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Р Е Ш Е Н И Е 

                                                        

                                                             № И1-Л-264 

                                                            от 10.09.2012 г. 

 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

           на закрито заседание, проведено на 10.09.2012 г., като разгледа доклад с вх. 

№ Е-Дк-545/27.08.2012г. относно подадено заявление с вх. № E-ЗЛР-И-45/18.06.2012 

г. от „ЕВН ТРЕЙДИНГ САУТ ИЙСТ ЮРЪП” ЕАД за изменение на лицензия за 

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

на 04.09.2012 г. открито заседание, установи следното: 

 

 

          Преписка № 47 от 2012 г. е образувана по заявление с вх. № E-ЗЛР-И-

45/18.06.2012 г. от „ЕВН ТРЕЙДИНГ САУТ ИЙСТ ЮРЪП” ЕАД за 

изменение/допълнение на лицензия №Л-264-15/14.04.2005 г. на основание чл. 51, ал. 1, 

т. 1 и чл. 96а 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 „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп” ЕАД, с ЕИК 175370769, със 

седалище и адрес на управление гр. София, община Столична, Район „Средец“, бул. 

„Цар Освободител” №14, ет.3, представлявано от Йорг Золфелнер, в качеството му на 

Зам. Председател на Управителния съвет и Диана Атанасова Чобанова – Иванова, в 

качеството и на Член на Управителния съвет на дружеството, е титуляр на лицензия № 

Л-264-15/14.04.2008 г. за дейността „търговия с електрическа енергия” за срок от 10 

години, издадена от Комисията с Решение № Л-264/14.04.2008 г. 

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 с чл. 57, ал. 9 от 

Правилата за търговия с електрическа енергия. С подаденото заявление с вх. № Е-ЗЛР-

И-45/18.06.2012 г.,  дружеството е поискало допълване на лицензията с права и 

задължения на координатор на стандартна балансираща група съгласно ЗЕ и Правилата 

за търговия с електрическа енергия.  

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. 
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2 от Правилата търговски участници са производителите на електрическа енергия, 

търговците на електрическа енергия, потребителите, преносното предприятие , 

общественият доставчик на електрическа енергия, крайните снабдители на 

електрическа енергия, разпределителните предприятия. 

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 качество 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 

2018 г. 

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

Ийст Юръп” ЕАД да бъде изменена лицензия № Л-264-15/14.04.2008 г. е допустимо.  

            Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване на 

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

балансираща група”: 

„ЕВН ТРЕЙДИНГ САУТ ИЙСТ ЮРЪП” ЕАД има издадена лицензия № Л-264-

15/14.04.2008 г. за дейността „търговия с електрическа енергия” за срок от 10 години. 

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 TZZ132. От датата на регистрация - 

14.07.2008 г. и до настоящия момент дружеството е с постоянен статут „активен”. До 

2010 г., дружеството участва единствено на външния пазар за електроенергия и от 2010 

г. присъства активно на вътрешния пазар, като към момента снабдява с електрическа 

енергия 9 крайни потребители. 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, като координатор на стандартна 

балансираща група с EIC код: 32X-ЕVN-TSEE---K. Редовно подава графици и 

предложения за покупка и продажба на борсовия пазар, съгласно предвидената 

процедура в ПТЕЕ.  

„ЕВН ТРЕЙДИНГ САУТ ИЙСТ ЮРЪП” ЕАД осъществява дейността „търговия 

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

Освободител” № 14, ет. 3. ЕВН ТРЕЙДИНГ САУТ ИЙСТ ЮРЪП” ЕАД е представило 

данни и доказателства за притежаваните материални ресурси и техническа 

осигуреност, включващ оборудвани помещения с преносими и стационарни компютри, 

периферна техника, локална мрежа и софтуерните приложения, чрез които се 

осигурява обмен на информация между търговските участници.  

От изложеното може да се приеме, че „ЕВН ТРЕЙДИНГ САУТ ИЙСТ ЮРЪП” 

ЕАД 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. 

