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Р Е Ш Е Н И Е 
 

№  И1-Л-388 

от 29.10.2014 г. 

 

ДЪРЖАВНАТА  КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание, проведено на 29.10.2014 г., като разгледа доклад с вх. Е-Дк-

434/13.10.2014 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-13 от 25.02.2014 г., подадено от 

„Компания за енергетика и развитие” ООД за изменение и допълнение на лицензия № 

Л-388-01 от 23.07.2012 г., издадена за дейността „производство на електрическа 

енергия” и събраните данни от проведено открито заседание на 21.10.2014 г., установи 

следното: 

 

Административното производство е образувано по заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-13 от 

25.02.2014 г., подадено от „Компания за енергетика и развитие” ООД за изменение и 

допълнение на лицензия № Л-388-01 от 23.07.2012 г., издадена от Държавната комисия за 

енергийно и водно регулиране (ДКЕВР, Комисията) за дейността „производство на 

електрическа енергия”, с искане за изменение и допълнение с права и задължения за 

дейността на „координатор на комбинирана балансираща група”, на основание чл. 51, ал. 1, 

т. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 61, ал. 2, т. 2 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за 

лицензиране на дейностите в енергетиката (Наредба № 3). 

Заявителят е титуляр на лицензия № Л-388-01 от 23.07.2012 г. издадена от ДКЕВР за 

дейността „производство на електрическа енергия” за срок от 25 години чрез енергиен обект 

фотоволтаична електрическа централа „Добрич” с обща инсталирана мощност 14 MW. 

Съгласно чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗЕ производство за изменение/допълнение на лицензия 

може да се образува по искане на лицензианта. Основание за исканото изменение е и чл. 61, 

ал. 1, т. 2 от Наредба № 3, във връзка с чл. 39, ал. 5 и чл. 96а от ЗЕ. 

С подаденото заявление с вх. № E-ЗЛР-И-13 от 25.02.2014 г. дружеството е поискало 

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

балансираща група” съгласно Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ, 

Правилата). 

Видно от чл. 39, ал. 5 от ЗЕ в случай, че лицензиант притежава лицензия за дейността 

„производство на електрическа енергия“ и отговаря на изискванията за координатор на 

балансираща група, лицензията може да бъде изменена и допълнена с права и задължения, 

свързани с дейността на „координатор на балансираща група”. Съгласно текста на чл. 9, ал. 

5 от Наредба № 3 издадената лицензия за дейността „производство на електрическа 

енергия“ следва да бъде допълнена с права и задължения на координатор. 

В чл. 56, ал. 15 от ПТЕЕ изрично е предвидена възможността за създаване на 

комбинирани балансиращи групи, в които могат да участват производители на енергия от 

възобновяеми източници и високоефективно комбинирано производство на топлинна и 

електрическа енергия. От друга страна, съгласно чл. 58, ал. 1 от Правилата, търговските 

участници имат право да се регистрират като „координатори на комбинирани балансиращи 

групи“. Съгласно разпоредбата на чл. 1, ал. 2 от Правилата, търговски участник е и 

производителя на електрическа енергия.  
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Едно от изискванията за регистрация на търговски участник като „координатор на 

комбинирана група”, посочено в чл. 58, ал. 1, т.3 от Правилата, е наличие на прието 

решение от ДКЕВР за допълване на съществуващата лицензия с правата и задълженията, 

свързани с тази дейност. 

Заявителят „Компания за енергетика и развитие” ООД е дружество с ограничена 

отговорност, ЕИК 124640262, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, община 

Столична, район „Оборище”, ул. „Шипка” № 41А, ет. 1, ап. 13. Капиталът на дружеството е 

в размер на 14 362 600.00 (четиринадесет милиона триста шестдесет и две хиляди и 

шестстотин) лева и се състои от 143 626 (сто четиридесет и три хиляди шестстотин двадесет 

и шест) дружествени дяла, с номинална стойност от 100 (сто) лева всеки един, разпределен 

между съдружниците, както следва: „Пи Ви Инвестмънтс” ЕАД, ЕИК 200709605, 

притежаващо 28 800 (двадесет и осем хиляди и осемстотин) дружествени дяла, всеки от 

които е с номинална стойност от 100 (сто) лева и „Алтърнатив Инвестмънтс” ЕАД, ЕИК 

201403532, притежаващо 114 826 дружествени дяла, всеки от които е с номинална стойност 

от 100 (сто) лева. Дружеството се управлява и представлява от Меглена Николова Русенова 

в качеството й на Управител. 

Представени са декларации по чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „а” и б. „б” от Наредба № 3 от 

Меглена Николова Русенова в качеството й на Управител на дружеството, удостоверяващи, 

че същата не е лишавана от правото да упражняват търговска дейност и не е осъждана с 

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

Представени са декларации по чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „в” и б. „д” от Наредба № 3 от 

Меглена Николова Русенова в качеството и на Управител на дружеството, удостоверяващи, 

че дружеството не е обявено в несъстоятелност, не е в производство по несъстоятелност, не 

е в производство по ликвидация, не му е отнемана лицензията за дейността „производство 

на електрическа енергия”. 

Следва да се има предвид, че Комисията е издала лицензия за дейността „производство 

на електрическа енергия” на дружеството за срок от 25 години. Исканото изменение с 

допълване на права и задължения за дейността „координатор на комбинирана балансираща 

група” предполага качество на производител 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 „производство на електрическа енергия”. 

С оглед изложеното, се налага извода, че искането на „Компания за енергетика и 

развитие” ООД за изменение и допълнение на лицензия № Л-388-01 от 23.07.2012 г. 

издадена за дейността „производство на електрическа енергия” с права и задължения на 

„координатор на комбинирана балансираща група” е допустимо. 

Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване на 

дейността „производство на електрическа енергия”, като „координатор на комбинирана 

балансираща група”. 

„Компания за енергетика и развитие” ООД има издадена лицензия № Л-388-

01/23.07.2012 г. за извършване на дейността „производство на електрическа енергия” за 

срок от 25 години, считано от датата на решението на ДКЕВР за разрешаване започване 

осъществяването на лицензионната дейност, като в нея са определени условията за 

изграждане на енергийния обект – фотоволтаична централа „Добрич” с обща инсталирана 

мощност от 14 MW, находяща се в промишлена зона „Запад”, гр. Добрич, срок за 

изграждане на енергийния обект и срок за започване на лицензионната дейност. 

Дружеството е представило копие от Договор за предоставяне на услугата „Web 

Hosting” за регистрация на домейн и предоставяне на 10 (десет) гигабайта пространство за 

разполагане на интернет страници и мейл сървър с 24 часов достъп. 
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Лицензиантът има сключен договор с „Интелиджънт.нет” ООД от 02.09.2013 г. за 

покупко-продажба на следният софтуер, необходим за извършване на дейността: 

 Microsoft Windows 7 Professional – 6 броя  

 Office Home and Business 2013 – 6 броя  

 ESET NOD32 Antivirus – 6 броя  

Дружеството е сключило договор със „Соларпро Холдинг” АД от 28.08.2013 г. за 

покупко-продажба на 4 (четири) броя преносими компютри, 1 (един) брой компютърна 

конфигурация, монитор и клавиатура и 2 броя IP телефони, необходими за извършване на 

дейността. 

Дружеството има сключен договор от 09.09.2013 г. с „Тренков дивелопмънт” ЕООД, с 

предмет консултантски услуги, отнасящи се до математическо и бизнес моделиране на 

дейността координатор на балансираща група, дефиниране на изискванията към софтуер, 

консултиране в процеса на избор на изпълнител на изработка, внедряване и изграждане на 

необходимата инфраструктура за работа на софтуера и др. 

Предоставена е информация за сключен договор за комплексна електронно 

съобщителна услуга, която включва телефонни разговори чрез обществена фиксирана 

мрежа и мобилна наземна мрежа и достъп до интернет за обезпечаване на комуникацията и 

предаване на данни за извършване на основната дейност на дружеството. 

Дружеството е предоставило потвърждение от „ЕСО” ЕАД, писмо с изх. № ПМО-

6653/12.11.2013 г., относно съвместимостта на декларираните технически средства, 

необходими за сключване на сделки с електрическа енергия по чл. 100 ал. 1 от ЗЕ, 

определени в ПТЕЕ. 

Дружеството е предоставило потвърждение от „ЕСО” ЕАД, писмо с изх. № ПМО-

5739/04.10.2013 г., че е регистрирано на 01.01.2012 г. като участник в тестовата ММС 

платформа и е вписано в регистъра с EIC код 32X001100100409R. Компанията редовно 

подава графици, съгласно предвидената процедура в ПТЕЕ. 

Дружеството има сключен договор от 23.08.2013 г. за пренаемане на офис с обща площ 

20 м
2
, на 4 етаж, в офис сграда „София Сентрал Парк“ в гр. София, район Средец, ул. 

„Шейново” № 7, етаж 4. Договорът е сключен между „Компания за енергетика и развитие” 

ООД и „Соларпро Холдинг” АД и е със срок до изтичане на договор от 31.05.2011 г. за наем 

между „Алфа Дивепмънтс мениджмънт” ЕООД и „Соларпро холдинг” АД . 

От изложените данни и доказателства, може да се приеме, че „Компания за енергетика 

и развитие” ООД отговаря на изискванията за наличие на техническа и материална 

осигуреност за сключване на сделки с електрическа енергия, като координатор на 

комбинирана балансираща група, в съответствие с чл. 11, ал. 6, т. 2 от Наредба № 3. 

Относно наличието на човешки ресурси и опит за осъществяване на дейността 

търговия с електрическа енергия, като координатор на комбинирана балансираща група. 

Дружеството е предоставило данни за управленската и организационна структура, 

както и данни за образованието и квалификацията на персонала и утвърдено със Заповед № 

1 / 22.08.2013 г. от управителя длъжностно разписание на персонала. През 2013 г. в 

дружеството са назначени 6 служителя. 

Организационна структура съгласно Заповед № 2 / 22.08.2013 г. на управителя е 

следната: 

- Управител 

- Директор на дирекция „Балансиране” 

- Инженер разпределение на електрическа енергия 

- Инженер разпределение на електрическа енергия 

- Младши инженер разпределение на електрическа енергия 

- Офис мениджър 

- Счетоводител 
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Дружеството е предоставило документи от „Национална агенция за приходите”, 

„Справка за приети и отхвърлени уведомления”, по чл. 62, ал. 5 от КТ (3 броя) с изх. № 

22388133292445 / 23.08.2013 г., изх. № 22388133297034 / 28.08.2013 г., изх. № 

22388133343414 / 30.09.2013 г., за 6 души назначен персонал. Уведомления по чл. 62, ал.4 от 

КТ - (6 броя) за основно трудово възнаграждение на персонала. Предоставени са и 

автобиографии и копия от дипломи за завършено висше образование на служителите. 

Относно наличието на опит на заявителя за извършване на дейността „координатор на 

комбинирана балансираща група”. 

Дружеството е предоставило „Писмо за намерения” № 4 от 03.09.2013 г., относно 

развитие на персонала и неговата квалификация, с което утвърждава мерки и поема 

ангажименти за обезпечаване на необходимия човешки капитал, за осъществяване на 

дейността по изменение на лицензията, а именно: 

  Своевременен подбор и наемане на нови кадри с подходяща квалификация и 

професионален опит, отговарящи на оперативните и стратегически нужди на 

дружеството. 

