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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-286 

 

от 08.07.2013 г. 

 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание, проведено на 2013 г., като разгледа доклад с вх. № Е-

Дк-279/14.07.2013 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-24/28.03.2013 г., подадено 

от „Данс Енерджи” ООД за изменение на лицензия за дейността “търговия с 

електрическа енергия” и събраните данни от проведеното на 02.07.2013 г. открито 

заседание, установи следното: 

 

Административното производство е образувано по заявление с вх.  

№ Е-ЗЛР-И-24/28.03.2013 г., подадено от „Данс Енерджи” ООД за 

изменение/допълнение на лицензия  № Л-286-15/08.12.2008 г. издадената за дейността 

„търговия с електрическа енергия” и допълнена с права и задължения за координатор 

на стандартна балансираща група на основание на основание чл. 51, ал. 1, т. 1 от 

Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 61, 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 „Данс Енерджи” ООД, с ЕИК 200397123, със седалище и адрес на 

управление гр. София 1700, Район „Лозенец“, бул. “Симеоновско шосе” No 120 Д,  

ет. 6, представлявано от Даниела Радкова Колова, в качеството си на Управител на 

дружеството е титуляр на лицензия №Л-286-15/08.12.2008 г. за дейността „търговия с 

електрическа енергия” за срок от 10 години, издадена от Комисията с Решение 

№ Л-286/08.12.2008 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. 61,  

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-24/28.03.2013 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. 12, ал. 1 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 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 
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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 „Данс Енерджи” ООД да 

бъде изменена лицензия № Л-286-15/08.12.2008 г. е допустимо.  

Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване на 

дейността търговия с електрическа енергия и като координатор на стандартна 

балансираща група, дружеството заявява, че ползва офис, намиращ се на в гр. София, 

район „Лозенец”, бул. „Симеоновско шосе” № 120 Д, ет. 6. Заявителят декларира, че 

офисът е оборудван с необходимите за нормалната работа на екипа материални 

ресурси. 

От направената справка в регистъра на търговските участници на „ЕСО” ЕАД е 

видно, че дружеството е регистрирано, като активен участник на пазара на 

електрическа енергия и има издаден кодов номер на търговски участник №TZZ151. От 

датата на регистрация – 16.06.2009 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, дружеството е регистрирано от 

„ЕСО” ЕАД и като координатор на стандартна балансираща група с EIC код: 

32Х001100100002К. 

От изложените данни и доказателства може да се приеме, че „Данс Енерджи” 

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

сключване на сделки с електрическа енергия и като координатор на стандартна 

балансираща група в съответствие с 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 са предоставени данни за управленската и организационна 

структура на дружеството, както и данни за образованието и квалификацията на 

персонала. За постигане на своите цели заявителят разчита на квалифицирани 

специалисти в съответните области. Дружеството декларира, че наличния персонал 

към месец май 2013 г. е осемнадесет души. Представена е справка с писмо с  

вх.№Е-ЗЛР-И-24/20.05.2013 г за актуалното състояние на действащите трудови 

договори подадена в Националната агенция за приходите към 20 май 2013 г.  

В рамките на дружеството са обособени следните отдели: 

- търговски отдел – дейността в отдела е съсредоточена основно върху 

осъществяване на конкретни търговски операции, както и свързани с намиране на 

клиенти на вътрешния пазар и търговски операции по балансиране. Договаряне на 

количества и цени по всяка конкретна сделка, изготвяне на графици за доставка на 

електрическа енергия, изготвяне на сетълмент и помощни документи за счетоводно 

отчитане на сделките. Комуникации с енергийни борси, с различни оператори на 

преносни мрежи, заявки за покупка и продажба на електрическа енергия, участие в 

аукциони за закупуване на преносен капацитет и др; 

- диспечерски отдел – дейността в отдела е съсредоточена за осъществяване на 

следните операции – приема и оформя заявките подадени от клиентите на 

дружеството, отговаря за диспечирането на пазара ден на пред и изготвя справки за 

клиентите, анализи на данните и др; 

- счетоводен отдел – извършва фактуриране, разплащания, изготвя счетоводни 

баланси и други дейности свързани с финансовата дейност на фирмата.  