Компанията се ръководи от председател на УС, заместник председател на УС, член на 

УС и прокурист, като общия брой на персонала се състои от 12 експерти с натрупан 

опит от активното участие на дружеството в електроенергийния пазар. Във връзка с 
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изпълнение на изискванията за извършване на дейността координатор на стандартна 

балансираща група, „ЕВН ТРЕЙДИНГ САУТ ИЙСТ ЮРЪП” ЕАД планира да увеличи 

броя на персонала и да проведе обучение за повишаване на квалификацията и уменията 

на служителите си. 

Дружеството е възложило на външна организация следните административни 

дейности: финанси, счетоводство, информационни технологии, правно обслужване и 

човешки ресурси. 

 Изложените от дружеството данни и доказателства дават основание да се 

приеме, че „ЕВН ТРЕЙДИНГ САУТ ИЙСТ ЮРЪП” ЕАД отговаря на изискванията по 

чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЕ относно наличие на човешки ресурси 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 „ЕВН ТРЕЙДИНГ САУТ ИЙСТ ЮРЪП” ЕАД е 

представило проект на Договор за участие в стандартна балансираща група за поемане 

на отговорност за балансиране (договор), където е регламентирано следното:  

- Предмет и срок на договора – предмет на настоящият проект на договор са 

условията за участие в стандартна балансираща група с координатор „ЕВН ТРЕЙДИНГ 

САУТ ИЙСТ ЮРЪП” ЕАД, прехвърлянето на отговорността за балансиране на 

основание чл. 57, ал. 1 от ПТЕЕ и разпределянето на общия небаланс на групата между 

отделните членове в стандартната балансираща група. По силата на този договор 

координаторът (в случая „ЕВН ТРЕЙДИНГ САУТ ИЙСТ ЮРЪП” ЕАД) 

закупува/продава на електроенергийния оператор необходимото количество 

балансираща енергия за покриване на небалансите в балансиращата група. Членът на 

балансиращата група се задължава да заплати разходите, направени от координатора за 

покриване на причинените от него небаланси, ведно с възнаграждение за 

предоставяната услуга в срокове и при условия определени в договора.  

Договорът се сключва за неопределен срок и влиза в сила след приключване на 

процедурите по регистрация и смяна на доставчика съгласно ПТЕЕ, удостоверено с 

уведомление на съответния мрежови оператор.  

- Права и задължения на страните – координаторът се задължава да изготви и 

изпрати на електроенергийния системен оператор сумарен нетен почасов график, на 

база получени прогнозни графици за производство и потребление от членовете на 

балансиращата група, както и за обмен с други балансиращи групи; да уреди 

финансовите взаимоотношения при отклонение на реалното производство/консумация 

от предварителните прогнози, като закупи/продаде балансираща енергия от 

балансиращия пазар при условията на глави девета и десета от ПТЕЕ; да разпредели 

небалансите и разходите/приходите между участниците в балансиращата група, 

съгласно „Общите принципи за разпределение на небалансите в рамките на 

балансиращата група” – Приложение № 1 – неразделна част от договора; да изпрати на 

члена на балансиращата група измерените стойности по обекти в срок от един работен 

ден, след получаването им от собственика на измервателната система и да отговаря на 

подадените от членовете на балансиращата група жалби в срок от 30 дни. 

Членът на балансиращата група се задължава за представя на координатора 

информация касаеща: броя на обектите; предоставената мощност; местата на 

измерване; количество произведена/консумирана електрическа енергия, помесечно за 

предходната календарна година и за последните шест месеца, предхождащи датата на 

сключване на договора, както и други въпроси, които могат да възникнат в хода на 

изпълнение на договора. Участникът се задължава да изпраща почасови графици за 
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нетно производство/потребление и обмен на координатора до 9,30 часа в деня, 

предхождащ доставката или до 9,30 часа в последния работен ден за почивни и 

празнични дни и първия следващ работен ден.  

- Сетълмент – координаторът изготвя месечно извлечение за сетълмент за всеки 

член на балансиращата група, в срок до 24 часа след получаване от страна на 

електроенергийния системен оператор на месечно извлечение за сетълмент на 

балансиращата група. Фактурирането се извършва на база месечното извлечение за 

сетълмент за количеството балансираща енергия, което координатора е продал/закупил 

за покриване на небалансите на съответния член. Срокът за плащане на задълженията 

на членовете на балансиращата група към координатора е 10 работни дни от издаване 

на фактурата, а срокът за плащане на задълженията на координатора към членовете на 

балансиращата група е 15 работни дни от издаване на фактурата. 