  Систематизирани усилия за повишаване на квалификацията и подобряване на 

уменията на служителите работещи в „Компания за енергетика и развитие“ ООД, 

обучения, обмен на опит с чуждестранни и местни компании, участие в семинари и 

др. 

Изложените от дружеството данни и доказателства, дават основание да се приеме, че 

„Компания за енергетика и развитие” ООД отговаря на изискванията, посочени в чл. 40, ал. 

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

осъществяване на дейността „производство на електрическа енергия”, допълнена и 

изменена с права и задължения на „координатор на комбинирана балансираща група”, в 

съответствие с чл. 11, ал.6 т. 3 от Наредба № 3. 

В производството по изменение и допълнение на издадената лицензия, е необходимо 

да се направи оценка на финансовите възможности на заявителя за извършване на 

лицензионната дейност. 

Според изискванията на чл. 13 ал. 1 от Наредба № 3, „Компания за енергетика и 

развитие” ООД е представила годишни финансови отчети за 2010 г. – 2012 г., прогнозен 

бизнес план за периода 2014 г. – 2023 г., банково удостоверение с изх. № 0911-64-002379 от 

25.02.2014 г. от „Уни Кредит Булбанк“ АД София за финансово обезпечение в размер на 

150 хил. лв., съгласно чл. 19, ал. 2 от Правилата за условията и реда за достъп до 

електропреносната и електроразпределителните мрежи. 

Финансови резултати от дейността на „Компания за енергетика и развитие” ООД за 

предходни периоди. – предлагам да се изтрие 

„Компания за енергетика и развитие” ООД е функциониращо дружество и е 

представило годишни отчети за дейността за периода 2010 г. – 2012 г. 

Финансовите резултати на дружеството са, както следва: за 2010 г. - нетна загуба в 

размер на 125 хил. лв., дължаща се на липса на приходи от дейност и непокрита загуба от 

минали периоди от 119 хил. лв., текуща загуба в размер на 6 хил. лв., за 2011 г. - нетна 

загуба от 43 хил.лв., за 2012 г. - нетна печалба в размер на 288 хил. лв. 

Основният фактор, който оказва влияние върху състоянието на загубата през 2010 г. и 

2011 г. е липсата на приходи от оперативна дейност, докато нетната печалба през 2012 г. се 

дължи на получения лиценз за производство на електрическа енергия и реализираните 

продажби. 
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Показатели в хил. 

лв. 
2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Приходи 8 6 3 579 

Разходи 9 57 3 259 

Счетоводна печалба -1 -51 320 

Финансов резултат -1 -43 288 

ДА 2 271 2 686 47 459 

СК/ДА 0,99 1,01 0,06 

КА/КП 0,08 1,03 0,42 

СК/(ДП+КП) 174 3,24 0,05 

 

Въз основа на направения анализ на база обща балансова структура може да се 

направи извода, че финансовото състояние на дружеството за 2010 г. е относително лошо, за 

2011 г. е много добро и за 2012 г. е лошо. 

Финансов анализ на база прогнозните годишни финансови отчети на „Компания за 

енергетика и развитие” ООД за периода 2014 г. – 2023 г. предлагам да се изтрие 

„Компания за енергетика и развитие” ООД е представило бизнес план за допълнение 

на лицензията си за „производител на електрическа енергия” с „координатор на 

комбинирана балансираща група” (ККБГ) на българския пазар, с прогнозни счетоводни 

баланси и отчети за приходите и разходите за периода на бизнес плана, съгласно 

изискванията по чл. 13 от Наредбата № 3. 

Приходите и разходите, заложени в бюджета, са базирани на шест месечни тествания 

на дейността по предоставени реални данни от централи за производство на електрическа 

енергия. В планирания бюджет е обърнато внимание на текущите пазарни условия и 

правилата на работа на балансиращия пазар, дефинирани от ПТЕЕ. Разпределението на 

небалансите в рамките на комбинираната балансираща група (КБГ) и определянето на 

дължимите суми в отношенията между координатора и членовете на комбинираната 

балансираща група (ЧКБГ), дружеството е определило в „Общи принципи за балансиране в 

балансираща група на ККБГ” и „Методика за разпределение на общия небаланс в 

балансиращата група между отделните членове на балансиращата група”. 

Планираните приходи на дружеството, според представения финансов модел, са на 

база планирано за включване на производители в КБГ, с обща инсталирана мощност от 200 

MW., като се предвижда увеличение на мощността с по 10 MW годишно до края на 

заложения период. 

Производството на електрическа енергия от централите е приблизително 260 000 MWh 

годишно, попадащи под управление на групата. Тестовите данни дават отклонение в 

рамките на 30 % на база средногодишна стойност, като тази стойност е използвана във 

финансовия модел. При тези параметри очакваните годишни небаланси са прогнозирани в 

размер на 78 000 MW годишно. За остойностяване на небаланса „Компания за енергетика и 

развитие” ООД използва данните от страницата на „ЕСО” ЕАД – www.tso.bg, като допуска, 

че количествата енергиен недостиг и излишък са равни и с крайни цени съответно 43 

лв./MWh за излишък и 117 лв./MWh за недостиг, дружеството залага средна цена от 80 

лв./MWh, което дава общи разходи от 6 240 хил. лв. за всички ЧКБГ. 

