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Р Е Ш Е Н И Е 

                                                        

                                                             № И1-Л-250 

                                                            от 01.10.2012 г. 

 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

           на закрито заседание, проведено на 01.10.2012 г., като разгледа доклад с вх. 

№ Е-Дк-580/14.09.2012г. относно подадено заявление с вх. № E-ЗЛР-И-56/27.07.2012 

г., подадено от „Енерджи Съплай” ЕООД за изменение на лицензия за дейността 

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

25.09.2012 г. открито заседание, установи следното: 

 

Преписка № 35 от 2012 г. е образувана по заявление с вх. № E-ЗЛР-И-

56/27.07.2012 г., подадено от „Енерджи Съплай” ЕООД за допълнение и изменение на 

лицензия № Л-250-15/20.12.2007 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 „Енерджи Съплай” ЕООД , с ЕИК 175392783 е титуляр на лицензия 

№ Л-250-15/20.12.2007 г. за дейността „търговия с електрическа енергия” за срок от 10 

години, издадена с  Решение № Л-250/20.12.2007 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). С подаденото заявление с вх. № 

E-ЗЛР-И-56/27.07.2012 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 след като лицензиант притежава лицензия за 

дейността „търговия с електрическа енергия“, и в случай че  отговаря на изискванията 

за координатор на балансираща група, същият може да поиска изменение на 

издадената му вече 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 търговецът 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 балансираща група” предполага качеството„търговец на електрическа 

енергия”. Предвид изложеното при изменение на съществуващата лицензия ,срокът на 
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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 

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

а именно до 2017 г. 

С оглед изложеното, се налага изводът, че искането на „Енерджи Съплай” ЕООД 

да бъде изменена лицензия № Л-250-15/20.12.2007 г. е допустимо.  

Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване на 

дейността „търговия с електрическа енергия” и „координатор на стандартна 

балансираща група”, дружеството е регистрирано от електроенергийния системен 

оператор, като търговски участник на свободния пазар на електрическа енергия и е 

вписан в регистъра на „ЕСО” ЕАД с идентификационен номер TZZ121. От датата на 

регистрация - 17.01.2008 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 (ПТЕЕ), обн. в ДВ, бр. 64 от 2010 г. дружеството е 

регистрирано от „ЕСО” ЕАД на 10.06.2011 г., като координатор на стандартна 

балансираща група с EIC код: 32XЕSUPPLY-BGSFK. Редовно подава графици и 

предложения за покупка и продажба на борсовия пазар, съгласно предвидената 

процедура в ПТЕЕ.  

„Енерджи Съплай” ЕООД осъществява дейността „търговия с електрическа 

енергия” от офис находящ в гр. София, район „Лозенец”, ул. “Синчец” № 10, ап. 1. 

Дружеството е представило данни и доказателства за притежаваните материални 

ресурси и техническа осигуреност, включващ оборудвани помещения с преносими и 

стационарни компютри, периферна техника, локална мрежа и софтуерните 

приложения, чрез които се осигурява обмен на информация между търговските 

участници.  

От изложеното може да се приеме, че „Енерджи Съплай” ЕООД 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, 

както и данни за образованието и квалификацията на персонала. Компанията 

осъществява дейността „търговия с електрическа енергия” първоначално с трима, а 

последствие със седем специалиста. Във връзка с разширяването на дейността се 

предвижда създаването на звено, с основна функция координация на графици за 

доставка на електрическа енергия. Управленската и организационна структура на 

дружеството включва: управител, търговски директор, счетоводител, търговец – 

европейски пазари, специалист графици и търговец – борсови пазари. Дружеството има 

сключен договор за счетоводно обслужване, съгласно който ще бъде извършвано пълно 

счетоводно обслужване, според Закона за счетоводство и Националните счетоводни 

стандарти. 

Мениджърският и ръководен екип на „Енерджи Съплай” ЕООД има 

дългогодишен опит и практика в сферата на обслужването и ръководенето на 

компании, търгуващи с електроенергия на либерализирания пазар. През изтеклите пет 

години компанията се е наложила като един от лидерите в бранша, достигайки през 

периоди до 10 % дял от търговията на вътрешния пазар. „Енерджи Съплай” ЕООД 

успешно разширява своята дейност на територията на Албания, Румъния, Гърция, 

Турция, Македония, Сърбия и Унгария. 
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Изложените от дружеството данни и представени доказателства дават основание 

да се приеме, че „Енерджи Съплай” ЕООД отговаря на изискванията по чл. 40, ал. 1, т. 

