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Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ И1-Л-356 

от 30.05.2017 г. 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

 

на закрито заседание, проведено на 30.05.2017 г., като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-

234 от 26.04.2017 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-12 от 24.03.2017 г. на „Джи Ви 

Ай“ ООД за изменение/допълнение на лицензия № Л-356-15 от 09.05.2011 г., издадена 

за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включване на права и 

задължения на „координатор на стандартна балансираща група“, и събраните данни 

от проведеното на 17.05.2017 г. открито заседание по преписката, установи следното: 
 

Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-12 от 

24.03.2017 г. на „Джи Ви Ай“ ООД за изменение/допълнение на лицензия № Л-356-15 от 

09.05.2011 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включване на 

права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“, на основание чл. 

21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 51, ал. 1, т. 1 и чл. 39, ал. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и 

чл. 61, ал. 1 и ал. 2, т. 2 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в 

енергетиката (НЛДЕ).  

Със Заповед № З-Е-43 от 29.03.2017 г. на председателя на Комисията е сформирана 

работна група със задача да проучи обстоятелствата в заявлението и приложенията към 

него за установяване на основателността на искането. 

Резултатите от извършения анализ на заявлението и приложенията към него са 

отразени в доклад с вх. № Е-Дк-234 от 26.04.2017 г., който е приет от КЕВР с решение по 

Протокол № 89 от 04.05.2017 г., т. 2. В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от 

ЗЕ, на 17.05.2017 г. е проведено открито заседание, на което е присъствал представител 

на заявителя. Същият не е направил възражения по фактите, обстоятелствата и изводите, 

отразени в приетия доклад.  

След обсъждане и анализ на всички събрани в хода на административното 

производства данни и доказателства, Комисията приема за установено следното: 

Видно от представеното удостоверение за актуално състояние с изх. № 

20170322121040 от 22.03.2017 г., издадено от Агенцията по вписванията, правно-

организационната форма на „Джи Ви Ай“ ООД e дружество с ограничена отговорност, с 

ЕИК 175000385, със седалище и адрес на управление: гр. София 1421, район „Лозенец“, 

бул. „Черни връх“ № 59А.  

„Джи Ви Ай“ ООД е с предмет на дейност:  

Дружеството, при спазване на действуващата нормативна уредба и след 

получаване на съответните разрешения и лицензии, когато това е необходимо, ще 

упражнява дейност със следния основен предмет: производство и търговия с 

електрическа енергия и природен газ, услуги по пренос на енергия и природен газ; 

придобиване, проектиране, строеж, експлоатиране, поддръжка и продажба на 

енергопроизводителни и енергоразпределителни съоръжения; проектиране и 

строителство; инженерингова дейност; консултации и експертизи в областта на 
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строителството, енергетиката и околната среда; изграждане и управление на екологични 

обекти; производство и търговия с различни видове стоки; представителство (без 

процесуално), посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и 

юридически лица в страната и чужбина; предоставяне на ЕСКО услуги (ESCO Договори с 

гарантиран резултат), както и осъществяване на всякакви видове дейности и услуги, 

които не са забранени от закона. 

Дружеството се управлява и представлява заедно от управителите Стефан 

Филипов Тотев, Кирил Витанов Витанов и Илко Георгиев Йоцев 

Размерът на капитала на дружеството е 5000 лв. и е изцяло внесен. Съдружници в 

„Джи Ви Ай“ ООД са: Владимир Георгиев Владимиров - Житенски, ЕГН 6605167020, с 

дял от капитала в размер на 1200 лв.,  Георги Василев Василев, ЕГН 6911066507, с дял от 

капитала в размер на 1200 лв., Стефан Филипов Тотев, ЕГН 7905286422, с дял от капитала 

в размер на 400 лв., Илко Георгиев Йоцев ЕГН 6910276263, с дял от капитала в размер на 

1100 лв. и Кирил Витанов Витанов, ЕГН 8410210045, с дял от капитала в размер на 1100 

лв. 

