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

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ И1-Л-355 

 

от 08.07.2013 г. 

 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание, проведено на 08.07.2013 г., като разгледа доклад с вх. 

№ Е-Дк-280/14.06.2013 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-20/11.03.2013 г., 

подадено от „Мост Енерджи” АД за изменение на лицензия за дейността 

“търговия с електрическа енергия” и събраните данни от проведеното на 

02.07.2013 г. открито заседание, установи следното: 

 

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

20/11.03.2013 г., подадено от „Мост Енерджи” АД за изменение/допълнение на 

лицензия  № Л-355-15/20.04.2013 г., издадена за дейността „търговия с електрическа 

енергия” , като същата бъде допълнена с права и задължения за координатор на 

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

енергетиката (ЗЕ) и чл. 61, ал. 2, т. 2 от Наредбата за лицензиране на дейностите в 

енергетиката (НЛДЕ) във връзка с чл. 39, ал. 5 и чл. 96а от ЗЕ.  

Заявителят „Мост Енерджи” АД, с ЕИК 201325372, със седалище и адрес на 

управление гр. София 1619, Район  „Витоша“, бул. “България” No 118, представлявано 

от Силвия Маркова Йорданова, в качеството й на Член на Съвета на директорите на 

дружеството, е титуляр на лицензия № Л-355-15 /20.04.2011 г. за дейността „търговия с 

електрическа енергия” за срок от 10 години, издадена от Комисията с Решение № Л-

355/20.04.2011 г. 

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

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

ал. 2, т. 2 от НЛДЕ във връзка с чл. 39, ал. 5 и чл. 96а от ЗЕ във връзка с чл. 57, ал. 9 от 

Правилата за търговия с електрическа енергия. С подаденото заявление с вх.  

№ Е-ЗЛР-И-20/11.03.2013 г.,  дружеството е поискало допълване на лицензията с права 

и задължения на координатор на стандартна балансираща група съгласно ЗЕ и 

Правилата за търговия с електрическа енергия.  

В чл. 57, ал. 1 от Правилата изрично е посочена отговорността на търговците на 

електрическа енергия за балансиране като лицензирани дружества по смисъла на ЗЕ. 

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

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

координатор на балансираща група, може да поиска изменение на съществуващата му 

лицензия. Съгласно текста на чл. 12, ал. 1 от НЛДЕ последната следва да бъде 

допълнена с права и задължения на координатор. 

От друга страна съгласно чл. 57, ал. 9 от Правилата, търговските участници 

имат право да формират стандартни балансиращи групи. Съгласно разпоредбата на чл. 

1, ал. 2 от Правилата търговски участници са производителите на електрическа 

енергия, търговците на електрическа енергия, потребителите, преносното предприятие, 

общественият доставчик на електрическа енергия, крайните снабдители на 

електрическа енергия, разпределителните предприятия. 

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

„търговия с електрическа енергия” на дружеството за срок от 10 години. Исканото 
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изменение с допълване на права и задължения за дейността координатор на стандартна 

балансираща група предполага качество търговец на електрическа енергия. Предвид 

изложеното при изменение на съществуващата лицензия срокът на изпълнение на 

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

същата бъде допълнена с новата дейност, срокът за упражняването й не може да бъде 

по – дълъг от срока по лицензията за „търговия с електрическа енергия”, а именно до 

2021 г. 

С оглед изложеното, се налага изводът, че искането на „Мост Енерджи” АД да 

бъде изменена лицензия  № Л-355-15 /20.04.2011 г. е допустимо.  

           Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване на 

дейността търговия с електрическа енергия, като координатор на стандартна 

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

София, район „Витоша”, бул. „България” № 118. Същият е оборудван с необходимите 

за нормалната работа на екипа материални ресурси. 

 Представена е информация относно софтуерните приложения и сървърът за 

електронна поща. Дружеството е представило „Известие за приемане на заявлението за 

регистрация  на пазара на балансираща енергия” с изх. № 2707/14.06.2011 г. от „ЕСО” 

ЕАД, в което е посочено, че „Мост Енерджи” АД е изпълнило условията за 

регистрация на пазара на балансираща енергия, като търговец на електрическа 

енергия. За реалното участие на „Мост Енерджи” АД на пазара на електрическа 

енергия, като търговец на електрическа енергия с кодов номер на търговски участник - 

TZZ211 и вписването му в регистъра на търговските участници като търговец, е 

необходимо съгласно чл. 9, ал. 2 от Правилата за търговия с електрическа енергия в 

срок от 30 дни от получаване на Известието за приемане на заявлението за регистрация 

да бъдат сключени съответните договори. 

             С писмо вх. к№Е-ЗЛР-И-20/22.05.2013 г. дружеството е представило 

актуализиран бизнес план за периода 2011 г.-2015 г., от който е видно че „Мост 

Енерджи” АД не е извършвало дейността „търговия с електрическа енергия” през 

периода 2011г.- 2012 г.  