1 от ЗЕ относно наличие на човешки ресурси и организационна структура за 

осъществяване на дейността търговия с електрическа енергия, като координатор на 

стандартна балансираща група в съответствие с Правилата за търговия с електрическа 

енергия. 

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

търговия с електрическа енергия „Енерджи Съплай” ЕООД е представило проект на 

Договор за участие в балансираща група за поемане на отговорност за балансиране 

(договор), където е регламентирано следното:  

- Предмет и срок на договора – с настоящият проект на договор се уреждат 

взаимоотношенията между страните относно доставката и изкупуването на 

балансираща енергия. По силата на този договор координаторът (в случая „Енерджи 

Съплай” ЕООД) доставя/изкупува на/от участника недостиг/излишък в часовете, когато 

участникът се намира в състояние на заявена по-малко/повече от необходимата му 

почасова активна електроенергия. Цената за достъп и пренос, както и 

предоставената/консумирана реактивна електрическа енергия от участника не са 

предмет на този договор.  

Договорът се сключва за срок от една календарна година от деня на неговото 

подписване, като същият може да бъде продължен при условия, определени в 

подписано двустранно споразумение. 

- Срокове за извършване на физически и финансов сетълмент в рамките на 

балансиращата група на „Енерджи Съплай” ЕООД – координаторът в рамките на пет 

работни дни след изтичане на деня на доставка и получаване на резултатите от 

измерената потребена електрическа енергия от „ЕСО” ЕАД изготвя физически и 

финансов сетълмент  в рамките на балансиращата група. В рамките на пет работна дни 

координаторът изпраща на всички участници изготвения седмичен сетълмент, като 

същия е достъпен в уеб-базираната система на „Енерджи Съплай” ЕООД. 

- Предоставяне на информация на членовете на балансиращата група за 

участието им в общия небаланс, включително данни от средствата за търговско 

измерване, фактуриране, оспорване и изплащане на задължения на членовете на 

балансиращата група на „Енерджи Съплай” ЕООД – координаторът предоставя на 

членовете на балансиращата група информация за участието им в общия небаланс на 

групата, като част от физическия сетълмент, който представлява разлика между 

средния почасов заявен товар и измерения такъв. Физическия сетълмент се изчислява в 

MWh и служи за изчисляване на финансовия сетълмент, който съдържа два основни 

елемента: разходи за доставка (недостиг) и разходи за закупуване на излишък. 

Координаторът/участникът фактурират сумата, указана в месечния финансов сетълмент 

и сумата се заплаща до 10 работни дни от датата на получаване на фактурата по факс, 

мейл или куриер. 

- Принципи на разпределяне на общия небаланс между отделните членове на 

балансиращата група в съответствие с ПТЕЕ и принципи на формиране на цените на 

балансиращата енергия в балансиращата група на „Енерджи Съплай” ЕООД – 

използвайки данните от „ЕСО” ЕАД за количества електроенергия в излишък/недостиг, 

координаторът изчислява вътрешните (за групата) цени за излишък/недостиг по 

следните формули:  

когато групата е в позиция излишък към „ЕСО” ЕАД, приходите от закупената 

енергия се разпределят поравно на всички участници съгласно формулата: Цена за 

излишък = цена за излишък на „ЕСО”ЕАД + (общ приход от излишък/общ почасов 
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излишък на всички участници). В този случай, когато участници в групата са в позиция 

на недостиг цената се изчислява по следната формула: Цена за недостиг = Общ 

излишък в MWh * цена за излишък – общ излишък в лв./общ недостиг в MWh. Цената 

за недостиг в този случай не се променя. 

когато групата е в позиция недостиг към „ЕСО” ЕАД, разходите се 

разпределят по формулата: Цена за недостиг = (цена за недостиг на „ЕСО” ЕАД + сума 

на общите задължения на групата към „ЕСО” ЕАД) * общото количество закупен от 

„ЕСО” ЕАД недостиг/общия недостиг от всички участници. 

Съгласно проекта на договор страните могат да променят начина на 

разпределение на небалансите в групата след подписване на анекс към договора с 

всички участници и последващо съгласуване, ако е необходимо. 