От посочените по-горе данни се установява, че „Джи Ви Ай“ ООД отговаря на 

условията на чл. 40, ал. 1 от ЗЕ и чл. 10, ал. 1 от НЛДЕ, тъй като е лице, регистрирано по 

Търговския закон.  

Видно от представеното удостоверение за данъчна регистрация, издадено от 

Национална агенция за приходите (НАП), „Джи Ви Ай“ ООД е регистрирано по Закона за 

данъка върху добавената стойност от 18.12.2006 г.  

От представените на основание чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „а“, б. „б“, б. „в“, б. „г“ и б. „д“ 

от НЛДЕ декларации от управителите на дружеството се установява, че същите не са 

лишавани от правото да упражняват търговска дейност и не са осъждани с влязла в сила 

присъда за престъпление против собствеността или против стопанството, както и че 

дружеството не е обявено в несъстоятелност, не е в производство за обявяване в 

несъстоятелност, не е в ликвидация, не му е отнемана лицензия за търговия с 

електрическа енергия, както и не му е отказвано издаването на лицензия за същата 

дейност.   

Предвид изложените по-горе факти може да се направи извод, че изменението и 

допълнението на посочената по-горе лицензия няма да е в противоречие с разпоредбите 

на чл. 40, ал. 4, т. 1, 2 и 3 от ЗЕ.  

Следва да се има предвид, че Комисията е издала на дружеството лицензия за 

дейността „търговия с електрическа енергия“ за срок от 10 години. Исканото изменение с 

допълване на лицензията с права и задължения на „координатор на стандартна 

балансираща група“ предполага качеството търговец на електрическа енергия. Предвид 

изложеното, при изменение на съществуващата лицензия срокът на изпълнение на 

дейността на координатор не може да надвишава този по лицензията. В случай, че същата 

бъде допълнена с права и задължения на „координатор на стандартна балансираща 

група“, срокът за упражняването им не може да бъде по-дълъг от срока на лицензията за 

„търговия с електрическа енергия“. 

Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване на 

дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на 

„координатор на стандартна балансираща група“. 

„Джи Ви Ай“ ООД осъществява лицензионна дейност в офис, находящ се в офис 

сграда в гр. София 1421, район „Лозенец“, бул. „Черни връх“ № 59А, съгласно договор за 

наем за недвижим имот от 21.03.2017 г., сключен с „Пи Ай“ ЕООД. Заявителят декларира, 

че офисът е оборудван с необходимите за нормалната работа на екипа материални 

ресурси. 

Като доказателство за притежаваните материални ресурси, „Джи Ви Ай“ ООД е 

представило копие от договор за наем на автомобили от 21.03.2017 г., сключен с „Джи Пи 

Груп“ АД, копие на договор № 330 от 21.03.2017 г. за доставка на компютърно 
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оборудване, софтуерни лицензи и услуги, сключен с „Прима Нет Консулт“ ЕООД и копие 

на договор № 142 от 21.03.2017 г. за доставка на компютърно оборудване, софтуерни 

лицензи и услуги, сключен с ЕТ „Канора-Джема Зечири“. 

Дружеството декларира, че разполага със следните информационни, технически и 

софтуерни продукти за осъществяване на дейността: 

 сървър Intel QUAD Core XEON 3210, RAM 2GB, HDD 2x500GB (RAID 0) с 

операционна система Linux (Slackware 12); 

 3 бр. работни станции Intel XEON E5430, RAM 4GB, HDD 2x500 (RAID) със 

следните параметри – Операционна система MS Windows Vista Business 32, Антивирусна 

защита NOD32, Версия WORD 2007 (MS Office 2007 SB), Версия на Excel 2007 (MS 

Office 2007); 

 многофункционално устройство HP Color LaserJet CM1312 nfi MFP, включващо 

принтер, скенер, факс и копир; 

 2 бр. преносими компютри HP 6730b/Intel Core2Duo P8600, RAM 4GB, HDD 

250GB с операционна система MS Windows Vista Business 32, Антивирусна защита 

NOD32, Версия WORD 2007 (MS Office 2007 SB), Версия на Excel 2007 (MS Office 2007);  

 Cisco Quick VPN Client; 

 Нает сървър за електронна поща. 