По отношение на правното обслужване и юридическата дейност се ползват 

услуги на специализирани външни дружества. 
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„Данс Енерджи” ООД участва на пазарите на електрическа енергия на Гърция, 

Турция, Румъния, Македония, Сърбия, Словения, Унгария. 

Изложените от дружеството данни и доказателства дават основание да се 

приеме, че „Данс Енерджи” ООД отговаря на изискванията по чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЕ 

относно наличие на човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на 

дейността търговия с електрическа енергия и като координатор на стандартна 

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

В производството по изменение/допълнение на лицензията на „Данс Енерджи” 

ООД е необходимо  да се направи оценка на финансовите възможности за извършване 

на лицензионната дейност включително и упражняване на дейността „координатор на 

стандартна балансираща група“. 

В изпълнение на изискванията на чл.13 ал.1 т.5 и т.6 от НЛДЕ  

„Данс Енерджи” ООД е представило бизнес план за периода 2013 г.- 2018 г. с 

включени прогнозни разчети в резултат на упражняване на дейността „координатор на 

балансираща група”, банково удостоверение от „Първа Инвестиционна Банка” АД,  

гр. София, за финансово обезпечение, съгласно член 8а, ал.1 от Правилата за условията 

и реда за достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи, както и 

годишни финансови отчети на дружеството заявител за периода 2010 г.- 2012 г. 

От представените годишни финансови отчети е видно, че за 2010 г. дружеството 

отчита загуба в размер на 90 хил. лв., за 2011 г. реализира печалба от 304 хил. лв. и за 

2012 г. печалба в размер на 143 хил. лв. 

Разгледани са и показателите, характеризиращи финансово- икономическото 

състояние на „Данс Енерджи” ООД. Стойностите на тези показатели определят общото 

финансово- икономическо състояние на дружеството като добро. 

Дружеството има издадена лицензия № Л-286-15/08.12.2008 г. с одобрен бизнес 

план за периода 2009 г.- 2013 г. В тази връзка от него с писмо с изх.  

№Е-ЗЛР-И-24/22.05.2013 г. е изискан актуализиран бизнес план за същия период. С 

писмо с вх. №Е-ЗЛР-И-24/27.05.2013 г. „Данс Енерджи” ООД е внесло отчетни данни 

за периода 2009 г.- 04.2013 г. и прогнозни данни за периода от 05.2013 г. до 12.2013 г., 

с включени прогнозни разчети в резултат на упражняване на дейността „координатор 

на балансираща група”.  

От представените отчетни данни е видно, че общите приходи на дружеството са 

формирани от приходите от продажба на електрическа енергия. През 2009 г. приходите 

на „Данс Енерджи” ООД са били в размер на 7 267 хил. лв., през 2010 г.- 7 826 хил. лв., 

през 2011 г. 28 664 хил. лв., през 2012 г.- 53 211 хил. лв. и до 04. 2013 г. –  

30 989 хил. лв. Прогнозираните приходи на дружеството до края на 2013 г. възлизат на 

72 533 хил. лв. 

Разходите на „Данс Енерджи” ООД са съответно- за 2009 г.- 7 007 хил. лв., за 

2010 г.- 7 684 хил. лв., за 2011 г.- 27 904 хил. лв., за 2012 г.- 52 326 хил. лв. и до  

04. 2013 г.- 30 158 хил. лв. Прогнозираните разходи до края на 2013 г. възлизат на 

68 503 хил. лв. 

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

109 306 MWh, през 2010 г. - 110 877 MWh, през 2011 г. - 401 174 MWh, през 2012 г.- 

618 725 MWh и до 04. 2013 г.- 325 214 MWh. До края на 2013 г. прогнозираните 

количества електрическа енергия за покупко-продажба са 1 007 400 MWh. 

Цените, по които дружеството е продавало електрическа енергия са следните - 

през 2009 г.- 66,49 лв./MWh, през 2010 г.- 70,59 лв./MWh, през 2011 г.-  

71,45 лв./MWh, през 2012г.- 86,01 лв./MWh и до 04.2013 г.- 95,29 .лв./MWh. До края на 

2013г. дружеството прогнозира продажна цена от 72,00 лв./MWh. 

