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Вх. № ........................ / ...................... 2019 г. 

 

 

 

ДО 

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО  

И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

 

Д О К Л А Д 
 

от 
 

дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“ 

дирекция „Правна“ 

 

 

Относно: Заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-58 от 26.11.2018 г. на „Юропиан Трейд Оф Енерджи“ 

АД за изменение/допълнение на лицензия № Л-386-15 от 16.07.2012 г., издадена за 

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

„координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана 

балансираща група“ 

 

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

 

Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-58 от 

26.11.2018 г. на „Юропиан Трейд Оф Енерджи“ АД за изменение/допълнение на лицензия 

№ Л-386-15 от 16.07.2012 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“, с 

включване на права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и 

„координатор на комбинирана 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). 

За разглеждане на обстоятелствата в заявлението и приложенията към него е сформирана 

работна група със заповед № З-Е-179 от 05.12.2018 г. на председателя на Комисията.  

Заявителят „Юропиан Трейд Оф Енерджи“ АД е титуляр на лицензия № Л-386-15 от 

16.07.2012 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, издадена за срок от десет 

години.  

С подаденото заявление дружеството е поискало допълване на лицензията с права и 

задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на 

комбинирана балансираща група“ на основание чл. 39, ал. 5 от ЗЕ във връзка с чл. 96а от ЗЕ, 

чл. 61, ал. 1 от НЛДЕ и чл. 58, ал. 1 от Правилата за търговия с електрическа енергия 

(ПТЕЕ).  

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

дейността „търговия с електрическа енергия“ и отговаря на изискванията за координатор на 
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балансираща група, същият може да поиска изменение на издадената му лицензия. В тази 

връзка, ако лицето отговаря на изискванията за координатор на балансираща група съгласно 

чл. 96а от ЗЕ, в лицензията му се записват правата и задълженията, свързани с дейността на 

координатор на балансираща група (арг. чл. 9, ал. 5 от НЛДЕ).  

В чл. 56в, ал. 1 от ПТЕЕ изрично е предвидена възможността за създаване на 

стандартна балансираща група с координатор лице, регистриранo от независимия преносен 

оператор, с членове търговски участници, отговарящи на изискванията на ЗЕ и към които се 

прилагат общи принципи на балансиране. Съгласно чл. 56б, ал. 1 от ПТЕЕ комбинирана 

балансираща група е група, в която участват производители на електрическа енергия от 

възобновяеми източници. В тази връзка чл. 58, ал. 1 от ПТЕЕ предвижда, че търговските 

участници – титуляри на лицензия за „производство на електрическа енергия“ и/или за 

„търговия с електрическа енергия“ (чл. 58, ал. 1, т. 1 от ПТЕЕ), имат право да се 

регистрират като „координатори на стандартни балансиращи групи“ и/или като 

„координатори на комбинирани балансиращи групи“. Едно от изискванията за регистрация 

на търговски участник като „координатор на стандартна балансираща група“ и/или 

„координатор на комбинирана балансираща група“, посочено в чл. 58, ал. 1, т. 3 от ПТЕЕ, е 

наличие на прието решение от КЕВР за допълване на съществуващата лицензия с правата и 

задълженията, свързани с тази дейност. 

Въз основа на извършеното проучване са установени следните факти и 

произтичащите от тях изводи: 

 

І. Правни аспекти 

 

Видно от служебно извършената справка на интернет страницата на Търговския 

регистър към Агенцията по вписванията, правно-организационната форма на „Юропиан 

Трейд Оф Енерджи“ АД е акционерно дружество с едностепенна система на управление, с 

ЕИК 201869388, със седалище и адрес на управление: гр. София 1113, ж.к. Изток, ул. 

„Атанас Далчев“, между бл. 93 и бл. 96. 