- Изисквания за подаване на прогнозни графици от членовете на балансиращата 

група – заявката за почасови количества електрическа енергия се изпращат от 

участника на координатора по e-mail или по факс най-късно да 13.00 часа на Д-2 преди 

фактическата доставка. В случай, че участникът не изпрати заявка на координатора се 

счита, че участника потвърждава заявеното количество от предходния ден, за което е 

задължен своевременно да уведоми координатора. Съгласувания между страните 

дневен почасов график за доставка на електрическа енергия, съгласно проекта на 

договор става обвързващ и се третира като отделно приложение към договора. 

- Цени на балансираща енергия в балансиращата група на „Енерджи Съплай” 

ЕООД – координаторът ще продава/изкупува необходимия недостиг/излишък по цени в 

лева/MWh, без включени ДДС, акциз, такса пренос и други такси. 

- Условия, ред и срокове за смяна на координатор на балансираща група – в 

случай, че участникът иска да се присъедини към друга балансираща група и да избере 

друг координатор, то следва да уведоми за това си намерение настоящия координатор с 

писмено предизвестие 30 дни преди датата на ефективната смяна, както и да изплати в 

рамките на указаните срокове просрочени задължения, ако има такива. 

- Неустойки и отговорност – неизправната страна съгласно договора дължи на 

изправната неустойки в случаите на нерегистриране или непотвърждаване на 

съгласуван между страните график за доставка, както и анулиране на регистриран 

график в случаите на отстраняване от пазара на някоя от страните по договора.  

Координаторът не носи отговорност пред участника за недоставяне или 

частично доставяне на договорени количества електрическа енергия по силата на 

договора, в случаите посочени в Закона за енергетиката, а именно: 

въвеждане на ограничителен режим, временно прекъсване или ограничаване 

на снабдяване с електрическа енергия;  

възникване на обстоятелства, застрашаващи сигурността на работата на 

електроенергийната система или части от нея. 

- Непреодолима сила – всяка от страните е длъжна да уведоми оперативно, с 

последващо писмено потвърждение, съответно другата страна за настъпването и 

прекратяването на непреодолима сила в срок от 24 часа от възникването, респективно 

края на събитието. Възникването и времетраенето на събитието трябва да бъде 

потвърдено от Българската търговско промишлена палата. В случай на непреодолима 

сила, засегнатата страна ще бъде освободена от задълженията си по регистрирания 

график за доставка и по отношение на нейното балансиране, без да дължи неустойки, 

ако направи съответните уведомления в срок и представи доказателства за наличието 

на такова събитие. 

- Прекратяване на договора – договорът се прекратява с изтичане на срока на 

действието му или преди изтичането по взаимно съгласие, като при всички случаи на 
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прекратяване страните подписват протокол и уреждат финансовите си 

взаимоотношения към датата на прекратяването за всички дължими плащания. 

- Разрешаване на спорове – всички спорове между страните във връзка със 

съществуването и действието на договора или с неговото нарушаване, включително 

спорове и разногласия относно тълкуването, прекратяването, изпълнението или 

неизпълнението му се прилагат нормите на българското законодателство, като страните 

уреждат взаимоотношенията си по пътя на преговорите. При непостигане на съгласие, 

спорът се отнася за разрешаване пред Търговския арбитражен съд при Българската 

търговско промишлена палата. 

- Ред и срокове за получаване, разглеждане, проверка и отговор на подадени от 

участниците в балансиращата група на „Енерджи Съплай” ЕООД жалби – молбите, 

жалбите и предложенията се подават в писмена форма до координатора. След 

изясняване на фактите и обстоятелствата координатора отговаря в писмен вид в 

рамките на 30 работни дни. При подадено искане за проверка на грешка при 

фактуриране, координаторът извършва проверка в срок от 7 работни дни от 

постъпването на искането и ако се налага корекция тя се извършва за 7 работни дни 

след проверката. 

- Други условия – страните се задължават да не разкриват каквато и да е друга 

информация станала им известна във връзка с договора, пред трета страна, освен в 

случаите на предварително писмено съгласие на другата страна или с цел да бъде 

спазен приложим закон, наредба или право на борса, оператор на електроенергийната 

система или контролен орган или във връзка със съдопроизводство или регулативно 

производство.   