Покупни цени за периода са били следните- за 2009 г. 64,11 лв./MWh, за 2010 г.- 

69,30 лв./MWh, за 2011 г.- 69,56 лв./MWh, за 2012 г.- 84,57 лв./MWh и до 04.2013 г.- 

92,74 лв./MWh. Прогнозната покупна цена до края на 2013 г. е 68,00 лв./MWh. 

В резултат на упражняване на дейността координатор на стандартна 

балансираща група дружеството предвижда количества електрическа енергия за 
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балансиране в групата през 2013 г. в размер на 14 110 MWh. Очакваните покупни цени 

за енергия за балансиране се предвижда да бъдат 90,00 лв./MWh, а очакваните 

продажни- 72 лв./MWh. 

През 2013 г. дружеството прогнозира да реализира положителен финансов 

резултат в размер на 3 530 хил. лв. (преди облагане). 

В съответствие с изискванията на чл. 8а ал.1 от Правилата за условията и реда за 

достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи дружеството е 

представило банково удостоверение от „Първа Инвестиционна Банка” АД, гр. София, в 

уверение на това, че „Данс Енерджи” ООД има открита разплащателна сметка в лева 

със специално предназначение, със салдо към 27.03.2013 г. в размер на 150 хил. лв. 

Средствата по специалната сметка представляват гаранционен депозит, предназначен 

за обезпечаване на задълженията на „Данс Енерджи” ООД по сделките с електрическа 

енергия. 

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

„Данс Енерджи” ООД притежава финансови възможности за извършване на дейността 

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

в случай че спази заложените в бизнес плана параметри. 

В съответствие с чл.12, ал. 2 от НЛДЕ и чл. 11, т. 9 от Правилата за търговия с 

електрическа енергия „Данс Енерджи” ООД е представило проект на Договор за 

участие в стандартна балансираща група (Договор), който съдържа:  

Общи положения – дадени са определения: за координатор на стандартна 

балансираща група, член на стандартна балансираща група, непряк  и пряк член, 

групов ефект и др.  

Предмет на договора и условия за влизането му в сила – предмет на този 

договор са условията за участие в стандартната балансираща група, организирана от 

координатора, прехвърлянето на небалансите и разпределението на общия небаланс на 

групата между отделните членове на балансиращата група. Координаторът се 

задължава да закупува/продава на членовете на стандартната балансираща група 

необходимото количество балансираща енергия за покриване на небалансите в групата. 

Определянето на количествен енергиен недостиг и енергиен излишък се извършва от 

„ЕСО” ЕАД в съответствие с Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ). 

Цените, по които ще се извършват сделки за балансираща енергия, се определят въз 

основа на публикуваните цени за недостиг/излишък от „ЕСО” ЕАД.  

Договорът влиза в сила след подписване от двете страни и при наличие на 

следните условия: приключване процедурите по регистрация или смяна на доставчика, 

представяне на гаранционен депозит пред координатора на стандартната балансираща 

група. 

Права и задължения на координатора на стандартната балансираща група 

– координаторът се задължава да изготвя и изпраща на ЕСО сумарен почасов график, 

на база получени прогнозни графици за производство и потребление от членовете на 

балансиращата група, да урежда финансовите си взаимоотношения при възникване на 

отклонения от реалното производство/консумация от предварителните прогнози, като 

закупи/продаде балансираща енергия от балансиращия пазар при условията на глави 

девет и десет от ПТЕЕ, да разпределя небелансите в групата съгласно Приложение№1 

– „Общите принципи на реда за разпределение на небалансите в рамките на 

балансиращата група”, неразделна част от договора. В случаите на възникване на 

възражения от страна на членовете в групата по отношение на условията в договора, 

координаторът се задължава да отговори писмено на подадената жалба в срок от 30 

календарни дни. В случай, че член от групата не изплати в срок задължение за 

балансираща енергия, координаторът усвоява дължимата сума, включително 

натрупаните лихви, от предоставеното му гаранционно обезпечение, в срок не по 
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кратък от три работни дни, след датата на падежа на фактурата. Координаторът е 

длъжен да уведоми писмено члена от групата за предприетите действия. 