Съгласно чл. 11, ал. 6, т. 2 от НЛДЕ и ПТЕЕ, средствата за обмен на информация 

за целите на работа на пазара, осигурявани от търговските участници, се одобряват от 

„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (ЕСО ЕАД).  

С писмо с изх. № ЦУ-ПМО-1651 от 21.03.2017 г., ЕСО ЕАД декларира, че „Джи 

Ви Ай“ ООД е изпълнило изискванията за комуникационно и компютърно оборудване за 

електронен обмен на данни. Декларираните от дружеството технически средства 

(информационна мрежа, програмно осигуряване и комуникационна инфраструктура), 

необходими за сключване на сделки с електрическа енергия по свободно договорени цени 

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

От гореизложените данни и представените доказателства се установи, че „Джи Ви 

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

за сключване на сделки с електрическа енергия в съответствие с чл. 11, ал. 6, т. 2 от 

НЛДЕ. 

Относно наличието на човешки ресурси и опит за осъществяване на дейността 

„търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на 

стандартна балансираща група“. 

„Джи Ви Ай“ ООД се управлява и представлява от трима управители, а 

управлението на дружеството им е възложено с договори за управление. Представени са 

копия от дружествения договор и договорите за управление, както и автобиографии и 

копия от дипломи за завършено висше образование на управителите и на служители на 

дружеството. Също така е представена и справка от НАП за назначения персонал. 

Видно от представена организационна структура, „Джи Ви Ай“ ООД разделя 

дейността си в три позиции, които ще изпълняват следните функции: 

 Вицепрезидент Енергиен пазар – определя и ръководи търговската политика на 

компанията, осъществява необходимите делови и търговски отношения и преговори с 

клиенти на фирмата по извършването на организиране на срещи, размяна на делова 

кореспонденция, както и преговори по сключване на сделките, дава необходимите 

търговски справки при поискване във връзка с дейността, не укрива или премълчава 

обстоятелства или събития, които могат да доведат до неблагополучия в текущата работа, 

изготвя редовно и качествено кореспонденцията на компанията с доставчици и др.; 

 Директор закупуване на електроенергия и обмен на данни и графици - извършва 

редовно и според изискванията на действащото законодателство закупуването на 

електроенергия за портфолиото на търговеца и да контролира обмена на информация с 
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електроенергийния системен оператор и електроразпределителните оператори, както и 

завежда, обработва и изпраща информация до електроенергийния системен оператор и 

поддържа редовно заявените товарови графици и количества електрическа енергия; 

редовно и правилно обработва и предоставя на оперативния счетоводител данните от 

измерването и други данни, необходими за издаване на фактури на клиентите на 

дружеството, редовно и правилно събира, води и подрежда хронологично отчетите от 

електросистемния оператор; 

 Финансов контрольор - контролира всички финансови операции на 

дружеството, осъществява необходимите дейности по получаването, обработката и 

издаването на фактури на дружеството; дава необходимите финансови справки на 

работодателя при поискване във връзка с дейността. 

Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството 

доказателства се обосновава извод, че „Джи Ви Ай“ ООД отговаря на изискванията по чл. 

40, ал. 1, т. 1 от ЗЕ във връзка с чл. 11, ал. 2, т. 8 и т. 9 и ал. 6, т. 3 от НЛДЕ относно 

наличие на човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на дейността 

„търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на 

стандартна балансираща група“. 
Относно наличието на финансови възможности на заявителя за извършване на 

лицензионната дейност, включваща права и задължения на „координатор на стандартна 

балансираща група“, както и на финансови гаранции и обезпечения за сключване на 

сделки за търговия с електрическа енергия съгласно Правилата за условията и реда за 

предоставяне на достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи 

(Правилата). 

В изпълнение на изискванията на чл. 13, ал. 1 от НЛДЕ дружеството е представило 

бизнес план за периода 2017 г. – 2021 г. с прогнозни годишни финансови отчети, годишни 

финансови отчети за 2013 г., 2014 г. и 2015 г., и банково удостоверение от „УниКредит 

Булбанк“ АД за финансово обезпечение съгласно чл. 19, ал. 2 от Правилата.  