Коефициентът на агрегиране е дефиниран в „Методиката за разпределение на общия 

небаланс в балансиращата група между отделните членове на балансиращата група” и е 

коефициент, показващ размера на компенсираните небаланси в КБГ. Предвид тестовите 

данни, дружеството очаква коефициент на агрегиране на общите небаланси от минимум 

30%. При така зададеното агрегиране, общата санкция може да се очаква да е в размер на 

4 368 хил. лв., като спестеният разход от ККБГ би бил в размер на 1 872 хил. лв. 

http://www.tso.bg/
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Планираната премия за дружеството е в размер на 8 % или общо премия от 150 хил. лв. 

годишно за „Компания за енергетика и развитие” ООД. Освен това, дружеството предвижда 

и административна такса на солидарен принцип, в размер на 30 лв./MWh 

произведена/потребена електрическа енергия месечно, като е предвидено тя да покрива част 

от постоянните разходи.  

В бизнес плана на дружеството са посочени и прогнозни разходи на месечна база от 

14,8 хил. лв. или 177,8 хил. лв. на годишна база. Според така заложените приходи, 

„Компания за енергетика и развитие” ООД очаква печалба от 14,6 хил. лв. до края на 2014 г. 

от допълнението/изменението по лиценза. 

Сравнителна таблица на прогнозните приходи и разходи за периода 2014 г.-2023 г. е 

представена по-долу. 

 

Бизнес план 

Показатели 

в хил. лева 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Приходи 184,8 229 236,7 244 251,7 259 266,7 274 281,7 289 

Разходи 148 182 186,8 191,5 196 201 206 211 216,6 222 

Счетоводна 

печалба 
36,6 47 50 52.8 55,5 58 60,5 62,8 65 67 

Финансов 

резултат 
14,6 22 33,7 39,3 43,4 47,3 51 54,8 58,4 60 

 

В съответствие с изискванията на чл. 19, ал. 2 от Правилата за условията и реда за 

достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи, дружеството е 

представило банково удостоверение от 25.02.2014 г. с наличността по разплащателната 

сметка с изх. № 0911-64-002379 от „УниКредит Булбанк“ АД София със специално 

предназначение в размер 150 хил. лв., при необходими за обезпечаване на годишния оборот 

от 1/24 от 3 579 хил. лв. равно на 149 хил. лв. или минимално 150 хил. лв., следователно 

„Компания за енергетика и развитие” ООД е изпълнила изискванията на чл. 19 ал. 2 от 

правилата за условията и реда за предоставяне на достъп до електропреносната и 

електроразпределителната мрежа. 

Маркетинговият анализ на дружеството е представен като SWOT анализ.  

Силни страни: Намаляване на разходите за небаланс, поради участието си в групата, 

отношенията между ККБГ и ЧКБГ са равнопоставени и не се допуска дискриминация на 

отделните категории или отделни участници, разходите за небаланс се разпределят 

пропорционално между членовете според техния принос, проведен тестов период, 

индивидуални прогнози, даващи възможност за по-ниски цени за небаланс.  

Слаби страни: Малки размери на балансиращата група, което води до по-нисък 

коефициент на агрегиране, необходим минимален брой участници за успешното стартиране 

на групата. 

Възможности: Дружеството би могло да администрира разходите за балансиране на 

всички ВИ производители, в това число и производители от ВЕКП.  

Заплахи: Участниците не биха търсили различен КБГ, промени в нормативната уредба, 

по-високо агрегиране, в следствие от повечето участници в балансиращите групи на ОД и 

крайните снабдители. 

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

заложените в бизнес плана параметри, „Компания за енергетика и развитие” ООД ще 

притежава финансови възможности за извършване на дейността „производство на 

електрическа енергия“, допълнена с права и задължения на „координатор на комбинирана 

балансираща група”. 
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На основание чл. 12, ал. 1 от Наредба № 3 и чл. 19, ал. 4 във връзка с чл. 11, ал. 1, т. 9 

от ПТЕЕ, „Компания за енергетика и развитие” ООД е представила проект на „Договор за 

участие в балансираща група”. От направения преглед на предложения проект на Договор 

може да се направи извод, че същият отговаря на изискванията на чл. 12, ал. 2 от Наредба № 

3 в съответствие с ПТЕЕ. 

Към договора са приложени общи принципи за разпределяне на небалансите в рамките 

на комбинираната балансираща група. От направения преглед и анализ на принципите се 

установи, че небалансите се разпределят равнопоставено и пропорционално на всеки член 

от групата спрямо индивидуалната му тежест, с която той допринася за общия небаланс, 

като начисленият небаланс на член от групата не може да надвишава индивидуалния му 

небаланс. 

Предвид гореизложеното, Комисията счита, че искането на „Компания за енергетика и 

развитие” ООД за изменение и допълнение на лицензия № Л-388-01 от 23.07.2012 г., 

издадена от ДКЕВР за дейността „производство на електрическа енергия”, с включване на 

права и задължения за дейността „координатор на комбинирана балансираща група” е 

основателно и е необходимо лицензията да бъде изменена, както следва: 

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

1. т. 1.1.4. се изменя така: 

„1.1.4. „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. т. 1.1.6. се изменя така: 

 „1.1.6. „Правилата за достъп” са „Правилата за условията и реда за достъп до 

електропреносната и електроразпределителните мрежи (обн. ДВ. бр. 98 от 12.11.2013 г.) с 

всички последващи изменения и допълнения”. 

3. т.1.1.7 се заличава. 