Права и задължения на член в стандартната балансираща група – 

участниците извършват необходимите действия за регистрация, изпълняват 

техническите изисквания по отношение на средствата за комуникация, поддържат 

необходимото гаранционно обезпечение определено от координатора на стандартната 

група, изпращат прогнозни графици, изплащат фактури за продадената балансираща 

енергия. Прекият член на групата е задължен да известява координаторът на 

стандартната група за покупките или продажбите с членовете на други балансиращи 

групи и има право да търгува с член или координатор на друга балансираща група. 

Непрекият член от групата няма права да търгува с член или координатор на друга 

балансираща група и има право да купува или продава от/на координатора на 

стандартната балансираща група. 

Задължения на страните по отношение на измерването, отчитането на 

електрическата енергия и валидирането на данните – координаторът на 

стандартната балансираща група предоставя на „ЕСО” ЕАД информация за обектите, 

типовете електромери за търговско измерване на количеството електрическа енергия, 

фабричните номера, идентификационни кодове, както и техническа информация за 

токовите и напреженовите трансформатори, монтирани в уредбите на дружествата, за 

които е поета отговорност за балансиране. Координаторът получава дневните 

извлечения за сетълмент от „ЕСО” ЕАД, на база валидираните данни от средствата за 

търговско измерване на обектите, за които е поета отговорност за балансиране. При 

неизмерване, неправилно и/или неточно измерване на електрическа енергия, ЕСО ЕАД 

извършва повторен сетълмент за период, от първо число на предходния календарен 

месец, като се съобразява с процедурата за валидиране и замяна на данни по чл. 39 от 

Правилата за търговия с електрическа енергия за измерване на количеството 

електрическа енергия.  

Фактуриране и плащане – координаторът на стандартната балансираща 

изготвя обобщени месечни извлечения за сетълмент за всеки член на групата в срок от 

два дни след получаване от „ЕСО” ЕАД на месечното извлечение за сетълмент на 

балансиращата група и издава фактура на всеки член на база месечното извлечение за 

сетълмент за количеството балансираща енергия. Отчетният период в рамките на 

календарния месец е един и обхваща сделките с балансираща енергия от първото до 

последното число на календарния месец. Плащанията по издадените от страна на 

членовете на групата фактури се извършва в срок от 10 работни дни, считано от датата 

на издаване на фактурата. Срокът за плащане на задълженията на координаторът към 

член от групата е 15 работни дни от датата на издаване на фактурата. В случай на 

забава на паричните задължения по договора се дължи лихва в размер на 0,05% на ден 

за всеки ден забава. Членовете на групата предоставят в полза на координатора 

гаранционно обезпечение. Координаторът има право да актуализира гаранционното 

обезпечение в съответствие с ПТЕЕ. В случай, че член от групата не актуализира 

размера на предоставеното гаранционно обезпечение в изискуемия срок и размер, 

посочен от координатора, то последния има право едностранно да прекрати договора.  

Оспорване на количества и цени - член на групата има право да оспори 

обобщеното извлечение за сетълмент в срок от два работни дни от получаването му. 

като прилага необходимите документи (справки, показания, обменна информация). 

Координаторът извършва проучване в срок от седем работни дни и представя 

мотивиран отговор на член от групата, в случай на необходимост да извърши корекция 

на съответните данни. Координаторът проверява повторно данните и при 

необходимост издава ново извлечение за сетълмент. При разрешаване на спора в срока 

заплащане по издадените фактури, страните заплащат дължимите суми, като разликите 

се уреждат чрез данъчно дебитно известие. В случай, че спорът не е разрешен в срока 

за плащане по издадените фактури, страните заплащат дължимите суми, съгласно 
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издадените фактури. При решаване на спора, разликите се уреждат чрез 

дебитно/кредитно известие. 

Непреодолима сила – обстоятелства на непреодолима сила са непредвидени и 

непредотвратими събития или комбинация от събития от извънреден характер, извън 

контрола на страните, доколкото тези събития пречат за изпълнение на задълженията 

по настоящия проект на договор. Всяка една от страните е длъжна да уведоми 

оперативно, с последващо писмено потвърждение, другата страна за настъпването и 

прекратяването на непреодолима сила в срок от 48 часа от узнаването за събитието, 

което трябва да бъде потвърдено от Българската търговско-промишлена палата.  