От направеният преглед на предложения от „Енерджи Съплай” ЕООД проект на 

„Договор за участие в стандартна балансираща група” се установи, че разпоредбите 

съдържащи се в него отговарят на изискванията на чл. 13, ал. 7 от Наредбата за 

лицензиране на дейностите в енергетиката и са в съответствие с Правилата за търговия 

с електрическа енергия. 

В производството по изменение на лицензия за дейността “търговия с 

електрическа енергия”, с допълване на същата с права и задължения за извършване на 

дейността „координатор на стандартна балансираща група“ е необходимо  да се 

направи оценка на финансовите възможности на заявителя за извършване на 

лицензионната дейност. 

           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 - 2011 г.) на „Енерджи 

Съплай” ЕООД, както и бизнес план за дейността „търговия с електрическа енергия” и 

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

периода 2012 - 2017 г., с прогнозни отчети за приходите и разходите. 

От направеният финансов анализ за периода 2009 - 2011 г. на „Енерджи Съплай” 

ЕООД е видно, че дружеството отчита печалба в размер на 522 хил. лв. за 2009 г., за 

2010 г. печалбата е 276 хил. лв., а за 2011 г. съответно е 1 144 хил. лв.  

След извършен анализ на финансовото състояние на база обща балансова 

структура, общото финансово състояние на „Енерджи Съплай” ЕООД 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. 

От представения бизнес план за периода 2012 - 2017 г. е видно, че дружеството 

прогнозира да започне търговия с електрическа енергия през 2012 г., като общо 

продажбите възлизат на 613 200 МВтч и нарастват до 1 576 800 МВтч през 2017 г.  
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Средната прогнозна цена, по която дружеството ще купува електрическа 

енергия, през 2012 г. е 71 лв./МВтч, през 2013 г. е 72 лв./МВтч, през 2014 г. е 73 

лв./МВтч, през 2015 г. е 74 лв./МВтч,  през 2016 г. е 75 лв./ МВтч и през 2017 г. е 76 лв./ 

МВтч. 

Средната прогнозна цена, по която дружеството ще продава електрическа 

енергия, през 2012 г. е 73,20 лв./МВтч, през 2013 г. е 74,44 лв./МВтч , през 2014 г. е 

75,59 лв./МВтч, през 2015 г. 76,76 лв./МВтч, през 2016 г. е 77,88 лв./МВтч и през 2017 

г. е 79,06 лв./ МВтч.  

Дружеството е представило прогнозен отчет за приходите и разходите, като 

общите прогнозни приходи са в размер на 44 887 хил. лв. през 2012 г. и се увеличават 

до 124 657 хил. лв. през 2017 г., а разходите съответно са в размер на 43 724 хил. лв. 

през 2012г. и се увеличават до 120 532 хил. лв. през 2017 г. 

От представения прогнозен отчет за доходите е видно, че за периода от 2012 г. 

до 2017 г. дружеството прогнозира нарастващ положителен финансов резултат, като 

нетната печалба се увеличава от 1 163 хил. лв. за 2012 г. до 4 125 хил. лв. през 2017 г 

С писмо с изх. № ЗЛР-И-56/12.09.2012 г. е изискано от дружеството да 

представи банково удостоверение за открита специална разплащателна сметка с 

наличността по нея, съгласно чл. 8а от Правила за условията и реда за достъп до 

електропреносната и електроразпределителните мрежи (Правилата). 

Исканата информация е представена от „Енерджи Съплай” ЕООД, с писмо с вх. 

№ ЗЛР-И-56/13.09.2012 г., като в допълнение е представен и коригиран бизнес план. 

От представения коригиран бизнес план за периода 2012 - 2017 г. е видно, че 

през 2012 г. общо продажбите възлизат на 51 320 МВтч и нарастват до 157 680 МВтч 

през 2017 г.  

Средните прогнозни цени, по която дружеството ще купува и продава 

електрическа енергия за периода на бизнес плана, се запазват спрямо приложения към 

заявлението.  

Дружеството е представило и коригиран прогнозен отчет за приходите и 

разходите, като общите прогнозни приходи са в размер на 3 757 хил. лв. през 2012 г. и 

се увеличават до 12 466 хил. лв. през 2017 г., а разходите съответно са в размер на  3 

644 хил. лв. през 2012г. и се увеличават до 11 984 хил. лв. през 2017 г. 