Съгласно представения бизнес план за управление и развитие на дейността 

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

стандартна балансираща група“, с прогнозни счетоводни баланси и прогнозни отчети за 

приходите и разходите за периода на бизнес плана, „Джи Ви Ай“ ООД прогнозира 

количествата електрическа енергия за покупко-продажба, на база проучване, да се 

увеличават от 35 GWh през 2017 г. до 125 GWh през 2021 г. Също така се предвижда 

нарастване на покупните и продажните цени на електрическата енергия в средносрочен 

план, поради повишаващите се разходи за производство. 

Прогнозните цени, по които дружеството ще купува и продава електрическа 

енергия през периода на бизнес плана, с включени разходи за балансиране, са: 

 

Показател Мярка 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Средна 

покупна цена 
лева/ 
MWh 

80 96 115 127 138 

Средна 

продажна 

цена 

лева/ 
MWh 

83 100 120 132 144 

Количество 

търгувана ел. 

енергия 

MWh 35 000 75 000 95 000 110 000 125 000 

Ръст спрямо 

предходната 

година (общо 

кол.) 

% 0 114,3 26.7 15,8 8,7 
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„Джи Ви Ай“ ООД предвижда разходите за балансиране на индустриални клиенти 

с почасово измерване на електрическата енергия да са между 1 и 2,50 лeвa/MWh в 

стандартната балансираща група. Също така разходите за балансиране на индустриални 

клиенти със стандартизирани товарови профили да са между 3,50 и 5,00 лева/MWh, а 

разходът за среден небаланс в стандартна балансираща група да е около 1,50 лева/MWh. 

„Джи Ви Ай“ ООД не предвижда допълнителни приходи от дейността по балансиране. 

Значителен ръст в приходите е предвиден от лицензионната дейност, дължащ се на 

факта, че дружеството очаква да разширява дейността си. За 2021 г. съгласно бизнес 

плана е предвидено нарастване на приходите с повече от 6 пъти спрямо 2017 г. Подобни 

са прогнозите за нарастването и на разходите на дружеството. 

Сравнителна таблица на прогнозните приходи и разходи за периода 2017 г. – 2021 

г. е представена по-долу. 

 

Показатели в хил. лева 
Прогноза   

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021  г. 

Приходи от продажба на 

електроенергия 
2 905 7 500 11 400 14 520 18 000 

Разходи общо 2 845 7 305 11 030 14 078 17 360 

Разходи за покупка на 

електроенергия 
2 800 7 200 10 925 13 970 17 250 

Счетоводна печалба 60 195 370 442 640 

Финансов резултат 54 175,5 333 397,8 576 

СК 5 5 5 5 5 

КА 211 457 877 1 350 2 029 

КП 15 31 50 58 80 

КА/КП  14,1 14,7 17,5 23,3 25,4 

СК/(ДП+КП) 1,92 2,01 2,77 3,38 4,29 

 

„Джи Ви Ай“ ООД предвижда увеличение на краткотрайните активи, а също така 

и увеличение на краткотрайните пасиви за периода на бизнес плана. Дружеството не 

прогнозира промяна на сумата на капиталовата структура. 

Дружеството е представило и SWOT анализ, в който обективно са посочени 

неговите силни и слаби страни, възможностите за развитие и вероятните заплахи за 

дейността му. 

В съответствие с изискванията на чл. 19, ал. 2 от Правилата, е представено банково 

удостоверение с изх. № 0735-65-006945/ 23.03.2017 г., от „УниКредит Булбанк“ АД, в 

уверение на това, че „Джи Ви Ай“ ООД е клиент на същата банка и има открита сметка 

със специално предназначение, наличността по която към 23.03.2017 г. е в размер на 150 

000 лв. Предвид липсата на приходи от лицензионна дейност в последния одитиран 

годишен финансов отчет за 2015 г., обезпечението следва да бъде поне 150 000 лв. 