4. т. 1.1.8. става т. 1.1.7 и се изменя така: 

„1.1.7. „Правила на мрежите” са Правила за управление на електроразпределителните 

мрежи, приложение към т. 1 на Решение № П-6 от 18.06.2007 г. на Държавната комисия за 

енергийно и водно регулиране (Обн., ДВ. бр. 66 от 14.08.2007 г.) на основание чл. 21, ал. 1, 

т. 7 във връзка с чл. 83, ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката (редакция ДВ., бр. 74 от 

08.09.2006 г.) и Правила за управление на електроенергийната система, приети  с решение 

по т. 2 от Протокол № 162 от 6.11.2013 г. на Държавната комисия за енергийно и водно 

регулиране (Обн. ДВ, бр. 6 от 21.01.2014 г.) на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 във връзка с чл. 

83, ал. 1, т. 4 от Закона за енергетиката; 

5. т. 1.1.9. става т. 1.1.8 и се изменя така: 

„1.1.8. „Правилата за търговия” са „Правилата за търговия с електрическа енергия 

(обн. ДВ. бр. 66 от 26.07.2013 г.) с всички последващи изменения и допълнения”. 

6. Създава се нова т.1.1.9 със съдържание: 

„1.1.9. „Участник” е член на  комбинирана балансираща група съгласно Правилата за 

търговия, в която участват производители на електрическа енергия от възобновяеми 

източници и от високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа 

енергия.” 

7. т. 1.2. се изменя така: трябва да е 7. 

„1.2. Приложенията, посочени в т. 5.16, както и техните периодични актуализации, са 

неразделна част от лицензията и се прилагат на хартиен носител.” 

II. В т. 2 „Общи положения“ се правят следните изменения и допълнения: 

1. т. 2.1. се изменя така: 

„2.1. С тази лицензия Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, наричана 

по-нататък „комисията”, разрешава на лицензианта да извършва дейността „производство 

на  електрическа енергия” (лицензионната дейност”) чрез енергиен обект - фотоволтаична 

електроцентрала Добрич, с обща инсталирана мощност 14 MW (централата), след 
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изграждането му при условията, посочени в тази лицензия и след разрешаване започване 

осъществяването на лицензионната дейност от комисията и дейността „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. Лицензионните дейности се извършват в съответствие с разпоредбите на ЗЕ, 

подзаконовите актове по неговото прилагане, действащото законодателство, общите и 

индивидуални административни актове на комисията, условията на тази лицензия, както и 

добрата практика на българските и чуждестранни енергийни предприятия по начин, който 

води до ефективно използване на електрическата енергия и е в съответствие с нормите и 

стандартите, свързани с енергийната ефективност и опазване на околната среда. ” 

1. Създава се нова т. 2.6. със съдържание: 

„2.6. С тази лицензия се предоставят права и се определят задълженията на 

лицензианта на територията Република България; 

2. Създава се нова т. 2.6.1. със съдържание: 

„2.6.1. Да осъществява дейността „координатор на комбинирана балансираща група” и 

да прилага общи недискриминационни условия за разпределение на небаланса между 

отделните членове на 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 балансиращите групи. За изпълнението на това задължение лицензиантът е 

длъжен: 

- да изготвя ясни и прозрачни процедури за регистрация на членовете на 

балансиращата група и за смяна на координатор на балансиращата група; 

- да известява предварително видовете услуги, които предлага и средствата, чрез които 

членовете на балансиращата група могат да получат актуална информация; 

- да извършват прогнозиране, съгласуване, предоставяне и утвърждаване на графици 

на производство, потребление и обмен на електрическата енергия в рамките на 

балансиращата група и с други координатори на балансиращата група; 

- да извършва физически и финансов сетълмент по  отношение на небалансите в 

балансиращата група; 

- да изготвя правила за фактуриране, оспорване и изплащане на задължения на 

членовете на балансиращата група, системата за възстановяване на суми и/или 

компенсиране на същите;  

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

на балансиращата група”.” 

3. Създава се нова т.2.6.2. със съдържание: 

 „2.6.2 При упражняване на дейността „координатор на комбинирана балансираща 

група” лицензиантът поддържа финансови гаранции, определени с Правилата за търговия, 

за сключените от него сделки.” 

III. В т. 5.3. „Сделки с електрическа енергия“ се създава нова т. 5.3.3. със следното 

съдържание: 

„5.3.3. Лицензиантът сключва сделки на балансиращия пазар във връзка с 

отговорността за балансиране и разпределяне на общия небаланс между отделните членове 

на балансиращата група в съответствие със сключените от него договори за участие в 

балансираща група. 

IV. Създава се нова т. 5.5. „Материални активи и човешки ресурси” със следното 

съдържание: 
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„5.5.1. Лицензиантът осигурява материални активи и човешки ресурси за 

осъществяване на дейността „координатор на комбинирана балансираща група”. 

5.5.2. Лицензиантът е длъжен винаги да разполага с необходимите му активи в 

достатъчно количество и качество за изпълнение на дейността „координатор на 

комбинирана балансираща група” и на другите задължения, определени от ЗЕ, 

подзаконовите и общите и индивидуални административни актове (Приложение №3). 

Активите включват без ограничение: 

а) работни помещения;  

б) информационно и телекомуникационно оборудване, софтуерни продукти, които 

дават възможност за получаване и администриране на необходимата информация за 

изпълнение на задълженията по осъществяване на дейността „координатор на комбинирана 

балансираща група”, в т.ч. за събиране, прехвърляне и обработване на данни и поддържане 

на контакт с участниците на пазара; 

в) необходимото оборудване за изготвяне на фактури, както и други необходими 

активи за надеждно и качествено изпълнение на дейността „координатор на комбинирана 

балансираща група”. 

5.5.3. Лицензиантът е длъжен да поддържа материалните активи в изправно 

техническо състояние и да осигурява на време тяхната необходима поддръжка, ремонт и 

подновяване. 

