя информация на участниците за 

индивидуалния им небаланс, общия небаланс на групата и цената за балансиране за 

всеки период на сетълмент.“ 

 

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

„3.5.11.Лицензиантът е длъжен да информира участниците за предстоящи 

промени в нормативната база свързани с пазара на електрическа енергия, и за тяхното 

влияние върху него и отделните участници в групата.“ 
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19. Настоящата т.3.5.9. става т.3.5.12. 

 

20. Настоящата т.3.5.10. става т.3.5.13. и се изменя така: 

„3.5.13. Лицензиантът предоставя приложимите нормативни актове – Закона за 

енергетиката и издадените въз основа на него наредби и общи административни актове 

- Правила за достъп, Правила за търговия и други.“ 

 

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

 

22. В т.3.8.1. след думата „енергетиката“ се добавя израза „и Правилата за 

търговия“. 

 

 

23. В т.3.8.5. думата „потребителите“ се заменя с думата „участниците“. 

 

24. Създава се нова т.3.8.8. със следното съдържание: 

„3.8.8. Лицензиантът изготвя и предоставя на комисията регулярни отчети, 

обхващащ едногодишен период от дейността „търговия с електрическа енергия” и като 

координатор на стандартна балансираща група и извънредни отчети, поискани от 

Комисията, съдържащи информация съгласно Правилата за търговия.“ 

 

25. В т.3.11.1 се изменя т.3 така: 

„3. Приложение №3 – Договор за участие в стандартна балансираща група за 

поемане на отговорност за балансиране“ 

 

На проведеното открито заседание на основание чл.13, ал.3 от ЗЕ 

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

обстоятелства без възражения. 

 

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

и чл.39, ал.5 от Закона за енергетиката, във връзка с чл. 47, ал. 1, т. 4 , чл.11, ал.4 

и чл. 62, ал. 1, т. 1, чл.14, ал.4 от Наредбата за лицензиране на дейностите в 

енергетиката и чл.57, ал.9 от Правилата за търговия с електрическа енергия 

 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

    Изменя Лицензия  № Л-219-15/18.12.2006 г.  за извършване на  дейността 

„търговия с електрическа енергия”, издадена на „Енергийна финансова група” 

АД, с ЕИК 131332101, като : 

                I. Променя седалището и адреса на управление на дружеството от 

Република България, гр. София, Район „Витоша“, кв. „Бояна“, ул. „Беловодски 

път“ № 15-17, ет. 2 на  Република България, гр. София, кв. „Павлово“, ул. 

„Вихрен” № 10. 

                II. Допълва издадената лицензия с права и задължения за дейността 

„координатор на балансираща група“, както следва: 
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                В т. 1 „Определения и приложения“ се правят следните изменения и 

допълнения: 

               1.Т. 1.1.5 се изменя така: 

   „1.1.5. „Правилата за търговия” са “Правилата за търговия с 

електрическа енергия”, приети с решение на Държавната комисия за енергийно и 

водно регулиране съгласно чл. 21, ал.1, т. 7 от ЗЕ (обн., ДВ, бр. 64/17.08.2010 г.) с 

всички последващи изменения и допълнения;“ 

             2.Създава се нова т. 1.1.6. със следното съдържание: 

„1.1.6. Правила за измерване” са “Правилата за измерване на 

количеството електрическа енергия”, приети с решение от Държавната комисия 

за енергийно и водно регулиране съгласно чл. 21, ал.1, т. 7 от ЗЕ (обн., ДВ, бр. 38 

от 2007 г.) с всички последващи изменения и допълнения;“ 

 

3.Създава се нова т. 1.1.7. със следното съдържание: 

„1.1.7. “Правила на мрежите” са приетите с решение на Държавната 

комисия за енергийно и водно регулиране на основание чл. 21, ал.1, т. 7 и т. 9 от 

ЗЕ, “Правила за управление на електроенергийната система” (обн. ДВ, бр. 68 от 

2007 г.), “Правила за управление на електроразпределителните мрежи” (обн. ДВ, 

бр. 66 от 2007 г.) с всички последващи изменения и допълнения;“ 

 

4.Създава се нова т. 1.1.8. със следното съдържание: 

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

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за 

енергетиката” (обн. ДВ. бр.89/2004 г., изм. ДВ. бр.41/2007 г., изм. ДВ. бр.10/2009 г.) 

с всички последващи изменения и допълнения;“ 

 

5.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 балансираща 

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

прилагане, с действащото законодателство, с общите и индивидуалните 

административни актове, издавани от комисията, регламентиращи тази 

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

 

2.Т. 2.2. се изменя така: 

„2.2. С тази лицензия се предоставят права и се определят задълженията 

на лицензианта на територията на Република България:“ 

 

3.Т. 2.2.2. се изменя така: 

„2.2.2. Да сключва сделки за продажба на електрическа енергия на 

потребители, на други търговци, на които е издадена лицензия за търговия с 
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електрическа енергия, на производители на пазара 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.“ 

 

                5.Т.2.3. се изменя така: 

„Лицензиантът може да упражнява търговия с електрическа енергия 

при условията на чл. 102 от ЗЕ.“ 

 

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

 

           1.В т. 3.1.1., б. „а“ думата „дейността“ се заменя с думата „дейностите“. 