Следователно дружеството е изпълнило изискванията на чл. 19 от Правилата. 

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

заложените в бизнес план параметри, „Джи Ви Ай“ ООД ще притежава финансови 

възможности за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени 

права и задължения за „координатор на стандартна балансираща група“. 

Правила за работа с потребители на енергийни услуги.  

На основание чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ дружеството е представило „Правила за работа с 

клиенти“. Правилата уреждат реда и сроковете за получаване, разглеждане, проверка и 
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отговор на подадените жалби, сигнали и предложения, формата на данните за 

потреблението и процедурата, по която доставчиците и потребителите на енергийни 

услуги получават достъп до тях, и са в съответствие с изискванията на чл. 38в, ал. 2 от ЗЕ. 

Договор за участие в стандартна балансираща група. 

На основание чл. 12, ал. 1 от НЛДЕ и чл. 19, ал. 1 и ал. 2 във връзка с чл. 11, т. 9 от 

Правила за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ), „Джи Ви Ай“ ООД е представило 

проект на „Договор за продажба на електроенергия и балансиране на краен клиент“ и 

проект на „Комбиниран договор за продажба на електроенергия и балансиране на краен 

клиент“, ведно с приложения към тях „Общи принципи за разпределяне на небаланси в 

стандартната балансираща група“. След преглед на представените проекти на договори се 

установи, че същите имат съдържание, съответстващо на изискванията на чл. 12, ал. 2 от 

НЛДЕ, както и че небалансите се разпределят справедливо и равнопоставено на всеки 

член от групата и в съответствие с ПТЕЕ. 

 

Предвид гореизложеното, Комисията счита искането на „Джи Ви Ай“ ООД за 

изменение/допълнение на лицензия № Л-356-15 от 09.05.2011 г., издадена за дейността 

„търговия с електрическа енергия“, с включване на права и задължения на „координатор 

на стандартна балансираща група“, за основателно и е необходимо лицензията да бъде 

изменена, както следва: 

 

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

 

1. T. 1.1.3. се изменя така: 

„1.1.3. „Наредбата“ е Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в 

енергетиката (обн. ДВ, бр. 33 от 2013 г.), с всички последващи изменения и допълнения;“ 

 

2. T. 1.1.4. се изменя така: 

„1.1.4. „Правилата за достъп“ са Правила за условията и реда за предоставяне на 

достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи (обн. ДВ, бр. 98 от 2013 

г.), с всички последващи изменения и допълнения;“ 

 

3. Т. 1.1.5. се изменя така: 

„1.1.5. „Правилата за търговия“ са Правила за търговия с електрическа енергия 

(обн. ДВ, бр. 66 от 2013 г.), с всички последващи изменения и допълнения;“ 

 

4. Т. 1.1.6. се изменя така: 

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

електрическа енергия (обн. ДВ, бр. 98 от 2013 г.), с всички последващи изменения и 

допълнения;“ 

 

5. Т. 1.1.7. се изменя така: 

„1.1.7. „Правилата на мрежите“ са Правила за управление на 

електроразпределителните мрежи (обн. ДВ, бр. 66 от 2007 г.) и Правила за управление на 

електроенергийната система (обн. ДВ, бр. 6 от 2014 г.), с всички последващи изменения и 

допълнения;“ 

 

6. 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 ЗЕ (обн. ДВ, бр. 89 от 2004 г.), с всички последващи 

изменения и допълнения;“  

 

7. Създава се нова т. 1.1.9. със следното съдържание: 
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„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. T. 2.1. се изменя така: 

„2.1. С тази лицензия Комисията 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 задължения на 

лицензианта на територията на Република България:“ 

 

3. Т. 2.2.3. става т. 2.2.1. и се изменя 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 борсовия пазар на електрическа енергия;“ 

 

4. Т. 2.2.4. става т. 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, на балансиращия и на борсовия пазар 

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; 
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- да изготвя „Методика за разпределение на общия небаланс между отделните 

членове на балансиращата група“.“ 

 

6. В т. 2.3. думата „трансгранична“ се заличава. 