„Юропиан Трейд Оф Енерджи“ АД има следния предмет на дейност: търговия с 

електрическа енергия, организиране на пазара на електрическа енергия; инвестиционна 

дейност в енергийни обекти за производство и търговия с енергия, произведена от всякакъв 

вид енергийни източници; покупка на стоки или други вещи с цел препродажбата им в 

първоначален, обработен или преработен вид; покупка на недвижими имоти с цел 

препродажбата им; строителство и реконструкция на недвижими имоти; консултации, 

търговско представителство и посредничество; комисионни и спедиционни сделки, както и 

всякакъв вид търговска дейност, която не е забранена със закон, като дейността ще се 

осъществява в страната и чужбина.   

„Юропиан Трейд Оф Енерджи“ АД се управлява от съвет на директорите с членове 

Ивелина Петрова Димитрова, Кирил Антонов Кирилов и Златка Спасова Борисова. 

Представител на дружеството е Ивелина Петрова Димитрова. 

Размерът на капитала на дружеството е 50 000 лева и е изцяло внесен. Със записани 

акции са, както следва: Ивелина Петрова Димитров с 40 000, „Европейска търговия с 

енергия“ АД – 5 000, Лампрос Бутскос с 5 000. Всяка акция е с номинална стойност 1 лв. 

Предвид горното, „Юропиан Трейд Оф Енерджи“ АД е лице, регистрирано по 

Търговския закон, следователно отговаря на условията на чл. 40, ал. 1 от ЗЕ и чл. 10, ал. 1 от 

НЛДЕ. 

Въз основа на представените на основание чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „а“ и б. „б“ от НЛДЕ 

декларации от всички членове на съвета на директорите на дружеството се установява, че 

същите не са лишени от правото да упражняват търговска дейност и не са осъждани с 

влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството. Въз 

основа на служебно извършена справка се установява също, че заявителят не е в 

производство по несъстоятелност, не е обявен в несъстоятелност, не е в ликвидация, не му е 
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отнемана лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ и не му е отказвано 

издаването на лицензия за същата дейност. Следователно не е налице 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 до 15.07.2022 г. Исканото изменение с 

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

група“ и „координатор на комбинирана 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 новата дейност, срокът за упражняването 

й не може да бъде по-дълъг от срока на лицензията за „търговия с електрическа енергия“. 
 

ІІ. Технически аспекти 
 

1. Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване 

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

„координатор на комбинирана балансираща група“ и „координатор на стандартна 

балансираща група“:  
Видно от регистрите на търговските участници и координаторите на балансиращи 

групи, които независимият преносен оператор „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД 

(ЕСО ЕАД) поддържа на интернет страницата си, „Юропиан Трейд Оф Енерджи“ АД е 

регистрирано като търговец на електрическа енергия с EIC код 32X001100101143Y и към 

момента е със статус „Активен“. 

Лицензионната дейност се осъществява от офис, намиращ се в търговски обект № 

996, представляващ двуетажна административна сграда с адрес гр. София, ул. „Атанас 

Далчев“ между блок 93 и блок 96, като в тази връзка е представен договор за наем от 

06.07.2018 г., сключен със застрахователно акционерно дружество „ОЗОК ИНС“ АД. 

Заявителят декларира, че офисът е оборудван с необходимите за нормалната работа на 

екипа материални ресурси.  

Като доказателство за притежавани материални ресурси, „Юропиан Трейд Оф 

Енерджи“ АД е представило също и копие от договор за наем на моторно превозно средство 

от 01.10.2018 г., сключен с „Глобал Експрес“ ЕООД.  

Дружеството декларира, че разполага със следните информационни, технически и 

софтуерни продукти за осъществяване на дейността: 

 Стабилизиране и непрекъснатост на електрическото захранване – UPS-Powerware 

3000 VA; 

 Операционна система Microsoft Windows Server2008/2012, с антивирусна защита  

Avast Antivirus 2018 и рутер MikroTik CRS326; 

 4 бр. работни станции, включващи 4 бр. мишки и клавиатури; 

 3 бр. преносими компютри Lenovo и 1бр преносим компютър HP;  

 4 бр. Deep Cool охладител за лаптоп; 

 Принтер – Herox WorkCentre 3025N; 

 Сървър за електронна поща с операционна система CentOS 7 с осигурена 

криптирана защита. 