 

           2.В т.3.1.1., б. „б“ думата „двустранните“ се заменя с думата „сключените“. 

 

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

 

 

           4. В т.3.4.2., б. „б“ се изменя така: 

„б) информационно и телекомуникационно оборудване, софтуерни 

продукти, които дават възможност за получаване и администриране на 

необходимата информация за изпълнение на задълженията по осъществяване на 

лицензионната дейност, включително и за дейността „координатор на 

стандартна балансираща група“, в т.ч. за събиране, прехвърляне и обработване 

на данни и поддържане на контакт с участниците на пазара.“ 
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5. В т.3.4.2., б. „в“ думата „дейността“ се заменя с думата „дейностите“. 

 

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

„б) упражняване на дейността координатор на стандартна балансираща 

група;“ 

 

7. В т.3.4.4. съществуващата б. „б“ става б. „в“. 

 

8. В т.3.4.4. съществуващата б. „в“ става б.“г“ и се изменя така: 

„г) работа с участници в стандартна балансираща група, включително по 

приемане, разглеждане и решаване на техни претенции.“ 

 

9. В т.3.5. думата „потребителите“ се заменя с израза „участници в 

стандартна балансираща група“. 

 

10. В т.3.5.1. думата „потребителите“ се заменя с думата „участниците“. 

 

 

11. В т.3.5.2. думата „потребителите“ се заменя с израза „участниците в 

стандартна балансираща група“. 

 

12. В т.3.5.3. думата „потребителите“ се заменя с думата „участниците“. 

 

13. В т.3.5.4. думата „потребителя“ се заменя с думата „участника“. 

 

14. В т.3.5.7. изразът „потребителите от предоставяните услуги по 

снабдяване с електрическа енергия“ се заменя с думата „участниците“. 

 

15. Т.3.5.8. се изменя така: 

„3.5.8. За осигуряване защитата на участниците лицензиантът изготвя и 

представя за одобряване от комисията договор за участие в стандартна 

балансираща група съгласно Правилата за търговия, включващ процедури за 

работа на координатора с участниците в стандартната балансираща група, реда и 

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

участниците жалби – Приложение №3.“ 

16. Създава се нова т.3.5.9. със следното съдържание: 

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

условията на равнопоставеност и прозрачност за начина на разпределение на 

небалансите между него и останалите учасници.“ 

 

17. Създава се нова т.3.5.10. със следното съдържание: 

„3.5.10. Лицензиантът е длъжен да предоставя информация на участниците 

за индивидуалния им небаланс, общия небаланс на групата и цената за 

балансиране за всеки период на сетълмент.“ 

 

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

„3.5.11.Лицензиантът е длъжен да информира участниците за предстоящи 

промени в нормативната база свързани с пазара на електрическа енергия, и за 

тяхното влияние върху него и отделните участници в групата.“ 
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19. Настоящата т.3.5.9. става т.3.5.12. 

 

20. Настоящата т.3.5.10. става т.3.5.13. и се изменя така: 

„3.5.13. Лицензиантът предоставя приложимите нормативни актове – 

Закона за енергетиката и издадените въз основа на него наредби и общи 

административни актове - Правила за достъп, Правила за търговия и други.“ 

 

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

 

22. В т.3.8.1. след думата „енергетиката“ се добавя израза „и Правилата за 

търговия“. 

 

 

23. В т.3.8.5. думата „потребителите“ се заменя с думата „участниците“. 

 

24. Създава се нова т.3.8.8. със следното съдържание: 

„3.8.8. Лицензиантът изготвя и предоставя на комисията регулярни отчети, 

обхващащ едногодишен период от дейността „търговия с електрическа енергия” и 

като координатор на стандартна балансираща група и извънредни отчети, 

поискани от Комисията, съдържащи информация съгласно Правилата за 

търговия.“ 

 

25.  В т.3.11.1 се изменя т.3 така: 

„3. Приложение №3 – Договор за участие в стандартна балансираща група 

за поемане на отговорност за балансиране“ 

 

  III. Одобрява на „Енергийна финансова група” АД актуализиран бизнес 

план за периода 2006-2016 г., приложение към това решение и приложение към 

издадената лицензия. 

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 

14 (четиринадесет) дневен срок. 

 

 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                  (Анжела Тонева) 

Съгласно Заповед З-Ох-46/22.06.2012 г. 

     

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

                    (Емилия Савева) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