5.5.4. Лицензиантът осигурява и поддържа достатъчно на брой квалифициран персонал 

за  осъществяване на дейността „координатор на комбинирана балансираща група” за: 

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

търговия, Правилата за управление на електроенергийната система и на други приложими 

изисквания на енергийното законодателство. 

б) упражняване на дейността „координатор на комбинирана балансираща група”; 

в) редовно разплащане на дължимите суми по сключените договори; 

г) работа с участници в комбинираната балансираща група, включително по приемане, 

разглеждане и решаване на техните претенции. 

V. Създава се нова т. 5.6 „Взаимоотношения с участници в комбинирана балансираща 

група” със следното съдържание: 

„5.6.1. Лицензиантът е длъжен да създаде звено за работа с участниците в структурата 

си. 

5.6.2. Лицензиантът открива и поддържа центрове за работа с участниците в  

комбинирана балансираща група, където те могат да подават всички документи, свързани с 

информация относно условията на договорите, както и за предявяване на претенции по тях, 

за подаване на жалби и запитвания. 

5.6.3. За осигуряване защитата на участниците лицензиантът изготвя и представя за 

одобряване от комисията договор за участие в комбинирана балансираща група съгласно 

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

комбинирана балансираща група, реда и сроковете за получаване, разглеждане, проверка и 

отговор на подадени от участниците жалби - Приложение № 6.  

5.6.4. Лицензиантът е длъжен да осигурява разпределение на небалансите между него 

и участниците в комбинираната балансираща група при условията на равнопоставеност и 

прозрачност. 

5.6.5. Лицензиантът е длъжен да предоставя информация на участниците за 

индивидуалния им небаланс, общия небаланс на комбинираната балансираща група и 

цената за балансиране за всеки период на сетълмент. 

5.6.6. 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. 
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5.6.7. Лицензиантът предоставя приложимите нормативни актове - Закона за 

енергетиката и издадените въз основа на него наредби и общи административни актове. 

VІ. Съществуваща т. 5.5 става 5.6. 

VІІ. Съществуваща т. 5.6 става 5.7. 

VIII. Съществуваща т. 5.7 става 5.8. 

IХ. Съществуваща т. 5.8 става 5.9. 

Х. Съществуваща т. 5.9 става 5.10 

ХІ. Съществуваща т. 5.10 става 5.11   

1. Съществуваща т. 5.10.1 става т. 5.11.1 и се изменя така: 

„5.11.1. Лицензиантът предоставя на комисията за изпълнение на нейните правомощия 

информация и документи, включително копия или извлечения от книгите и базите данни, 

които води във връзка с изграждането на енергийния обект и осъществяването на 

лицензионната дейност и дейността „координатор на комбинирана балансираща група, 

както и копия от сключените договори съгласно изискванията на Наредбата и ПТЕЕ.” 

2. Съществуваща т. 5.10.4 става т. 5.11.4 и се добавя нова буква „д” със съдържание:  

„д) информация относно сключените договори на балансиращия пазар и договорите с 

участниците в комбинираната балансираща група.” 

3. Създава се нова т. 5.11.8 със следното съдържание: 

„5.11.8 Във връзка с работата с участниците, лицензиантът предоставя на комисията 

годишен отчет, изготвен съобразно нейните указания, съдържащ подробна информация за : 

а) общия брой на жалбите, претенциите, молбите и предложенията през предходната 

календарна година; 

б) начина за разрешаване на жалбите и претенциите като: изплатени неустойки или 

компенсации и основанията, на които претенции или жалби са били отхвърляни, и др. 

4. Създава се нова 5.11.9. със следното съдържание:  

„5.11.9. Лицензиантът изготвя и предоставя на комисията регулярни отчети, 

обхващащи едногодишен период от дейността „координатор на комбинирана балансираща 

група”, и извънредни отчети, поискани от Комисията, съдържащи информация съгласно 

Правилата за търговия.” 

ХІІ. Съществуваща т. 5.11 става т. 5.12. 

ХІІІ. Съществуваща т. 5.12 става т. 5.13. 

ХІV. Съществуваща т. 5.13 става т. 5.14. 

ХV. Съществуваща т. 5.14 става т. 5.15 . 

ХVІ. Съществуваща т. 5.15 става т. 5.16 

ХVІI. Съществуваща т. 5.15.1 става т. 5.16.1 и се изменя така: 

1. Добавя се ново Приложение № 3 „Материални активи и човешки ресурси за 

осъществяване на дейността „координатор на комбинирана балансираща група”; 

2. Съществуващото Приложение № 3 става Приложение № 4; 

3. Съществуващото Приложение № 4 става Приложение № 5; 

4. Добавя се ново Приложение № 6 „Договор за участие в комбинирана балансираща 

група”; 

5. Добавя се ново Приложение № 7 „Принципи за разпределяне на небалансите в 

комбинираната балансираща група”; 

6. Съществуващото Приложение № 5 става Приложение № 8. 

 

На проведеното открито заседание на 21.10.2014 г. представителят на дружеството е 

заявил, че приема без възражения фактите и обстоятелствата, отразени в доклад с вх. Е-Дк-

434 / 13.10.2014 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-13 от 25.02.2014 г. 

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

39, ал. 5 от ЗЕ, във връзка с чл. 9, ал. 5, чл. 13, ал. 6 и чл. 66, ал. 1, т. 1 от Наредба № 3 
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ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Изменя лицензия № Л-388-01 от 23.07.2012 г. за дейността „производство на  

електрическа енергия”, издадена на „Компания за енергетика и развитие” ООД, ЕИК 

124640262, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, община Столична, 

район „Оборище”, ул. „Шипка” № 41А, ет. 1, ап. 13, като допълва същата с права и 

задължения за дейността „координатор на комбинирана балансираща група”, както 

следва: 

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

допълнения: 

3. т. 1.1.4. се изменя така: 

„1.1.4. „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”. 