Членът на балансиращата група заплаща на координатора допълнително месечно 

възнаграждение за услугите предоставяни по силата на този договор, в срок от 10 дни. 

В случаите на неплащане на дължимите към координатора суми, членът на 

балансиращата група дължи неустойка в размер на 10% върху неиздължената сума за 

всеки ден забава. Възнаграждението цели компенсиране на административните разходи 

на координатора, възникващи от: обработка и обмен на графици; обработка и обмен на 

измервателни данни от собствениците на измервателни системи; изготвяне на 

извлечения за сетълмент; комуникация с членовете на балансиращата група и „ЕСО” 

ЕАД, както и покупко-продажба на балансираща енергия.  

При несъгласие с данните членът на балансиращата група има право мотивирано 

да възрази в срок от два дни от получаването им, а координаторът се задължава да 

извърши проверка и в срок от 7 дни да даде мотивиран отговор и при необходимост да 

извърши необходимите действия за коригиране на данните. 

- Банкова гаранция – преди сключване на този договор, членът на 

балансиращата група се задължава да представи и поддържа безусловна и неотменима 

банкова гаранция в размер одобрен от координатора за удовлетворяване на своите 

вземания, в случаите на неплащане в срок от страна на участника. Първоначалният 

размер на банковата гаранция се определя от: коефициент (0,05); най-високата цена за 

недостиг за последните 6 месеца, предхождащи регистрацията и най-голямото месечно 

количество потребена/произведена електрическа енергия. Координаторът ще извършва 

актуализация на банковата гаранция, като към първоначално определения размер, но 

вече с коефициент- 0,025 се прибави най-голямата положителна разлика между общата 

сума на задълженията и общата сума на вземанията за последните 6 месеца, 

предхождащи актуализацията. От члена на балансиращата група ще се изисква, след 

писмено известие, актуализация на банковата гаранция, в случай че разликата между 

първоначално предоставената гаранция и актуализираната сума надхвърля 20 %. 

- Непреодолима сила – при наличието на непреодолима сила двете страни се 

задължават взаимно да се уведомяват във възможно най-кратки срокове за началото на 

обстоятелствата, както и да положат всички необходими усилия за намаляване или 

предотвратяване на вредите и последиците от нея. Докато трае непреодолимата сила 

изпълнението на задълженията по договора се прекратява. В случай, че непреодолимата 

сила продължи повече от 180 дни, всяка от страните има право да прекрати договора.  

- Прекратяване на договора – в този раздел са регламентирани следните случаи 

за прекратяване на договора: по взаимно съгласие; при оттегляне или отстраняване на 

координатора по реда на глава пета, раздел II от ПТЕЕ; при смяна на координатор на 

балансираща група съгласно глава осма, раздел II от ПТЕЕ, както и при неизпълнение 

на което и да е от задълженията на члена на балансиращата група съгласно 

представения проект на договор. Във всички случаи прекратяването се удостоверява с 
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подписан от двете страни двустранен протокол, отчитащ изпълнението на договора до 

момента на неговото прекратяване и уреждане на финансовите им взаимоотношения.  

- Разглеждане на жалби и уреждане на спорове – членът на балансиращата група 

има право да подаде жалба срещу действия или бездействия на координатора, който 

извършва проверка и изпраща отговор в срок от 30 дни. В случай на неудотворяване от 

отговора, участникът има право да подаде чрез координатора жалба до ДКЕВР. Всички 

спорове, породени от този договор и отнасящи се до неговото тълкуване, 

недействителност, изпълнение или прекратяване се уреждат чрез преговори помежду 

им, ако не бъде постигнато споразумение, спорът ще бъде отнесен към компетентния 

съд. 