„„Юропиан Трейд Оф Енерджи“ АД е приложило копия от договори за покупко-

продажба на изброените по-горе компютърно оборудване и софтуерни лицензии и услуги с 

„Стантек“ ЕООД от 08.10.2018 г., както и протокол за временно ползване със ЗАД „ОЗОК 

ИНС“ АД от 12.11.2018 г. 

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 ЕСО 

ЕАД. С писмо с изх. № ЦУ-ЕСО-6917 от 16.11.2018 г. ЕСО ЕАД декларира, че „Юропиан 

Трейд Оф Енерджи“ АД е изпълнило изискванията за комуникационно и компютърно 
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оборудване за електронен обмен на данни с оператора. 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. 

Въз основа на гореизложеното и представените доказателства може да се 

приеме, че „Юропиан Трейд Оф Енерджи“ АД отговаря на изискванията за наличие 

на техническа и материална осигуреност за сключване на сделки с електрическа 

енергия и за осъществяване на правата и задълженията на „координатор на 

комбинирана балансираща група“ и „координатор на стандартна балансираща 

група“. 
 

2. Относно наличието на човешки ресурси и опит за осъществяване на 

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

„координатор на комбинирана балансираща група“и „координатор на стандартна 

комбинирана група“:  

„Юропиан Трейд Оф Енерджи“ АД се управлява от изпълнителен директор. 

Представени са договор за възлагане на управлението, доказателства за професионалния 

опит и квалификацията на персонала, както и автобиографии и копия от дипломи за 

завършено висше образование на управителите и на служители на дружеството. 

Представена е също така и справка от Националната агенция по приходи за нает персонал 

от 22.11.2018 г. 

Видно от представена организационна структура, „Юропиан Трейд Оф Енерджи“ АД 

разделя дейността си в няколко позиции, които ще изпълняват следните функции: 

 Главен счетоводител – организиране и осъществяване на предварителен, текущ и 

последващ вътрешен финансов контрол по спазването на финансовата и платежната 

дисциплина, оформяне на първични и официални счетоводни документи, извършване на 

инвертаризации и отразяване на резултатите от тях. Организиране и осъществяване на 

счетоводната отчетност на счетоводните операции и осигуряване на своевременно 

отразяване в счетоводството на всички стопански операции; 

 Направление „Търговска администрация“ – администриране на дейностите, 

свързани с търговията с електрическа енергия и балансиращата група – администриране на 

търговската дейност, администриране на продажбите на електрическа енергия, управление 

на договори, свързани с търговия с електрическа енергия, анализ и проследяване на 

държавна регулация и лицензионен режим относно търговия с елeктрическа енергия, 

докладване на търговски сделки съгласно REMIT, управление на взаимоотношение с 

институции, енергийна ефективност и постигане на индикативни цели, поддържането и 

надграждането на фирмените стандарти и процеси за търговия с електрическа енергия и др.; 

 Системен администратор – дейността е част от направление „Търговска 

администрация“ с основна функция поддържане компютърните и информационните 

системи, необходими за осъществяване на дейността на дружеството; извършване на 

ремонтни работи на компютърната техника и мрежа и др.; 

 Направление „Търговия с електрическа енергия“ – извършва търговия с 

електрическа енергия на свободния пазар, предлага стратегия за търговия и извършва 

фундаментален и технически анализ на пазарите, комуникира ежедневно с производители, 

търговци, системни и пазарни оператори, привлича нови клиенти – участва в процеса по 

разширяване на нови пазари, изготвяне на предложения на крайни клиенти, извършва 

фундаментален и технически анализ на пазарите и предлага стратегия за търговия, изготвя 

оферти на пазара на ел. енергия и др. 