4. т. 1.1.6. се изменя така: 

 „1.1.6. „Правилата за достъп” са „Правилата за условията и реда за достъп до 

електропреносната и електроразпределителните мрежи (обн. ДВ. бр. 98 от 12.11.2013 г.) 

с всички последващи изменения и допълнения”. 

3. т.1.1.7 се заличава. 

4. т. 1.1.8. става т. 1.1.7 и се изменя така: 

„1.1.7. „Правила на мрежите” са Правила за управление на 

електроразпределителните мрежи, приложение към т. 1 на Решение № П-6 от 

18.06.2007 г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (Обн., ДВ. бр. 66 

от 14.08.2007 г.) на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 83, ал. 1, т. 5 от Закона 

за енергетиката (редакция ДВ., бр. 74 от 08.09.2006 г.) и Правила за управление на 

електроенергийната система, приети  с решение по т. 2 от Протокол № 162 от 6.11.2013 

г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (Обн. ДВ, бр. 6 от 

21.01.2014 г.) на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 във връзка с чл. 83, ал. 1, т. 4 от Закона за 

енергетиката; 

5. т. 1.1.9. става т. 1.1.8 и се изменя така: 

1.1.8. „Правилата за търговия” са „Правилата за търговия с електрическа 

енергия (обн. ДВ. бр. 66 от 26.07.2013 г.) с всички последващи изменения и 

допълнения”. 

6. Създава се нова т.1.1.9 със съдържание: 

„1.1.9. „Участник” е член на  комбинирана балансираща група съгласно 

Правилата за търговия, в която участват производители на електрическа енергия от 

възобновяеми източници и от високоефективно комбинирано производство на 

топлинна и електрическа енергия.” 

7. т. 1.2. се изменя така: 

„1.2. Приложенията, посочени в т. 5.16, както и техните периодични 

актуализации, са неразделна част от лицензията и се прилагат на хартиен носител.” 

II. В т. 2 „Общи положения“ се правят следните изменения и допълнения: 

1. т. 2.1. се изменя така: 

„2.1. С тази лицензия Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, 

наричана по-нататък „комисията”, разрешава на лицензианта да извършва дейността 

„производство на  електрическа енергия” (лицензионната дейност”) чрез енергиен 

обект - фотоволтаична електроцентрала Добрич, с обща инсталирана мощност 14 MW 

(централата), след изграждането му при условията, посочени в тази лицензия и след 

разрешаване започване осъществяването на лицензионната дейност от комисията и 
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дейността „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. Лицензионните дейности се извършват в съответствие с разпоредбите на ЗЕ, 

подзаконовите актове по неговото прилагане, действащото законодателство, общите и 

индивидуални административни актове на комисията, условията на тази лицензия, 

както и добрата практика на българските и чуждестранни енергийни предприятия по 

начин, който води до ефективно използване на електрическата енергия и е в 

съответствие с нормите и стандартите, свързани с енергийната ефективност и 

опазване на околната среда. ” 

4. Създава се нова т. 2.6. със съдържание: 

„2.6. С тази лицензия се предоставят права и се определят задълженията на 

лицензианта на територията Република България; 

5. Създава се нова т. 2.6.1. със съдържание: 

 „2.6.1. Да осъществява дейността „координатор на комбинирана балансираща 

група” и да прилага общи недискриминационни условия за разпределение на 

небаланса между отделните членове на 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 балансиращите 

групи. За изпълнението на това задължение лицензиантът е длъжен: 

- да изготвя ясни и прозрачни процедури за регистрация на членовете на 

балансиращата група и за смяна на координатор на балансиращата група; 

- да известява предварително видовете услуги, които предлага и средствата, чрез 

които членовете на балансиращата група могат да получат актуална информация; 

- да извършват прогнозиране, съгласуване, предоставяне и утвърждаване на 

графици на производство, потребление и обмен на електрическата енергия в рамките 

на балансиращата група и с други координатори на балансиращата 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. Създава се нова т.2.6.2. със съдържание: 

 „2.6.2 При упражняване на дейността „координатор на комбинирана 

балансираща група” лицензиантът поддържа финансови гаранции, определени с 

Правилата за търговия, за сключените от него сделки.” 

III. В т. 5.3. „Сделки с електрическа енергия“ се създава нова т. 5.3.3. със следното 

съдържание: 

„5.3.3. Лицензиантът сключва сделки на балансиращия пазар във връзка с 

отговорността за балансиране и разпределяне на общия небаланс между отделните 

членове на балансиращата група в съответствие със сключените от него договори за 

участие в балансираща група. 

IV. Създава се нова т. 5.5. „Материални активи и човешки ресурси” със следното 

съдържание: 
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„5.5.1. Лицензиантът осигурява материални активи и човешки ресурси за 

осъществяване на дейността „координатор на комбинирана балансираща група”. 

5.5.2. Лицензиантът е длъжен винаги да разполага с необходимите му активи в 

достатъчно количество и качество за изпълнение на дейността „координатор на 

комбинирана балансираща група” и на другите задължения, определени от ЗЕ, 

подзаконовите и общите и индивидуални административни актове (Приложение №3). 

Активите включват без ограничение: 

а) работни помещения;  

б) информационно и телекомуникационно оборудване, софтуерни продукти, 

които дават възможност за получаване и администриране на необходимата 

информация за изпълнение на задълженията по осъществяване на дейността 

„координатор на комбинирана балансираща група”, в т.ч. за събиране, прехвърляне и 

обработване на данни и поддържане на контакт с участниците на пазара; 

в) необходимото оборудване за изготвяне на фактури, както и други необходими 

активи за надеждно и качествено изпълнение на дейността „координатор на 

комбинирана балансираща група”. 

