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ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
София – 1000, бул. “Княз Дондуков” № 8-10, тел. 935 96 13, факс 988 87 82 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
  

№ - И2-Л-191 

от 06.10.2014 г. 

 

ДЪРЖАВНАТА  КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание, проведено на 06.10.2014 г., като разгледа доклад с вх. № Е-

Дк-311 от 08.07.2014 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-2 от 15.01.2014 г., подадено 

от „ЧЕЗ Трейд България” ЕАД за изменение на лицензия №Л-191-15 от 04.07.2005 г. 

издадена за дейността „търговия с електрическа енергия” и събраните данни от 

проведено открито заседание на 17.09.2014 г., установи следното: 

 

Административното производство е образувано по заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-2 от 

15.01.2014 г., подадено от „ЧЕЗ Трейд България” ЕАД за изменение на лицензия № Л-191-

15 от 04.07.2005 г. издадена за дейността „търговия с електрическа енергия”, изменена с 

Решение № И1-Л-191 от 09.07.2012 г. на Държавната комисия за енергийно и водно 

регулиране (ДКЕВР, комисията), с включване на права и задължения, свързани с дейността  

„координатор на стандартна 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 (НЛДЕ). 

Заявителят „ЧЕЗ Трейд България” ЕАД, ЕИК 113570147, е еднолично акционерно 

дружество със седалище и адрес на управление гр. София 1000, община Столична, район 

Средец, ул. „Георги Сава Раковски” № 140. Капиталът на дружеството е в размер на 500 000 

(петстотин хиляди) лева, разпределен в 500 000 броя обикновени, поименни, налични акции 

с номинална стойност от 1 лев всяка. Едноличен собственик на капитала е ЧЕЗ, А. С. 

45274649, чуждестранно юридическо лице, регистрирано в Чешка Република. Дружеството 

управлява по едностепенна система на управление със Съвет на директорите в състав: 

Владимир Георгиев Дичев – Изпълнителен директор, Жолт Бойтош и Кръстю Георгиев 

Икономов, като начина на представляване е от изпълнителния член на съвета на 

директорите, и който и да било от останалите членове на съвета на директорите, действащи 

заедно. 

Представени са декларации по чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „а” и б. „б” от НЛДЕ от членовете 

на Съвета на директорите, удостоверяващи, че същите не са лишени от правото да 

упражняват търговска дейност и не са осъдени 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 НЛДЕ от 

Изпълнителния директор – Владимир Георгиев Дичев и от член на съвета на директорите – 

Кръстю Георгиев Икономов, че дружеството не е в производство по несъстоятелност, не е в 

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

електрическа енергия”. 

Заявителят е титуляр на лицензия № Л-191-15 от 04.07.2005 г., издадена от ДКЕВР за 

дейността „търговия с електрическа енергия” и допълнена с Решение № И1-Л-

191/09.07.2012 г. на ДКЕВР с права и задължения за „координатор на стандартна 

балансираща група”. 

Съгласно чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗЕ производство за изменение на лицензия може да се 

образува по искане на лицензианта. Основание за исканото изменение е и чл. 61, ал. 1, т. 2 

от НЛДЕ, във връзка с чл. 39, ал. 5 и чл. 96а от ЗЕ и чл. 56, ал. 15 от Правилата за търговия с 
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електрическа енергия (обн., ДВ, бр. 66 от 26.07.2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. и доп., 

бр. 39 от 09.05.2014 г. ). 

С подаденото заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-2/15.01.2014 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). 

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.  

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

„търговия с електрическа енергия“, същият ако отговаря на изискванията за координатор на 

балансираща група, може да поиска изменение на съществуващата му лицензия, съгласно 

чл. 9, ал. 5 от НЛДЕ. 

Съгласно чл. 58 от ПТЕЕ търговските участници имат право да се регистрират като 

„координатори на стандартни балансиращи групи” и/или като „координатори на 

комбинирани балансиращи групи”. Съгласно разпоредбата на чл. 1, ал. 2 от Правилата – 

търговски участници са производителите на електрическа енергия, търговците на 

електрическа енергия, потребителите, преносното предприятие, общественият доставчик на 

електрическа енергия, крайните снабдители на електрическа енергия, разпределителните 

предприятия на тягова електрическа енергия. 