 

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

 

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

 

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

 

3. В т. 3.2.1. думата „дейността“ се заменя с думата „дейностите“. 

 

4. В т. 3.3.1. думата „дейността“ се заменя с думата „дейностите“, а изразът „не по-

кратък от 5 (пет) години“ се заменя с израза „до 5 (пет) години“. 

 

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

 

6. В т. 3.4.2., буква „а“, думата „потребителите“ се заменя с израза „клиентите и 

участниците“. 

 

7. Т. 3.4.2., буква „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;“ 

 

8. В т. 3.4.2., буква „в“, думата „дейността“ се заменя с думата „дейностите“. 

 

9. Т. 3.4.4. се изменя така: 

„3.4.4. Лицензиантът осигурява и поддържа достатъчно на брой квалифициран 

персонал за осъществяване на дейностите по лицензията за: 

а) сключване и изпълнение на договорите, както и на изискванията на Правилата 

за достъп, Правилата за търговия, Правилата за управление на електроенергийната 

система и на други приложими изисквания на енергийното законодателство; 

б) редовно разплащане на дължимите суми по сключените договори; 

в) работа с клиентите, включително по приемане, разглеждане и решаване на техни 

претенции; 

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

д) работа с участниците в балансиращата група, включително по приемане, 

разглеждане и решаване на техни претенции.“ 

 

10. Т. 3.5. се изменя така: 

„3.5. Взаимоотношения с клиенти и участници“ 

 

11. В т. 3.5.1. думата „потребителите“ се заменя с израза „клиентите и 

участниците“. 

 

12. В т. 3.5.2. думата „потребителите“ се заменя с израза „клиентите и 

участниците“. 
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13. В т. 3.5.3. думата „потребителите“ се заменя с израза „клиентите и 

участниците“. 

 

14. В т. 3.5.4. думата „потребителя“ се заменя с израза „клиента/участника“. 

 

15. Т. 3.5.7. се изменя така: 

„3.5.7. По решение на комисията лицензиантът организира за своя сметка 

провеждането на проучване от независими експерти за степента на удовлетвореност на 

клиентите и участниците от предоставяните услуги.“ 

 

16. Т. 3.5.8. се изменя така: 

„3.5.8. За осигуряване защитата на клиентите и участниците лицензиантът изготвя 

и представя за одобряване от комисията Правила за работа с потребители - Приложение 

№ 3 и договор за участие в стандартната 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 № 4.“ 

 

17. Съществуващата т. 3.5.9. става т. 3.5.12., като думата „потребителите“ се 

заменя с думата „клиентите“.  

 

18. Съществуващата т. 3.5.10. става т. 3.5.13., като изразът „Закона за 

енергетиката“ се заменя със съкращението „ЗЕ“. 

 

19. 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 участници.“ 

 

20. 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.“ 

 

21. 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.“  

 

22. Т. 3.6.1. се изменя така: 

„3.6.1. При осъществяване на лицензионната дейност лицензиантът предоставя 

търговски услуги на клиентите и участниците в съответствие с показателите за качество 

на обслужването, определени с решения на комисията, Приложение № 5 към тази 

лицензия.“ 

 

23. В т. 3.6.3. думата „дейността“ се заменя с „дейностите“.  

 

24. В т. 3.8.1. изразът „Наредбата за лицензирането на дейностите в енергетиката“ 

се заменя с израза „Наредбата и Правилата за търговия“. 

 

25. В т. 3.8.4. изразът „Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката“ се 

заменя с „Наредбата“. 
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26. В т. 3.8.5. думата „потребителите“ се заменя с израза „клиентите и 

участниците“. 

 

27. 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“, 

включваща права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“, и 

извънредни отчети, поискани от комисията, съдържащи информация съгласно Правилата 

за търговия.“ 

 

28. В т. 3.10.1. изразът „действащата тарифа за таксите, които се събират от 

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по ЗЕ, одобрена от Министерски 

съвет“ се заменя с „Тарифата“. 