5.5.3. Лицензиантът е длъжен да поддържа материалните активи в изправно 

техническо състояние и да осигурява на време тяхната необходима поддръжка, ремонт 

и подновяване. 

5.5.4. Лицензиантът осигурява и поддържа достатъчно на брой квалифициран 

персонал за  осъществяване на дейността „координатор на комбинирана балансираща 

група” за: 

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

Правилата за търговия, Правилата за управление на електроенергийната система и на 

други приложими изисквания на енергийното законодателство. 

б) упражняване на дейността „координатор на комбинирана балансираща група”; 

в) редовно разплащане на дължимите суми по сключените договори; 

г) работа с участници в комбинираната балансираща група, включително по 

приемане, разглеждане и решаване на техните претенции. 

V. Създава се нова т. 5.6 „Взаимоотношения с участници в комбинирана 

балансираща група” със следното съдържание: 

„5.6.1. Лицензиантът е длъжен да създаде звено за работа с участниците в 

структурата си. 

5.6.2. Лицензиантът открива и поддържа центрове за работа с участниците в  

комбинирана балансираща група, където те могат да подават всички документи, 

свързани с информация относно условията на договорите, както и за предявяване на 

претенции по тях, за подаване на жалби и запитвания. 

5.6.3. За осигуряване защитата на участниците лицензиантът изготвя и представя 

за одобряване от комисията договор за участие в комбинирана балансираща група 

съгласно Правилата за търговия, включващ процедури за работа на координатора с 

участниците в комбинирана балансираща група, реда и сроковете за получаване, 

разглеждане, проверка и отговор на подадени от участниците жалби - Приложение № 

6.  

5.6.4. Лицензиантът е длъжен да осигурява разпределение на небалансите между 

него и участниците в комбинираната балансираща група при условията на 

равнопоставеност и прозрачност. 

5.6.5. Лицензиантът е длъжен да предоставя информация на участниците за 

индивидуалния им небаланс, общия небаланс на комбинираната балансираща група и 

цената за балансиране за всеки период на сетълмент. 
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5.6.6. 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. 

5.6.7. Лицензиантът предоставя приложимите нормативни актове - Закона за 

енергетиката и издадените въз основа на него наредби и общи административни 

актове. 

VІ. Съществуваща т. 5.5 става 5.6. 

VІІ. Съществуваща т. 5.6 става 5.7. 

VIII. Съществуваща т. 5.7 става 5.8. 

IХ. Съществуваща т. 5.8 става 5.9. 

Х. Съществуваща т. 5.9 става 5.10 

ХІ. Съществуваща т. 5.10 става 5.11   

1. Съществуваща т. 5.10.1 става т. 5.11.1 и се изменя така: 

„5.11.1. Лицензиантът предоставя на комисията за изпълнение на нейните 

правомощия информация и документи, включително копия или извлечения от 

книгите и базите данни, които води във връзка с изграждането на енергийния обект и 

осъществяването на лицензионната дейност и дейността „координатор на 

комбинирана балансираща група, както и копия от сключените договори съгласно 

изискванията на Наредбата и ПТЕЕ.” 

2. Съществуваща т. 5.10.4 става т. 5.11.4 и се добавя нова буква „д” със 

съдържание: 

„д) информация относно сключените договори на балансиращия пазар и 

договорите с участниците в комбинираната балансираща група.” 

3. Създава се нова т. 5.11.8 със следното съдържание: 

„5.11.8 Във връзка с работата с участниците, лицензиантът предоставя на 

комисията годишен отчет, изготвен съобразно нейните указания, съдържащ подробна 

информация за : 

а) общия брой на жалбите, претенциите, молбите и предложенията през 

предходната календарна година; 

б) начина за разрешаване на жалбите и претенциите като: изплатени неустойки 

или компенсации и основанията, на които претенции или жалби са били отхвърляни, 

и др. 

4. Създава се нова 5.11.9. със следното съдържание:  

„5.11.9. Лицензиантът изготвя и предоставя на комисията регулярни отчети, 

обхващащи едногодишен период от дейността „координатор на комбинирана 

балансираща група”, и извънредни отчети, поискани от Комисията, съдържащи 

информация съгласно Правилата за търговия.” 

ХІІ. Съществуваща т. 5.11 става т. 5.12. 

ХІІІ. Съществуваща т. 5.12 става т. 5.13. 

ХІV. Съществуваща т. 5.13 става т. 5.14. 

ХV. Съществуваща т. 5.14 става т. 5.15 . 

ХVІ. Съществуваща т. 5.15 става т. 5.16 

ХVІI. Съществуваща т. 5.15.1 става т. 5.16.1 и се изменя така: 

1. Добавя се ново Приложение № 3 „Материални активи и човешки ресурси за 

осъществяване на дейността „координатор на комбинирана балансираща група”; 

2. Съществуващото Приложение № 3 става Приложение № 4; 

3. Съществуващото Приложение № 4 става Приложение № 5; 

4. Добавя се ново Приложение № 6 „Договор за участие в комбинирана 

балансираща група”; 

5. Добавя се ново Приложение № 7 „Принципи за разпределяне на небалансите в 

комбинираната балансираща група”; 
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6. Съществуващото Приложение № 5 става Приложение № 8. 

 

2. Одобрява на „Компания за енергетика и развитие” ООД актуализиран бизнес 

план, приложение към това решение и приложение към издадената лицензия. 

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 

(четиринадесет) дневен срок. 
 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

СВЕТЛА ТОДОРОВА 

 

 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

         НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ 

 

 