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

електрическа енергия” на дружеството за срок от 10 години. Исканото изменение с 

допълване на права и задължения за дейността координатор на комбинирана балансираща 

група предполага качество търговец на електрическа енергия. Предвид изложеното при 

изменение на съществуващата лицензия срокът на изпълнение на дейността за координатор 

не може да надвишава този по лицензията. В случай, че същата бъде допълнена с новата 

дейност, срокът за упражняването й не може да бъде по – дълъг от срока по лицензията за 

„търговия с електрическа енергия”, а именно до 10 г. 

С оглед изложеното, се налага изводът, че искането на „ЧЕЗ Трейд България” ЕАД, да 

бъде изменена лицензия № Л-191-15/04.07.2005 г., изменена от ДКЕВР с решение  № И1-Л-

191-/09.07.2012 г. е допустимо.  

Дружеството е регистрирано при „ЕСО” ЕАД на вътрешния пазар на електрическа 

енергия с идентификационен код № TZZ019, на пазара на едро с EIC код 32XCEZ-TRADE-

BG3 и като координатор на балансираща група с идентификационен код № CBG001. 

За осъществяването на дейността „търговия с електрическа енергия” включваща права 

и задължения на „координатор на комбинирана балансираща група” е обособен офис с обща 

квадратура 145 кв. м в сграда с адрес гр. София, площад „Позитано” №2, ет.7, офис 7. 

Офисът е нает с дългосрочен договор за наем. 

 „ЧЕЗ Трейд България” ЕАД декларира, че офисът е оборудван с необходимите за 

нормалната работа на екипа материални ресурси. 

Дружеството е представило доказателства за наличието на техническите средства за 

осъществяване на лицензионната дейност, както следва: 

 Хардуерно оборудване:   

- Стационарен компютър HP Pro Compaq 5800 – 2 броя; 

- Стационарен компютър HP Pro Compaq 6000 – 3 броя; 

- Стационарен компютър HP Pro Compaq 6300 – 5 броя; 

- Преносим компютър HP Probook 6540b – 2 броя; 

- Мултифункционално устройство HP Color Laser Jet CN2320 – 1 брой; 

- Принтер HP Laser Jet M2727- 1 брой; 

- Стацинарен телефон – 12 броя; 

- Мобилен телефон – 7 броя. 

 Операционни системи: 

- Операционна система Microsoft Windows 7 Enterprise; 
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- Антивирусна защита Symantec Endpoint Protection 2011; 

- MS Office 2010 и MS Office 2013; 

- MS Exchange Mail Server; 

- Пощенски клиент MS Outlook. 

 Специализиран софтуер: 

- „xEnergie” - продукт разработен от MicroStep HDO, съдържащ информационна 

система, поддържаща процесите на търговия с електрическа енергия и други 

енергийни продукти. Нейното предназначение е портфолио мениджмънт, 

управление на сделки във времето, събиране на измерени данни от 

електромерите, регистриране на графици за доставка, изчисляване на небаланси, 

изготвяне на прогнози за потреблението в зависимост от исторически данни за 

потреблението на клиентите, температурата и другите променливи, изготвяне на 

отчети, анализ на разходи за балансираща енергия; 

- „Endur” – (Energy Trading & Risk Management System), или система за търговия с 

електроенергия и управление на риска. Информационната система е разработена 

специално за търговия с електрическа енергия на едро, както и с други стоки като 

въглища, газ, емисии от въглероден двуокис. Използва се за наблюдение на 

риска, изготвяне на отчети за дейността и изпращане на графици за доставка.  

Дружеството е активен търговски участник на пазара на електрическа енергия и е 

вписан в регистъра на ЕСО ЕАД под кодов номер за търговски участник № TZZ019. От 

датата на регистрация до настоящия момент дружеството е с статут „активен”.  

„ЧЕЗ Трейд България” ЕАД 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 

Правилата за търговия с електрическа енергия.  

За периода на посочената по-горе лицензия „ЧЕЗ Трейд България” ЕАД успешно е 

изградило дългосрочни взаимоотношения с партньори и участници на свободния пазар на 

електрическа енергия в Република България. Дружеството се е доказало като надежден 

партньор на големи индустриални потребители на пазара на електрическа енергия, 

разполага с квалифициран персонал с опит да изпълнява дейността координатор на 

комбинирана балансираща група. 