Очакванията на дружеството, съгласно представения актуализиран бизнес план 

са до края на 2013 г. да бъдат постигнати продажби от около 27 000 MWh,  като се 

предвижда нарастване на продажбите на електрическа енергия и се очаква да 

достигнат до 219 000 MWh през 2015 г. 

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

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

сключване на сделки с електрическа енергия и като координатор на стандартна 

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

           Относно наличието на човешки ресурси и опит за осъществяване на дейността 

търговия с електрическа енергия, като координатор на стандартна балансираща група 

са предоставени данни за управленската и организационна структура на дружеството, 

както и данни за образованието и квалификацията на персонала, включително и 

трудови договори на специалистите. За постигане на своите цели заявителят разчита на 

квалифицирани специалисти в съответните области. Наличният персонал за 2013 г. е 

три броя, а през 2014 г. и 2015 г. се предвижда специалистите да бъдат 5 души.  

           Дружеството възлага част от дейностите, съпътстващи бизнеса на външни 

изпълнители. Изнесените извън организационната структура на дружеството дейности 

са правни консултации и счетоводни услуги. 

                 Изложените от дружеството данни и доказателства дават основание да се 

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

относно наличие на човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на 

дейността търговия с електрическа енергия и като координатор на стандартна 

балансираща група в съответствие с Правилата за търговия с електрическа енергия. 
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 Икономическият анализ има за цел да се направи оценка на финансовите 

възможности на дружеството „Мост Енерджи” АД за извършване на дейността 

„търговия с електрическа енергия”, включително „координатор на стандартна 

балансираща група”.  

В изпълнение на изискванията на чл.13 ал.1 т.5 и т.6 от НЛДЕ „Мост Енерджи” 

АД е представило актуализиран бизнес план за периода 2011 г.- 2015 г. с прогнозни 

годишни финансови отчети, банково удостоверение от „Банка Пиреос България” АД, 

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

условията и реда за достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи, 

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

От извършения анализ на предоставените годишни финансови отчети е видно, 

че за разглеждания период (2010 г. - 2012 г.) „Мост Енерджи” АД не е извършвало 

лицензионна дейност и бизнес плана на дружеството не е реализиран. В тази връзка  

„Мост Енерджи” АД е подало актуализирани данни за оставащите три години от 

регулаторния период. От тях е видно, че общите приходи са формирани от приходите 

от продажба на електрическа енергия. През 2013 г. дружеството прогнозира приходи в 

размер на 2 171  хил.лв., през 2014 г. – 10 366 хил. лв. и през 2015 г. – 19 247  хил. лв. 

Прогнозираните разходите за 2013 г. възлизат на 2 192 хил.лв., за 2014 г.- 10 207 

хил.лв. и за 2015 г.- 18 144 хил. лв. 

 Прогнозните количествата електрическа енергия за покупко-продажба през 

2013 г. са 27 000 МВтч, през 2014 г. - 124 000 МВтч и през  2015 г. - 219 000 МВтч. 

 Цените (без ДДС), по които дружеството прогнозира да продава електрическа 

енергия  са следните - през 2013 г.- 81,06 лв./ МВтч,  през  2014 г.- 85,27 лв./ МВтч и 

през  2015 г.- 88,41 лв./ МВтч. 

Прогнозните покупни цени за периода са следните- за 2013 г. 77,86 лв./ МВтч, за 

2014 г.- 80,80 лв./ МВтч и за 2015 г.- 81,95 лв./ МВтч. 

Във връзка с поискана допълнителна информация за прогнозни разчети в 

резултат на упражняване на дейността „координатор на стандартна балансираща 

група”, „Мост Енерджи ” АД е видно, че по направени разчети за продажбите, средно 

часовият товар, който е предвиден е 6,164 МВтч с небаланси ± 5%. Съгласно 

изискванията на производителите за бандови товарови графици, които търговците да 

подават към тях, с минимална квота 5 МВтч. Този небаланс от 0,3082 МВтч влиза в 

общия разчет на дружеството и при цена 80 лв. и на недостиг 82,12 лв. се доближава до 

средната продажна цена 81,06. „Мост Енерджи ” АД счита, че дейността балансиране 

няма да окаже съществено влияние в началото и поради тази причина не е показана 

отделно, а е включена в прогнозните покупко- продажби. 

От представените актуализирани финансови разчети е видно, че през 2013 г. 

дружеството прогнозира загуба от 22 хил.лв. В оставащия период „Мост Енерджи” АД 

предвижда да реализира положителен финансов резултат, съответно за 2014 г. – 142 

хил. лв и за 2015 г.- 990 хил. лв. 