- Принципи за разпределяне на небалансите в балансиращата група на „ЕВН 

ТРЕЙДИНГ САУТ ИЙСТ ЮРЪП” ЕАД – координаторът ще извършва разпределянето 

на небалансите между членовете на балансиращата група въз основа на принципите за 

равнопоставеност, справедливост, прозрачност, яснота и лесна приложимост. При 

разпределянето на небалансите координаторът изчислява: индивидуалния почасов 

отрицателен/положителен небаланс на всеки член; коефициент, представляващ делът 

на груповия отрицателен/положителен небаланс в сумата на индивидуалните 

отрицателни/положителни небаланси на всички членове; цената на балансиращата 

енергия, приложима за всички членове на балансиращата група, след което 

остойностява небаланса на всеки член, като произведение от изчислената стойност на 

отрицателния/положителния небаланс на всеки член и цената за недостиг/излишък в 

балансиращата група.  

От направения преглед на предложения от „ЕВН ТРЕЙДИНГ САУТ ИЙСТ 

ЮРЪП” ЕАД 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”, като 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  с писмо  с вх. №  

Е-ЗЛР-И-45/10.07.2012 г. са представени годишни финансови отчети за последните три 

години (2009 г. - 2011 г.) на „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп” ЕАД, актуализиран 

бизнес план за управление и развитие на дейността „търговия с електрическа енергия”, 

отразяващ и дейността „координатор на балансираща група,” за периода 2008 г.- 2012 

г., както и писмено потвърждение от Ситибанк Н.А, клон София за наличието на 

специална сметка. 

 От направения финансов анализ за периода 2009 г.- 2011 г. на „ЕВН Трейдинг 

Саут Ийст Юръп” ЕАД е видно, че дружеството отчита печалба в размер на 792 хил. лв. 

за 2009 г., за 2010 г. - 674 хил. лв., а за 2011 г. печалбата на дружеството е в размер на  

393 хил. лв.  

След извършен анализ на база общата балансова структура към 31.12.2011 г., 

общото финансово състояние на „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп” ЕАД 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. 

Дружество „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп” ЕАД е представило актуализиран 

бизнес план за дейността „търговия с електрическа енергия” допълнен с дейността 

„координатор на стандартна балансираща група” за периода 2008 г. - 2012 г., 
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разработен на база отчетни данни за първите четири години (2008-2011 г.) и прогноза за 

оставащия период (2012 г.). 

 От предоставения бизнес план е видно, че „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп” 

ЕАД не е реализирало приходи и разходи от дейността „търговия с електрическа 

енергия”  през 2008 г. Приходите на дружеството от продажба на електрическа енергия 

за 2009 г. възлизат на 17 698 хил.лв., за 2010 г. са 11 585 хил.лв., за 2011 г. са 25 993 

хил.лв. и нарастват като през 2012 г. достигат сумата от 34 402 хил.лв. 

Разходите за покупка на електрическа енергия съответно са: 16 970 хил.лв. за 

2009 г., 11 013 хил.лв. за 2010 г. и нарастват като през 2012 г. достигат сумата от 34 287 

хил.лв. 

Количествата електрическа енергия за покупко-продажба през 2009 г. са  180 882 

MWh, през 2010 г. са 131 593 MWh,  през 2011 г. са 266 954 хил.лв., през 2012 г. са 

377 208 MWh. 

Средната цена, по която дружеството купува електрическа енергия през 2009 г. е 

93.82 лв./MWh, през 2010 г. е 83.69 лв./MWh, през 2011 г е 95.69 лв./MWh, а през 2012 

г.- 90.90 лв./MWh. 

Средната цена, по която дружеството продава електрическа енергия през 2009 

г.е 97.84 лв./MWh, през 2010 г. е 88.04 лв./MWh, през 2011 г. 97.37 лв./MWh, през 2012 

г.- 91.20 лв./MWh. 

В резултат на гореизложеното дружеството реализира печалба както следва: за 

2009 г. печалба в размер на 792 хил. лв., за 2010 г. –  674 хил. лв., за 2011 г- 393  хил. 

лв., като 2012 г.  дружеството прогнозира загуба в размер на 41 хил. лв., която се дължи 

на минималната разлика в цената за покупко-продажба на електрическа енергия в 

прогнозата за 2012 г. 

В резултат на упражняване на дейността координатор на стандартна 

балансираща група дружеството предвижда следните количества и стойност на 

балансираща енергия: 

 

Показател Мярка Септември 

2012 г. 

Октомври 

2012 г. 

Ноември 

2012 г. 