От изложените данни и доказателства следва да се приеме, че „ЧЕЗ Трейд България” 

ЕАД 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. 

Предоставени са данни за управленската и организационна структура на дружеството, 

както и за образованието и квалификацията на персонала, включително и дипломи за висше 

образование. Дружеството е с едностепенна система на управление – Общо събрание 

(едноличен собственик на капитала е ЧЕЗ а.с., Чешка Република) и Съвет на Директорите. 

„ЧЕЗ Трейд България” ЕАД се координира от ЧЕЗ, а.с., Прага, Дирекция Търговска. 

За осъществяване на дейността си, „ЧЕЗ Трейд България” ЕАД разчита на 

квалифицирани специалисти, добре запознати с пазара на електрическа енергия в Република 

България и с опит в сферата на търговията с електрическа енергия.  

Назначените експерти в дружеството са общо 10 броя. Заявителят декларира че, 

предоставянето на счетоводна и правна обезпеченост, информационно обслужване  и 

човешки ресурси ще се подпомага “ЧЕЗ България” ЕАД. 

С оглед реализиране на дейността „търговия с електрическа енергия”, организацията 

на работата в дружеството е разпределена и структурирана, както следва:  

- отдел „Фронт офис” – дейността е свързана с управление на енергийното портфолио 

за определен район, предложение и изпълнение на бизнес стратегията за търговия с 

електрическа енергия и други енергийни стоки, търговски деривати, стратегии за 

управление на риска, документиране на сключените транзакции в търговската система, 

сключване на сделки в съответствие с рамковите споразумения за доставка и приемане на 
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електрическа енергия (ЕФТЕ Договори) и определяне на търговски лимити, изготвяне на 

документи за участие в търгове за трансграничен капацитет, сътрудничество при 

решаването на извънредни ситуации по отношение на изпращането и обработката на 

графици за доставка на електроенергия. 

- отдел „Мидъл офис” (Бизнес наблюдение) – Енергиен мениджмънт на обекти на 

търговски участници, членове на балансиращата група на „ЧЕЗ Трейд България” ЕАД, 

прогнозиране на вътрешната консумация на балансиращата група на „ЧЕЗ Трейд България” 

ЕАД, Енергиен баланс и оптимизация на енергийното портфолио на балансиращата група, 

управление на входящите и изходящите данни на информационните системи за търговия с 

електрическа енергия, сетълмент на небалансите на членовете на балансиращата група, 

изготвяне на отчети, определяне и мониторинг на риск лимитите, контрол на сключените 

транзакции (кредитен, пазарен и оперативен риск), изготвяне на форуърд криви за движение 

на цените с цел оценка.  

- отдел „Бек офис” (Администрация и контрол) – дейността е свързана с 

администриране на договорите, сетълмент на транзакциите, администриране на 

статистическата информация, администриране на данни от измерването, валидиране и 

издаване на потвърждения за сключените транзакции, обработка на данни за фактуриране, 

подготовка на данни за счетоводна информация, контрол, изготвяне на референтни 

материали за вътрешни и външни нужди.   

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

„ЧЕЗ Трейд България” ЕАД отговаря на изискванията по чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЕ относно 

наличие на човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на дейността 

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

комбинирана балансираща група” в съответствие с чл. 11, ал.6 т. 3 от НЛДЕ. 

Дружеството е представило проект на правила за работа с потребителите, изготвени в 

съответствие с изискванията на чл. 15 от НЛДЕ. 

В настоящото производство по изменение  на лицензията с включване на права и 

задължения на „координатор на комбинирана балансираща група” е необходимо  да се 

направи оценка на финансовите възможности на заявителя за извършване на лицензионната 

дейност. 

В изпълнение на изискванията на чл.13, ал.1, т.5 и т.6 от НЛДЕ „ЧЕЗ Трейд България“ 

ЕАД е представило актуализиран бизнес план за периода 2014 г.- 2018 г. с прогнозни 

годишни финансови отчети, банково удостоверение от Банка Ситибанк Н.А.- клон София, 

за финансово обезпечение, съгласно чл. 19, ал. 2 от Правилата за условията и реда за достъп 

до електропреносната и електроразпределителните мрежи, както и годишни финансови 

отчети на дружеството заявител за периода 2010 г.- 2012 г. С писмо вх. № Е-ЗЛР-И-2 от 

28.02.2014 г., „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД е представило и предварителен годишен 

финансов отчет за 2013 г. 