За периода от 2012 г. до 2017 г. дружеството прогнозира нарастващ 

положителен финансов резултат, като нетната печалба се увеличава от 113 хил. лв. за 

2012 г. до 482 хил. лв. през 2017 г., което определя положителни стойности на 

показателите за рентабилност и за ефективност на приходите и разходите.  

В представеното банково удостоверение от „Банка Пиреос България” АД се 

посочва, че към 13.09.2012 г. „Енерджи Съплай” ЕООД има открита специална 

разплащателна сметка с наличност в размер на 150 000 лева, като банката изразява 

готовност да предостави информация относно оборотите и салдото по откритата 

разплащателна сметка на ДКЕВР, при писмено искане от нейна страна , като разходите 

за предоставените информационни услуги са за сметка на лицензианта, съгласно чл.8а 

от Правилата за реда и условията за достъп до електропреносната и 

електроразпределителните мрежи. С писмо вх. № Е- 13-64-3/19.09.2012г. е представено  

банково удостоверение от „Банка Пиреос България” АД , в което се посочва, че към 

19.09.2012 г. „Енерджи Съплай” ЕООД има открита специална разплащателна сметка с 

наличност в размер на 157 000 лева. 

Въз основа на гореизложеното може да се направи изводът, че „Енерджи 

Съплай” ЕООД притежава финансови възможности за извършване на дейностите 

„търговия с електрическа енергия” и „координатор на стандартна балансираща група”. 
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Предвид гореизложеното комисията счита, че искането на „Енерджи Съплай” 

ЕООД за изменение на издадената лицензия № Л-250-15/20.12.2007 г. за дейността 

„търговия с електрическа енергия” по отношение допълването на същата  с права и 

задължения за дейността „координатор на балансираща група“ е основателно и 

лицензията следва да бъде изменена така: 

 

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;“ 
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3. Т.  2.2.1 се изменя така: 

 

„2.2.1 Да сключва сделки за покупка на електрическа енергия по свободно 

договорени цени, изключително с цел продажба, от производители в границите на 

количествата, определени 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 организирания пазар на електрическа енергия.” 

4. Т.  2.2.2.  се изменя така: 

„22.2.2. 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 пазара на електрическа енергия съгласно „Правилата за търговия”.”  

 

5. 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.“ 

 

3. Т.2.3. се изменя така: 

„2.3. Лицензиантът може да упражнява търговия с електрическа енергия при 

условията на Закона за енергетиката.“ 

 

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: 
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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.“ 

 

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: 



 

10 

 

  

„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.“ 

 

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 правила, регламентиращи 

сключваните от него сделки, общите условия на предлаганите за сключване договори 

(ако използва такива), на всеки, който поиска това и ги публикува на страницата си в 

Интернет“. 

 

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, 

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.“ 

 

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 комисията на 25.09.2012 г. , 

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

обстоятелства без възражение. 

 

             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.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 
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Р Е Ш И: 

 

   I. Изменя Лицензия № Л-250-15/20.12.2007 г.,  за извършване на дейността 

„търговия с електрическа енергия”, издадена на „Енерджи Съплай” ЕООД , 

ЕИК ЕИК 175392783,  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.Точка 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.Точка 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.Точка 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.Точка  2.2.1 се изменя така: 
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„2.2.1 Да сключва сделки за покупка на електрическа енергия по свободно 

договорени цени, изключително с цел продажба, от производители в границите 

на количествата, определени 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 организирания пазар на електрическа енергия.” 

4.Точка  2.2.2.  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 пазара на електрическа енергия съгласно 

„Правилата за търговия”.”  

5.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: 

„2.3. Лицензиантът може да упражнява търговия с електрическа енергия 

при условията на Закона за енергетиката.“ 

 

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: 
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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.“ 

 

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: 
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„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.“ 

 

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 

правила, регламентиращи сключваните от него сделки, общите условия на 

предлаганите за сключване договори (ако използва такива), на всеки, който 

поиска това и ги публикува на страницата си в Интернет“. 

 

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, 

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.“ 

 

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 “ 

 

                II. Одобрява на „Енерджи Съплай” ЕООД ,  актуализиран бизнес план 

за периода 2007-2012 г., приложение към това решение и приложение към 

издадената лицензия. 

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 

14 (четиринадесет) дневен срок. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                  (Ангел Семерджиев) 

 

     

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

                    (Емилия Савева) 