 

29. В т. 3.11.1. съществуващата точка 4 става точка 5, като „Приложение № 4“ се 

заменя с „Приложение № 5“, а думата „ДКЕВР“ се заменя с „КЕВР“.  

 

30. В т. 3.11.1. се създава нова точка 4 със следното съдържание: 

„4. Приложение № 4 - Договор за участие в стандартна балансираща група;“ 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 5, чл. 39, ал. 5, 

чл. 38в, ал. 3 и чл. 51, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката във връзка с чл. 9, ал. 5, 

чл. 13, ал. 5 и чл. 66, т. 1 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на 

дейностите в енергетиката, 

 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Изменя лицензия № Л-356-15 от 09.05.2011 г. за дейността „търговия с 

електрическа енергия“, издадена на „Джи Ви Ай“ ООД, с ЕИК 175000385, със 

седалище и адрес на управление: гр. София 1421, район „Лозенец“, бул. „Черни 

връх“ № 59А, като допълва същата с права и задължения на „координатор на 

стандартна балансираща група“, както следва:  

 

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

допълнения: 

 

1. T. 1.1.3. се изменя така: 

„1.1.3. „Наредбата“ е Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на 

дейностите в енергетиката (обн. ДВ, бр. 33 от 2013 г.), с всички последващи 

изменения и допълнения;“ 

 

2. T. 1.1.4. се изменя така: 

„1.1.4. „Правилата за достъп“ са Правила за условията и реда за предоставяне 

на достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи (обн. ДВ, бр. 98 

от 2013 г.), с всички последващи изменения и допълнения;“ 

 

3. Т. 1.1.5. се изменя така: 

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

енергия (обн. ДВ, бр. 66 от 2013 г.), с всички последващи изменения и допълнения;“ 
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4. Т. 1.1.6. се изменя така: 

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

електрическа енергия (обн. ДВ, бр. 98 от 2013 г.), с всички последващи изменения и 

допълнения;“ 

 

5. Т. 1.1.7. се изменя така: 

„1.1.7. „Правилата на мрежите“ са Правила за управление на 

електроразпределителните мрежи (обн. ДВ, бр. 66 от 2007 г.) и Правила за 

управление на електроенергийната система (обн. ДВ, бр. 6 от 2014 г.), с всички 

последващи изменения и допълнения;“ 

 

6. 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 ЗЕ (обн. ДВ, бр. 89 от 2004 г.), с всички 

последващи изменения и допълнения;“  

 

7. 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. T. 2.1. се изменя така: 

„2.1. С тази лицензия Комисията 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 задължения на 

лицензианта на територията на Република България:“ 

 

3. Т. 2.2.3. става т. 2.2.1. и се изменя 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 борсовия пазар на 

електрическа енергия;“ 

 

4. Т. 2.2.4. става т. 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, на балансиращия и 

на борсовия пазар на електрическа енергия съгласно Правилата за търговия;“ 

 

5. Създава се нова т. 2.2.3  със следното съдържание: 
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„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. В т. 2.3. думата „трансгранична“ се заличава. 

 

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

 

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

 

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

„сключените“. 

 

3. В т. 3.2.1. думата „дейността“ се заменя с думата „дейностите“. 

 

4. В т. 3.3.1. думата „дейността“ се заменя с думата „дейностите“, а изразът 

„не по-кратък от 5 (пет) години“ се заменя с израза „до 5 (пет) години“. 

 

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

 

6. В т. 3.4.2., буква „а“, думата „потребителите“ се заменя с израза „клиентите 

и участниците“. 

 

7. Т. 3.4.2., буква „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;“ 

 

8. В т. 3.4.2., буква „в“, думата „дейността“ се заменя с думата „дейностите“. 
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9. Т. 3.4.4. се изменя така: 

„3.4.4. Лицензиантът осигурява и поддържа достатъчно на брой 

квалифициран персонал за осъществяване на дейностите по лицензията за: 

а) сключване и изпълнение на договорите, както и на изискванията на 

Правилата за достъп, Правилата за търговия, Правилата за управление на 

електроенергийната система и на други приложими изисквания на енергийното 

законодателство; 

б) редовно разплащане на дължимите суми по сключените договори; 

в) работа с клиентите, включително по приемане, разглеждане и решаване на 

техни претенции; 

г) упражняване на дейността „координатор на стандартна балансираща 

група“; 

д) работа с участниците в балансиращата група, включително по приемане, 

разглеждане и решаване на техни претенции.“ 

 

10. Т. 3.5. се изменя така: 

„3.5. Взаимоотношения с клиенти и участници“ 

 

11. В т. 3.5.1. думата „потребителите“ се заменя с израза „клиентите и 

участниците“. 