І. Финансови резултати от дейността на „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД за периода 2010 - 

2013 г. 

Съгласно представените одитирани годишни финансови отчети на „ЧЕЗ Трейд 

България“ ЕАД, финансовият резултат на дружеството е както следва: за 2010 г. нетна 

печалба от 542 хил.лв., за 2011 г. нетна печалба от 1 117 хил.лв., за 2012 г. нетна печалба в 

размер на 1 089 хил. лв. и за 2013 г. нетна печалба от 2 774 хил. лв. Основните фактори, 

които оказват влияние върху нарастването на нетната печалба през 2011 г. спрямо 2010 г. е 

увеличението на общите приходи от продажби, докато понижението на печалбата през 2012 

г. се дължи на пониженият марж от търгуваната електрическа енергия. 

Въз основа на извършения анализ на база обща балансова структура, може да се 

направи  изводът, че финансовото състояние на дружеството за периода 2010 – 2012 г. е 

добро, т.е. дружеството не притежава свободен капитал за покриване на финансовите си 

задължения, но е осигурена наличност от бързоликвидни средства за обезпечаване на 

оперативните търговски задължения и средства за инвестиции в нови дълготрайни активи. 
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II. Финансов анализ на база прогнозните годишни финансови отчети на „ЧЕЗ Трейд 

България“ ЕАД за периода 2014 – 2018 г. 

 

„ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД е представило бизнес план за управление и развитие на 

дейността „търговия с електрическа енергия” с права и задължения за извършване на 

дейността „координатор на стандартна балансираща група” и „координатор на комбинирана 

балансираща група” за периода 2014 – 2018 г. с прогнозни счетоводни баланси и прогнозни 

отчети за приходите и разходите. 

Дружеството предвижда количествата електрическа енергия за покупко-продажба, 

отчитайки очакваното активизиране и разширяване на пазара в България, да се увеличават 

както следва: 1 568 990 MWh през 2014 г., 1 617 628 MWh през 2015 г., 1 669 393 MWh през 

2016 г., 1 726 152 MWh през 2017 г., достигайки 1 795 198 MWh през 2018 г. 

Прогнозните цени, по които „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД ще купува електрическа 

енергия са следните: 82,25 лв./MWh за 2014 г., 84,89 лв./MWh за 2015 г., 87,69 лв./MWh за 

2016 г., 90,76 лв./MWh за 2017 г., 94,39 лв./MWh за 2018 г. 

Продажните цени, заложени в бизнес плана на дружеството, са следните, като е 

предвиден среден марж от 2%: 84,13 лв./MWh за 2014 г., 86,74 лв./MWh за 2015 г., 89,51 

лв./MWh за 2016 г., 92,56 лв./MWh за 2017 г., 96,26 лв./MWh за 2018 г. 

Дружеството очаква ръст в приходите от основната си дейност, като със същите 

темпове е прогнозирано да нарастват както разходите, така и печалбата. Това се  дължи на 

прогнозните нарастващи обеми продадена електрическа енергия. Стойностите на 

постигнатите и прогнозните стойности на приходите и разходите на дружеството са 

представени в следващата таблица: 

 

в хил. лева 

Показатели 
Отчет Прогноза 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Приходи 56 055 91 867 123 643 126 622 138 321 146 948 156 405 167 087 180490 

в т.ч. от 

лицензионна 

дейност 

56 054 91 862 123 473 126 622 138 320 146 947 156 402 167 085 180488 

Разходи 55 453 90 626 122 554 123 426 136 055 144 345 153 743 164 356 177471 

в т.ч. от 

лицензионна 

дейност 

54 750 89 851 121 756 122 603 135 066 143 324 152 690 163 267 176339 

Счетоводна 

печалба 
602 1 241 1 089 3 196 2 266 2 603 2 662 2 731 3 019 

Финансов 

резултат 
542 1 117 997 3 082 2 039 2 343 2 397 2 459 2 717 

ДА 45 44 30 24 60 60 60 45 40 

СК/ДА 54,58 81,20 152,33 306,00 122,40 161,45 201,40 323,18 431,50 

КА/КП 1,74 1,53 1,41 1,35 1,32 1,45 1,60 1,62 2,01 

СК/(ДП+КП) 0,76 0,54 0,41 0,35 0,32 0,45 0,61 0,79 1,01 

 

По отношение на поведението в качеството си на координатор на комбинирана 

балансираща група, дружеството ще се разплаща с „ЕСО” ЕАД за небалансите на групата, 

покривайки разходите си за балансираща енергия чрез сделките за балансираща енергия с 

членовете на групата. 

„ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД прогнозира небалансите в групата да намаляват за периода 

на бизнес плана както следва: 136 235 MWh през 2014 г., 132 139 MWh през 2015 г., 128 041 

MWh през 2016 г., 123 831 MWh през 2017 г., 119 068 MWh през 2018 г. Средната цена при 

продажба на електрическа енергия при излишък на „ЕСО” ЕАД и при недостиг на клиенти 

според дружеството ще се увеличава както следва: 46,39 лв./MWh през 2014 г., 50,22 

лв./MWh през 2015 г., 54,42 лв./MWh през 2016 г., 59,08 лв./MWh през 2017 г., 64,52 

лв./MWh през 2018 г. Със същите темпове е прогнозирано да се увеличава и средната цена 
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при покупка на електрическа енергия от клиенти при излишък и от „ЕСО” ЕАД при 

недостиг:  44,13 лв./MWh през 2014 г., 45,50 лв./MWh през 2015 г., 49,15 лв./MWh през 2016 

г., 53,25 лв./MWh през 2017 г., 57,80 лв./MWh през 2018 г. В резултат на гореизложеното 

„ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД очаква нарастващ нетен резултат от дейността „координатор на 

комбинирана балансираща група“: 308 хил. лв. за 2014 г., 624 хил. лв. за 2015 г., 675 хил. лв. 

за 2016 г., 722 хил. лв. за 2017 г., 800 хил. лв. за 2018 г. 

В представения прогнозен отчет за приходите и разходите дружеството залага печалба 

за 2014 г. в размер на 2 039 хил. лв., 2 343 хил. лв. за 2015 г., 2 397 хил. лв. за 2016 г., и за 

2017г. и 2018 г. съответно 2 459 и 2 717 хил.лв. 

Прогнозните дълготрайните активи на дружеството намаляват от 60 хил.лв. до 40 

хил.лв. Текущите активи следват тенденция на увеличение, в резултат на прогнозираното 

увеличение на търговските вземания и паричните средства и еквиваленти. По отношение на 

капиталовата структура дружеството предвижда увеличение на сумата на собствения 

капитал, вследствие на увеличение на стойността на неразпределената печалба. 

Краткосрочните задължения намаляват за разглеждания период, вследствие на 

редуцирането на търговски и други задължения. 

В тази връзка, „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД предвижда добро финансовото състояние на 

дружеството за периода на бизнес плана, общата ликвидност - висока, което е индикатор, че 

дружеството ще разполага със свободни оборотни средства за обслужване на текущите си 

задължения, както и със средства за инвестиции в нови дълготрайни активи. 

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 Банка Ситибанк Н.А. - клон София, в уверение на 

това, че „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД е клиент на банката, с който са сключени договори за 

овърдрафт за текущи разплащания и издаване на гаранции в размер на 12 000 хил. лв. От 

представения годишен финансов отчет за 2012 г., 1/24 част от годишния оборот от търговия 

с електрическа енергия е в размер на 5 145 хил.лв., следователно дружеството е изпълнило 

изискванията на чл. 19 от Правилата за условията и реда за достъп до електропреносната и 

електроразпределителните мрежи. 

Въз основа на гореизложено може да се направи изводът, че ако спази заложените в 

бизнес плана параметри, „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД притежава финансови възможности за 

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

комбинирана балансираща група”. 

В съответствие с чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от НЛДЕ и с чл.19, ал. 4  във връзка с чл.11, т. 9 от 

Правилата за търговия с електрическа енергия, „ЧЕЗ Трейд България” ЕАД е представило 

проект на „Договор за участие в комбинирана балансираща група”. От направения преглед 

на предложения проект на договор може да се направи извода, че същият отговаря на 

минималните изисквания на чл. 12, ал. 2 от НЛДЕ и е в съответствие с ПТЕЕ. 