  Направление „Прогнозиране и балансиране“ – прогнозиране и балансиране на 

клиентски товарови профили от контрагенти/доставчици и управление на балансираща 

група; контролиране и подпомагане информационното обслужване на клиентите на 
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дружеството; проверяване, обработване и въвеждане на данни от измерванията; изготвяне 

на справки и отчети за всички операции по прогнозирането и балансирането на 

електрическата енергия и др.  

Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството 

доказателства се обосновава изводът, че „Юропиан Трейд Оф Енерджи“ АД  

разполага с човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на 

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

„координатор на комбинирана балансираща група“ и „координатор на стандартна 

балансираща група“. 
 

ІІІ. Икономически аспекти 

 

Относно наличието на финансови възможности на „Юропиан Трейд Оф 

Енерджи“ АД за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с 

включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и 

„координатор на комбинирана балансираща група“, както и наличието 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 „Юропиан Трейд Оф 

Енерджи“ АД е представило бизнес план за управление и развитие на дейността „търговия с 

електрическа енергия“, включваща права и задължения на „координатор на стандартна и 

комбинирана балансираща група“, който обхваща периода 2018 г. – 2022 г., с прогнозни 

годишни финансови отчети. 

Във връзка с подаденото заявление с вх. № E-ЗЛР-И-58 от 26.11.2018 г. за 

допълнение на издадената лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ с права 

и задължения на „координатор на стандартна и комбинирана балансираща група“ са 

анализирани представените за периода 2015 г. – 2017 г. годишни финансови отчети. От тях 

е видно, че дружеството отчита загуба за 2015 г. и 2016 г., в размер на ХХ хил. лв. и печалба 

в размер на ХХ хил. лв. за 2017 г., като за същата година дружеството няма отчетени данни 

по отношение на покупко-продажбата на електрическа енергия, а в началото на 2018 г. 

започва активна дейност по отношение на търговията с електрическа енергия. След 

извършения анализ на финансовото състояние на база обща балансова структура, общото 

финансово състояние на дружеството за периода 2015 г. – 2017 г. 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. 

… 

 

Съгласно представения прогнозен отчет за приходите и разходите дружеството 

предвижда общите приходи да нарастват през всяка година от бизнес плана и от ХХ хил. лв. 

за 2018 г. да достигнат до ХХ хил. лв. през 2022 г. 

Със същия темп е прогнозирано да нарастват и разходите за продажба на 

електрическа енергия и от ХХ хил. лева за 2018 г. да достигнат ХХ хил. лева през 2022 г. 

„Юропиан Трейд Оф Енерджи“ АД очаква печалбата да се увеличи от ХХ хил. лв. за 

първата година на лицензионна дейност до ХХ хил. лв. през 2022 г.  

По отношение на правата и задълженията на дружеството, като координатор на 

стандартна и комбинирана балансираща група, „Юропиан Трейд Оф Енерджи“ АД е 

направило прогноза за количествата балансираща енергия за недостиг и излишък и 

съответните им цени за MWh за периода 2018 г. – 2022 г., както са показани в следващата 

таблица: 

 

….. 
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В маркетинговия анализ на „Юропиан Трейд Оф Енерджи“ АД, под формата на 

SWOT анализ са посочени както вътрешни и външни силни страни на дружеството, така и 

слабите страни и възможните заплахи пред него. 

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

представило писмено потвърждение от „ХХ“ АД с изходящ ХХ от 21.11.2018 г. в уверение 

на това, че „Юропиан Трейд Оф Енерджи“ АД е клиент на същата банка и има открита 

сметка, средствата по която са предназначени единствено за изпълнение на задълженията на 

дружеството при осъществяване на лицензионна дейност „търговия с електрическа 

енергия“, с наличност в размер на ХХ лв. Размерът на наличната сума е в съответствие с 

минимално изискуемия размер на обезпечението съгласно чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от Правилата, 

видно от стойността на оборота от търговия с електрическа енергия на територията на 

Република България за последната година от лицензионната дейност съгласно представения 

на Комисията финансов отчет за 2017 г. 