Правила за обмен на документи и информация между страните – разписани 

са правила за обмен на документите. При промяна в представените данни членовете в 

групата уведомяват координаторът по електронната поща и впоследствие изпраща 

документите по пощата. Фактурите за балансираща енергия издадени от координатора 

на членовете на групата се изпращат с писма с обратна разписка или по куриерска 

поща, освен в случаите, когато членовете са се съгласили да получават електронна 

фактура. Документите, изпратени по електронната поща се считат за валидни, ако са 

изпратени от електронния адрес на лицето, упълномощено да изпраща съответния 

документ. 

Прекратяване на договора – договорът може да бъде прекратен в случай: на 

аварийна ситуация и/или непреодолима сила, които имат локален характер и засягат 

отделен член от групата, на аварийна ситуация и/или непреодолима сила членът на 

групата и съответно координатора са задължени взаимно да се уведомяват за 

възникналите обстоятелства, както и да предприемат необходимите действия за 

ограничаване на вредите. При възникване на аварийна ситуация и/или непреодолима 

сила изпълнението на задълженията по договора се преговарят до отстраняването им. 

Освен в случаите на взаимно съгласие, прекратяване на договора може да се извърши и 

в случаите на отстраняване или оттегляне на координатора, по реда на глава пета 

раздел ІІ от ПТЕЕ, както и при неизпълнение на условията за представяне на 

информация и извършване на плащанията, свързани със сетълмента от страна на член в 

групата. Договорът може да бъде прекратен при смяна на доставчика на електрическа 

енергия при спазване на разпоредбите на глава осма, раздел ІІ на ПТЕЕ. 

Заключителни клаузи - измененията и допълненията в договора могат да бъдат 

само под формата на допълнителни споразумения, подписани от двете страни. 

Споровете се решават по пътя на преговори, а при не достигане на съгласие могат да 

бъдат отнасяни за разрешаване от трима арбитри на Арбитражния съд при Българската 

търговско промишлена палата по неговите процедурни правила с прилагане на 

българското право. Страните се задължават да не разкриват каквато и да е информация 

станала им известна във връзка с договора.  

Банкови сметки на страните и адрес за кореспонденция – представят се 

адресът, банковата сметка на координатора и на съответните членовете на групата. 

 

Неразделна част от проекта на Договора са: 

Приложение №1 – Общи принципи за разпределение на небалансите на 

стандартната балансираща група с координатор „Данс Енерджи” ООД съдържат: 

- Общи положения - посочени са определения за координатор на стандартна 

балансираща група, член на стандартна балансираща група, непряк  и пряк член, 

групов ефект и др.  

- Влизане в сила, ред за промяна и прекратяване действието на общите  

принципи за разпределение на небалансите – общите принципи влизат в сила след 

публикуването им на страницата на „Данс Енерджи” ООД, а прекратяване действието 

става при оттеглянето или при отстраняване на дружеството от пазара на балансираща 

енергия, в съответствие с ПТЕЕ. 
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- Условия и ред за участие в балансиращата група – посочени са условията  

за участие в балансиращата група на „Данс Енерджи” ООД. В срок от седем дни от 

получаване на заявлението от участник за включване в групата, координаторът 

изпраща отговор на участника за включването му, като член на групата. След 

подписване на договорът и изпращане на първия график за доставка от страна на 

участника до координатора, участникът се счита за член на балансиращата група.      

- Права и задължения на страните -  посочени са задължения на  

координатора, като осигурява участие на всички членове в групата при условията на 

равнопоставеност и отчитайки индивидуалната точност на прогнозата на всеки отделен 

член и прозрачност на начина на разпределение на небалансите между членовете в 

групата. 