Предвид гореизложеното, Комисията счита, че искането на „ЧЕЗ Трейд България“ 

ЕАД за изменение и допълнение на лицензия № Л-191-15 от 04.07.2005 г., издадена за 

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

„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. 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. В т. 1.1.7. се изменя така:  

„1.1.7 Правила на мрежите” са приетите с решение на Държавната комисия за 

енергийно и водно регулиране на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗЕ, “Правила за управление 

на електроенергийната система” (обн. ДВ, бр. 6 от 21.01.2014 г.), “Правила за управление на 

електроразпределителните мрежи” (обн. ДВ, бр. 66 от 2007 г.) с всички последващи 

изменения и допълнения.”; 
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3.Т. 1.1.9. се изменя така: 

„1.1.9. „Участник” е: 

a) член на стандартна балансираща група съгласно Правилата за търговия,  

б) 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”. 

 

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

1. T. 2.1. се изменя така: 

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

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

електрическа енергия” („лицензионната дейност”) включително 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. В т. 2.2.3  изразът „Да осъществява дейността координатор на стандартна 

балансираща група..”се заменя с израза: „Да осъществява дейностите координатор на 

стандартна  и координатор  на комбинирана балансираща група…” 

 

III. В т. 3.4 „Материални активи и човешки ресурси“ се правят следните изменения: 

1. В т. 3.4.2., буква „б” изразът „дейността „координатор на стандартна балансираща 

група” се заменя с израза „дейностите „координатор на стандартна балансираща група“ и 

„координатор на комбинирана балансираща група“ балансираща група“. 

 

2. В т. 3.4.4., буква „б” се изменя така: 

„б) упражняване на дейностите координатор на стандартна балансираща група и 

координатор на комбинирана балансираща група”. 

 

3. В т. 3.4.4. буква „г” след думата „стандартна” се добавя изразът „и комбинирана”.  

 

4. В т. 3.5. след думата „стандартна” се добавя изразът „и комбинирана”.  

 

5. В т. 3.5.2. след думата „стандартна” се добавя изразът „и комбинирана”. 

 

6. Т. 3.5.8. се изменя така: 

 

„3.5.8. За осигуряване защитата на участниците лицензиантът изготвя и представя за 

одобряване от комисията договори за участие в стандартната и комбинираната балансираща 

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

участниците в стандартната и комбинираната балансираща група, реда и сроковете за 

получаване, разглеждане, проверка и отговор на подадени от участниците жалби - 

Приложение №3 и Приложение № 4”. 

 

7. В т.3.6.1. „Приложение № 4” се заменя с „Приложение № 5”. 

 

8. В т. 3.8.1. изразът „Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката” се 

заменя с „Наредбата”. 

 

9. В т. 3.8.4. изразът „Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката” се 

заменя с „Наредбата”. 
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10. В т. 3.8.8. след израза „координатор на стандартна балансираща група” се добавя 

изразът „и координатор на комбинирана балансираща група”. 

11. В т.3.11.1. се добавя нова точка 4 със следното съдържание:  

 

„4.Приложение №4 – Договор за участие на производители от възобновяеми 

енергийни източници и високоефективно комбинирано производство в комбинирана 

балансираща група”. 

 

12. Съществуващата т. 4 става т. 5 и се изменя така: 

„5. Приложение №5 - Решения на ДКЕВР за определяне на показатели за качество на 

обслужването.”. 

 

На проведеното открито заседание на 17.09.2014 г. представителят на дружеството е 

заявил, че приема без възражения фактите и обстоятелствата, отразени в доклад с вх. № Е-

Дк-311 от 08.07.2014 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-2 от 15.01.2014 г. 

 

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

39, ал. 5 от Закона за енергетиката, във връзка с чл. 9, ал. 5, чл. 13, ал. 6 и чл. 66, ал. 

1,т. 1 от Наредба № 3 за лицензиране на дейностите в енергетиката 

 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

 

1. Изменя лицензия № Л-191-15 от 04.07.2005 г. за дейността „търговия с 

електрическа енергия”, издадена на „ЧЕЗ Трейд България” ЕАД, ЕИК 113570147, със 

седалище и адрес на управление гр. София 1000, община Столична, район Средец, ул. 