Въз основа на всичко гореизложено може да се направи извод, че в случай че 

спази заложените в бизнес плана параметри и представените в пазарния анализ данни, 

„Юропиан Трейд Оф Енерджи“ АД ще притежава финансови възможности за 

извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, включваща права и 

задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на 

комбинирана балансираща група“. 

 

IV. Правила за работа с потребители на енергийни услуги  

 

На основание чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ дружеството е представило проект на Правила за 

работа с клиенти. Според изискванията на чл. 38в, ал. 2 от ЗЕ Правилата уреждат реда и 

сроковете за получаване, разглеждане, проверка и 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. 

 

V. Договори за участие в стандартна и комбинирана балансиращи групи 

 

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

ПТЕЕ, „Юропиан Трейд Оф Енерджи“ АД е представило проект на „Договор за участие в 

стандартна балансираща група“ и проект на „Договор за участие в комбинирана 

балансираща група“. След преглед на представените проекти на договори е установено, че 

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

Представени са също така и проекти на „Общи принципи за разпределяне на небаланси в 

балансиращата група“, въз основа на които небалансите се разпределят справедливо и 

равнопоставено на всеки член от групата и в съответствие с ПТЕЕ. 

 

Предвид всичко гореизложено е необходимо да бъдат направени следните 

допълнения и изменения на издадената лицензия № Л-386-15 от 16.07.2012 г. за 

дейността „търговия с електрическа енергия“: 

 

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: 
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„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: 

„1.1.9. „Участник“ е: 

а) член на стандартна балансираща група съгласно Правилата за търговия; 

б) член на комбинирана 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 дейностите „координатор 

на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана 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. Съществуващата 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;“ 
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4. Съществуващата 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 дейностите „координатор на стандартна балансираща група“ 

и „координатор на комбинирана 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 “ се заменя с „до“. 

 

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 дейностите „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на 
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комбинирана 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 дейностите „координатор на стандартна балансираща група“ и 

„координатор на комбинирана 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 договори за участие в стандартната и комбинираната балансиращи групи съгласно 

Правилата за търговия, включващи процедури за работа на координатора с участниците в 

балансиращите групи, реда и сроковете за получаване, разглеждане, проверка и отговор на 

подадени от участниците жалби – Приложение № 4 и Приложение № 5.“ 

 

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 № 6 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 

„координатор на комбинирана 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 Министерския 

съвет“ се заменя с „Тарифата“. 

 

29. В т. 3.11.1. съществуващата т. 4 става т. 6, като „Приложение № 4“ се заменя с 

„Приложение № 6“, а абревиатурата „ДКЕВР“ се заменя с „КЕВР“.  

 

30. В т. 3.11.1. се създават нови т. 4 и т. 5 със следното съдържание: 

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

5. Приложение № 5 – Договор за участие в комбинирана балансираща група;“ 

 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 43, ал. 6 от Правилника за 

дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната 

администрация във връзка с чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ, предлагаме Комисията да вземе 

следните 
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РЕШЕНИЯ: 

 

 

1. Да приеме доклада на работната група относно подаденото от „Юропиан Трейд 

Оф Енерджи“ АД заявление за изменение и допълнение на лицензия № Л-386-15 от 

16.07.2012 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включване на 

права и задължения на „координатор на комбинирана балансираща група“ и „координатор 

на стандартна балансираща група“; 

2. Да насрочи открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ за разглеждане на 

подаденото заявление; 

3. Да покани за участие в откритото заседание лицата, представляващи „Юропиан 

Трейд Оф Енерджи“ АД или други упълномощени от тях представители на дружеството; 

4. Датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на страницата 

на Комисията в интернет. 

 

 