 

12. В т. 3.5.2. думата „потребителите“ се заменя с израза „клиентите и 

участниците“. 

 

13. В т. 3.5.3. думата „потребителите“ се заменя с израза „клиентите и 

участниците“. 

 

14. В т. 3.5.4. думата „потребителя“ се заменя с израза „клиента/участника“. 

 

15. Т. 3.5.7. се изменя така: 

„3.5.7. По решение на комисията лицензиантът организира за своя сметка 

провеждането на проучване от независими експерти за степента на удовлетвореност 

на клиентите и участниците от предоставяните услуги.“ 

 

16. Т. 3.5.8. се изменя така: 

„3.5.8. За осигуряване защитата на клиентите и участниците лицензиантът 

изготвя и представя за одобряване от комисията Правила за работа с потребители - 

Приложение № 3 и договор за участие в стандартната 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 

№ 4.“ 

 

17. Съществуващата т. 3.5.9. става т. 3.5.12., като думата „потребителите“ се 

заменя с думата „клиентите“.  

 

18. Съществуващата т. 3.5.10. става т. 3.5.13., като изразът „Закона за 

енергетиката“ се заменя със съкращението „ЗЕ“. 

 

19. Създава се нова т. 3.5.9. със следното съдържание: 
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„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 участници.“ 

 

20. 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.“ 

 

21. 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.“  

 

22. Т. 3.6.1. се изменя така: 

„3.6.1. При осъществяване на лицензионната дейност лицензиантът 

предоставя търговски услуги на клиентите и участниците в съответствие с 

показателите за качество на обслужването, определени с решения на комисията, 

Приложение № 5 към тази лицензия.“ 

 

23. В т. 3.6.3. думата „дейността“ се заменя с „дейностите“.  

 

24. В т. 3.8.1. изразът „Наредбата за лицензирането на дейностите в 

енергетиката“ се заменя с израза „Наредбата и Правилата за търговия“. 

 

25. В т. 3.8.4. изразът „Наредбата за лицензиране на дейностите в 

енергетиката“ се заменя с „Наредбата“. 

 

26. В т. 3.8.5. думата „потребителите“ се заменя с израза „клиентите и 

участниците“. 

 

27. 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“, 

включваща права и задължения на „координатор на стандартна балансираща 

група“, и извънредни отчети, поискани от комисията, съдържащи информация 

съгласно Правилата за търговия.“ 

 

28. В т. 3.10.1. изразът „действащата тарифа за таксите, които се събират от 

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по ЗЕ, одобрена от 

Министерски съвет“ се заменя с „Тарифата“. 

 

29. В т. 3.11.1. съществуващата точка 4 става точка 5, като „Приложение № 4“ 

се заменя с „Приложение № 5“, а думата „ДКЕВР“ се заменя с „КЕВР“.  

 

30. В т. 3.11.1. се създава нова точка 4 със следното съдържание: 

„4. Приложение № 4 - Договор за участие в стандартна балансираща група;“ 

 

2. Одобрява на „Джи Ви Ай“ ООД бизнес план за периода 2017 г. – 2021 г., 

приложение към това решение и приложение към лицензия № Л-356-15 от 09.05.2011 

г.; 
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3. Одобрява на „Джи Ви Ай“ ООД правила за работа с потребители на 

енергийни услуги, приложение към това решение и приложение към лицензия № Л-

356-15 от 09.05.2011 г.  

 

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – София град в 

14 (четиринадесет) дневен срок. 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

РОСИЦА ТОТКОВА 