„Георги Сава Раковски” № 140, 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: 

2. 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. В т. 1.1.7. се изменя така:  

„1.1.7 Правила на мрежите” са приетите с решение на Държавната комисия за 

енергийно и водно регулиране на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗЕ, “Правила за 

управление на електроенергийната система” (обн. ДВ, бр. 6 от 21.01.2014 г.), “Правила 

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

всички последващи изменения и допълнения.”; 

 

3.Т. 1.1.9. се изменя така: 

„1.1.9. „Участник” е: 

a) член на стандартна балансираща група съгласно Правилата за търговия,  

б) 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”. 

 

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

1. T. 2.1. се изменя така: 
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„2.1. С тази лицензия Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, 

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

„търговия с електрическа енергия” („лицензионната дейност”) включително 

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. В т. 2.2.3  изразът „Да осъществява дейността координатор на стандартна 

балансираща група..”се заменя с израза: „Да осъществява дейностите координатор на 

стандартна  и координатор  на комбинирана балансираща група…” 

 

III. В т. 3.4 „Материални активи и човешки ресурси“ се правят следните 

изменения: 

1. В т. 3.4.2., буква „б” изразът „дейността „координатор на стандартна 

балансираща група” се заменя с израза „дейностите „координатор на стандартна 

балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ 

балансираща група“. 

 

2. В т. 3.4.4., буква „б” се изменя така: 

„б) упражняване на дейностите координатор на стандартна балансираща група и 

координатор на комбинирана балансираща група”. 

 

3. В т. 3.4.4. буква „г” след думата „стандартна” се добавя изразът „и 

комбинирана”.  

 

4. В т. 3.5. след думата „стандартна” се добавя изразът „и комбинирана”.  

 

5. В т. 3.5.2. след думата „стандартна” се добавя изразът „и комбинирана”. 

 

6. Т. 3.5.8. се изменя така: 

 

„3.5.8. За осигуряване защитата на участниците лицензиантът изготвя и 

представя за одобряване от комисията договори за участие в стандартната и 

комбинираната балансираща група съгласно Правилата за търговия, включващ 

процедури за работа на координатора с участниците в стандартната и комбинираната 

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

на подадени от участниците жалби - Приложение №3  и Приложение № 4”. 

 

7. В т.3.6.1. „Приложение № 4” се заменя с „Приложение № 5”. 

 

8. В т. 3.8.1. изразът „Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката” се 

заменя с „Наредбата”. 

 

9. В т. 3.8.4. изразът „Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката” се 

заменя с „Наредбата”. 

10. В т. 3.8.8. след израза „координатор на стандартна балансираща група” се 

добавя изразът „и координатор на комбинирана балансираща група”. 

11. В т.3.11.1. се добавя нова точка 4 със следното съдържание:  

 

„4.Приложение №4 – Договор за участие на производители от възобновяеми 

енергийни източници и високоефективно комбинирано производство в комбинирана 

балансираща група”. 
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12. Съществуващата т. 4 става т. 5 и се изменя така: 

„5. Приложение №5 - Решения на ДКЕВР за определяне на показатели за 

качество на обслужването.”. 

 

2. Одобрява на „ЧЕЗ Трейд България” ЕАД актуализиран бизнес план за 

периода 2014 г. – 2018 г., приложение към това решение и приложение към издадената 

лицензия. 

 
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 

(четиринадесет) дневен срок. 

 

С уважение: 

 
Петър Петров – и. д. директор на дирекция „Ценово регулиране, лицензии и пазари” 
 

Заповед № З-Е-35/28.01.2014 г. 

Членове на работната група: 

М.Тафров-н-к отдел „Ценово регулиране, лицензии – електрически мрежи, търговия и пазари” 

Г. Порожанов - мл. експерт в отдел „Контрол и решаване на спорове – електропроизводство и топлоснабдяване” 

П. Младеновски-мл. експерт в отдел „Ценово регулиране, лицензии – електрически мрежи, търговия и пазари” 

Н. Петкова - ст. експерт в ГД „КРС” 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА ДКЕВР: 

 

................................................. 

 Ил. Хр. Илиев 

 

................................................. 

 Е.Харитонова 

 

................................................. 

 К.Тодорова 

 

................................................. 

 Д. Димитров 

 

................................................. 

 М. Миланова 

 

................................................. 

 Ил. Б. Илиев 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

(Светла Тодорова) 

 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

(Лиляна Драгиева) 