- Права на координатора -  координаторът следва да получава редовно и  

навреме информация за предстоящи промени в потреблението на електрическата 

енергия на членовете на балансиращата група в следствие на ремонт, профилактика, 

преструктуриране на производството, въвеждане, извеждане на мощности,  аварийни 

събития и др., оказващи съществено влияние върху потреблението. Отправя искане 

към членовете на балансиращата група за коригиране на потреблението в реално време 

при възможност от тяхна страна.  Координаторът  има права да възстановява разходите 

си за, свързани с изпълнение на дейността си и като координатор на стандартна 

балансираща група.         

- Задължения на член на балансиращата група – членовете са задължени да 

изпращат прогнозни графици за доставка в указания срок, да спазват указанията на 

координатора за изготвяне на графици за потреблението, заплащат в срок разходите за 

балансираща енергия на координатора, както и всички други дължими суми за 

мрежови услуги, такси и добавки, както и да изпълняват изискванията на координатора 

за финансово гарантиране на сделките с балансираща енергия. 

- Права на член на балансиращата група – членовете на балансиращата група 

участват в групата на основата на равнопоставеност и прозрачност на начина на 

разпределение на небалансите между членовете. Членовете следва да получават 

информация от координатора за индивидуалния измерен небаланс за всеки период на 

сетълмент, общия измерен небаланс за групата за всеки период на сетълмент, груповия 

ефект за всеки период на сетълмент и др. 

- Принципи на разпределение на небалансите и методика на изчисление – 

когато броя на участниците в групата е по голям от един, се създават условия за групов 

ефект на балансиране. Когато всички участници в групата в даден период на сетълмент 

са с еднаква посока на отклонение - положителна или отрицателна, не възниква групов 

ефект. Когато един или повече от участниците са в различна посока на отклонение, 

възниква групов ефект. Ефектът на групата се разпределя въз основа на следните 

принципи и при спазване на следните условия: равнопоставеност между участниците, 

прозрачност на начина на разпределение на небалансите между участниците в групата, 

отчитане на индивидуалната точност на прогнозата на всеки участник и разпределяне 

на груповия ефект от балансиране между всички участници в групата.  

- Методика на изчисление на разпределение на небалансите – предложени са 

общи условия на методиката. Посочени са определянето на небалансите в групата, кога 

е положителен и кога е отрицателен небаланса.  Разписана е процедура за фактуриране 

и заплащане на небалансите от участниците.  

- Прекратяване на участието – прекратяването на участие на член на групата 

може да бъде при следните случаи: по искане на член от групата, по искане от страна 

на координатора на стандартната група, по искане на „ЕСО” ЕАД, преносното, 

разпределителното предприятия, неспазване на нормативната рамка, прекратяване на 
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регистрацията на член от групата на пазара на балансираща енергия, включително и 

отстраняването му от ЕСО. 

Приложение №2 – Методика за изчисления и разпределение на небаланса в 

стандартната балансираща група - Представен е начинът за разпределение на 

небалансите между членовете на балансиращата група. За всички не споменати в 

описаната методика случай важат приетите от ДКЕВР „Правила за търговия с 

електрическа енергия”.  

Приложение №3 – Принципи за определяне на гаранционното обезпечение 

на член на балансиращата група – членовете на балансиращата група предоставят в 

полза на координатора гаранционно обезпечение за сделките, сключвани на пазара на 

балансираща енергия. Гаранционното обезпечение представлява безусловна и 

неотменима банкова гаранция, с валидност една година. Посочен е начинът на 

определяне на гаранционното обезпечение при първоначална регистрация и 

актуализиране на размера на гаранционното обезпечение. 

От направеният преглед на предложения от „Данс Енерджи” ООД проект на 

Договор за участие в стандартна балансираща група може да се направи извода, че 

отговаря на изискванията на чл. 12, ал. 2 от Наредбата за лицензиране на дейностите в 

енергетиката в съответствие с Правилата за търговия с електрическа енергия. 