Декември 

2012 г. 

Общо 

Продажби на 

вътрешен 

пазар  

MWh 18 314 34 143 33 749 30 914 117 120 

Излишък MWh 366 683 675 618 2 342 

Приход от 

излишък  

  Лева 10 208 19 049 18 826 17 236 65 319 

Недостиг MWh        366 683 675 618 2 342 

Разход 

недостиг 

   Лева -68 314 -127 482 -125 989 -115 350 -437 135 

Общо разход 

за 

балансираща 

енергия 

  Лева -58 106 -108 433 -107 163 - 98 114 -371 816 

 

 Приогнозна цена при излишък за периода е 27.89 лв./MWh, а  прогнозна цена за 

недостиг е 186.65 лв./ MWh. 

Дружество „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп” ЕАД не формира печалба от 

сделките с балансираща енергия. Координаторът се разплаща с ЕСО за небалансите на 

групата. Дружеството в качеството на координатор покрива приходите/разходите си за 

балансираща енергия чрез сделките за балансираща енергия с преките членове на 
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групата и чрез включване на разходите за балансираща енергия в продажните цени на 

непреките членове. 

В съответствие с изискванията на чл. 8а ал.3 от Правилата за условията и реда за 

достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи дружеството е 

представило банково удостоверение от Ситибанк Н.А., клон София,  в което се посочва, 

че на името на „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп” ЕАД има открита специална 

разплащателна сметка с наличност (салдо) към 03.07.2012 г. в размер на 150 000 лв., 

което отговаря на изискванията на чл. 8а от Правилата за условията и реда за достъп до 

електропреносната и електроразпределителните мрежи.  

 

         Предвид гореизложеното комисията счита, че искането на „ЕВН Трейдинг Саут 

Ийст Юръп” ЕАД за изменение на издадената лицензия № Л-264-15/14.04.2008 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. В 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. В т. 1.1.7 се изменя така: 

„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.” 

3. В т. 1.1.8 се изменя така: 

„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;” 

 

4. 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. В 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.“ 
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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. Точка т.2.2.3 става 2.2.1. 

 

4. Т. 2.2.4. става точка 2.2.2. и се изменя така: 

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

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”.“ 

 

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: 

„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: 
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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.“ 

 

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 04.09.2012 г. за обсъждане 

на внесения доклад с вх. № Е-Дк-545/27.08.2012г. относно подадено заявление от „ЕВН 

ТРЕЙДИНГ САУТ ИЙСТ ЮРЪП” ЕАД, представители на дружеството изразиха 

опасенията си доколко е удачно на всякъде в текстта думата „потребители“ да бъде 

заменена с „участници в стандартна балансираща група”. В тази връзка бе 

актуализиран текстта на лицензията в частта, където бе използвано понятието 

„потребител“, доколкото същото не е вече легално такова и бе заменено с понятието 

„клиент“ залегнало в Закона за енергетиката след последното му изменение. Комисията 

счита, че доколкото взаимоотношенията с клиентите на търговеца са уредени в 

двустранните им договори, които съдържат клаузи в случай на неизпълнението им, не 

следва в лицензията подробно да бъдат регламентирани отношенията, възникващи от 

изпълнението на тези договори.  

 

             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, 
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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: 

 

   I. Изменя Лицензия  № Л-264-15/14.04.2008 г.,  за извършване на дейността 

„търговия с електрическа енергия”, издадена на „ЕВН Трейдинг Саут Ийст 

Юръп” ЕАД, ЕИК 175370769,  като допълва същата с права и задължения за 

дейността „координатор на 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. Точка 1.1.7 се изменя така: 

„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.” 

3. Точка 1.1.8 се изменя така: 

„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;” 

 

4. 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.“ 
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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 2.2.3 става  2.2.1 и изразът „т. 17а от ЗЕ“ става „т. 21 от ЗЕ“. 

 

4. Т. 2.2.4. става точка 2.2.2 и се изменя така: 

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

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

електрическа енергия, на производители на 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: 

„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“. 
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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.“ 

 

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. Точка 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.“ 
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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.“ 

 

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, 

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 „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп” ЕАД,  актуализиран 

бизнес план за периода 2008-2012 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) 