Предвид гореизложеното комисията счита, че искането на „Данс Енерджи” 

ООД, лицензия №Л-286-15/08.12.2008 г. за дейността „търговия с електрическа 

енергия” по отношение допълване 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. Точка 1.1.4 се изменя така: 

„1.1.4. „Правилата за достъп” са „Правила за условията и реда за достъп до 

електропреносната и електроразпределителните мрежи”, приети с решение на 

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране съгласно чл. 21, ал. 1, т. 13 от 

ЗЕ (бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) с всички последващи изменения и 

допълнения”; 

2. 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. 9 от ЗЕ (бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) с всички 

последващи изменения и допълнения;“ 

3. Точка 1.1.6 се изменя така: 

„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. 9 от ЗЕ (бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.)  с 

всички последващи изменения и допълнения”; 

4. 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. 9 и т. 13 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.” 

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: 
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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 2.2.3 става 2.2.1. и се зименя така: 

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

договорени цени, изключително с цел продажба, от производители, извън 

определената разполагаемост за производство на електрическа енергия по реда на чл. 

21, ал. 1, т. 21 от ЗЕ, от други търговци, на които е издадена лицензия за търговия с 

електрическа енергия, от балансиращия или от организирания пазар на електрическа 

енергия”; 

4. Точка 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.“ 

6. Точка 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: 
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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.“ 

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.“ 

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“. 
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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 на 02.07.2013 г. открито заседание, представител на „Данс 

Енерджи” ООД заяви, че нямат допълнения и приемат направените констатации в 

доклада. По отношение на поставения въпрос дали допълнението на лицензията с 

права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група”, ще доведе до 

допълнителни разходи, представителя на дружеството уточни, че това ще предизвика 

нови разходи, които ще бъдат покрити за сметка на заявителя до разрастване на 

дейността му като координатор. 

 

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

чл. 39, ал. 5 от Закона за енергетиката, във връзка с чл. 9, ал. 5 и чл. 66, ал. 1, т. 1, 

чл. 13, ал. 6 от Наредба №3 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-286-15/08.12.2008 г.   за извършване на дейността 

„търговия с електрическа енергия”, издадена на „Данс Енерджи” ООД, с ЕИК 

200397123, като допълва същата с права и задължения за дейността „координатор 

на стандартна балансираща група“, както следва: 

 

         1.В т. 1 „Определения и приложения“ се правят следните изменения и 

допълнения: 

 

1.Точка 1.1.4 се изменя така: 

„1.1.4. „Правилата за достъп” са „Правила за условията и реда за достъп 

до електропреносната и електроразпределителните мрежи”, приети с решение 

на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране съгласно чл. 21, ал. 1, 

т. 13 от ЗЕ (бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) с всички последващи 

изменения и допълнения”; 

2.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. 9 от ЗЕ (бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) 

с всички последващи изменения и допълнения;“ 

3.Точка 1.1.6 се изменя така: 

„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. 9 от ЗЕ (бр. 54 от 2012 г., 

в сила от 17.07.2012 г.)  с всички последващи изменения и допълнения”; 

4.Точка 1.1.7 се изменя така: 
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„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. 9 и т. 13 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.” 

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.“ 

 

         2.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 т.2.2.3 става 2.2.1. и се зименя така: 

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

свободно договорени цени, изключително с цел продажба, от производители, 

извън определената разполагаемост за производство на електрическа енергия по 

реда на чл. 21, ал. 1, т. 21 от ЗЕ, от други търговци, на които е издадена лицензия 

за търговия с електрическа енергия, от балансиращия или от организирания 

пазар на електрическа енергия”; 

4.Точка 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; 
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- да извършва физически и финансов сетълмент по отношение на 

небалансите в балансиращата група; 

- да изготвя правила за фактуриране, оспорване и изплащане на 

задължения на членовете на балансиращата група, системата за възстановяване 

на суми и/или компенсиране на същите; 

- да изготвя „Методика за разпределение на общия небаланс между 

отделните членове на балансиращата група.“ 

6.Точка 2.3. се изменя така: 

„Лицензиантът може да упражнява търговия с електрическа енергия 

при условията на чл. 102 от ЗЕ.“ 

 

3.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.“ 

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.“ 

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“ 

 

II. Одобрява на „Данс Енерджи” ООД  актуализиран бизнес план за периода 

2009- 2013 г., приложение към това решение и приложение към издадената 

лицензия. 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в  

14 (четиринадесет) дневен срок. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

           (АнжелаТонева) 

   

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

                      (Емилия Савева) 