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

достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи дружеството е 

представило банково удостоверение от „Банка Пиреос България” АД, клон София, в 

уверение на това, че „Мост Енерджи” АД има открита специална сметка с наличност 

към 29.04.2013 г. от 150 хил. лв. 

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

Енерджи” АД притежава финансови възможности за извършване на дейността 

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

в случай че спази заложените в бизнес плана параметри. 

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

електрическа енергия „Мост Енерджи” АД е представило проект на Договор за участие 

в балансираща група (Договор), който съдържа:  

Предмет и условия за влизането му в сила – в договорът са посочени 

условията за участие в стандартна балансираща група и прехвърляне на отговорността 
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за балансиране и компенсиране на разликата между количествата използвана и заявена 

електроенергия от членовете на балансиращата група и тази по графици за доставка. 

Определянето на цените за енергиен недостиг и енергиен излишък се извършва в 

съответствие с Приложение №1, което е неразделна част от договора. Договорът се 

сключва за срок от една календарна година от деня на неговото подписване, като 

членовете на балансиращата група са предоставили на координатора гаранционно 

обезпечение и договорът за балансиране на членовете на балансиращата група с „ЕСО” 

ЕАД е прекратен, ако е бил сключен такъв.   

Права и задължения на координатора на стандартната балансиращата 

група - координаторът извършва необходимите действия за регистриране на 

участниците, като членове на сформираната от него група. Купува и продава 

балансираща енергия, за покриване небалансите на участниците в рамките на 

стандартната балансираща група.  При небаланс координаторът на стандартната 

балансираща група изготвя дневни извлечения за сетълмент на седмична база и ги 

изпраща на членовете на групата по електронната поща в срок от три работни дни след 

края на седмицата, за дните от понеделник до неделя включително за предходната 

седмица. Координаторът изготвя обобщени извлечения за сетълмент в срок от три 

работни дни след последния ден на периода, за който извлечението се отнася и го 

праща на членовете на групата. Отчетният период в рамките на календарния месец е 

един и обхваща сделките с балансираща енергия от първо до последно число на 

календарния месец. При забавяне на плащане от страна на членовете в групата, 

координаторът усвоява предоставения му гаранционен депозит до размера на 

дължимата сума.  В случай, че плащането за реализираните небаланси не е 

осъществено в срок и/или не е възстановена изискуемата сума по гаранционното 

обезпечение координатора има право да отстрани член от групата без предизвестие. 

Права и задължения на членовете в стандартната балансираща група – 

участниците извършват необходимите действия за регистрация. Членовете на 

стандартната балансираща група са длъжни да изпращат на координатора данните 

свързани с договорените количества електрическа енергия по графици за доставка в 

определените от координатора срокове и формат, да поддържат необходимото 

гаранционно обезпечение определено от координатора на стандартната група, да 

изплащат фактури за продадената балансираща енергия. 

Задължения на страните по отношение на измерването, отчитането на 

електрическата енергия и валидирането на данните. 

Обектите, типовете електромери за търговско измерване на количеството 

електрическа енергия, фабричните номера и идентификационни кодове, както и 

техническа информация за токовите и напреженовите трансформатори, монтирани в 

уредбите на членовете на групата, посочени в Приложение № 4, неразделна част от 

договора. Координаторът на стандартната балансираща група изготвя дневните 

извлечения за сетълмент на членовете, присъединени към електроразпределителната 

/електропреносната мрежа на база на валидираните данни, получени от  

електроразпределителното/електропреносното предприятие по чл. 38 от Правилата за 

измерване на количеството електрическа енергия. Във всички случаи на неизмерване, 

неправилно и/или неточно измерване на електрическата енергия, координаторът 

извършва повторен сетълмент за периода, не по ранен от първото число на предходния 

календарен месец, като се съобразява с процедурата за валидиране и замяна на данни 

по чл. 39 от Правилата за измерване на количеството електрическа енергия. 

Фактуриране и плащане на балансираща енергия. Неустойки. 

Обезпечения. 

Фактурирането се извършва съгласно дневните и обобщени извлечения за 

сетълмент, с дата на данъчното събитие – последния ден на календарния месец и се 

изпращат по факс или електронна поща, в деня на издаването им, но не по-късно от 

петия ден на месеца, следващ отчетния период. Указан е начинът на изпращане на 

фактурите и сроковете за изплащане. В случай на забава на паричните задължения по 
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договора се дължи лихва в размер на 0,05% на ден за всеки ден забава. Когато 

преведената сума не е достатъчна да покрие лихвите и главницата, първо се погасяват 

лихвите. Изискуемите суми за гарантиране на плащанията при първоначална 

регистрация и последващи актуализации се определят от координатора съгласно 

договора. 

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

обобщеното извлечение за сетълмент в срок от един работен ден от получаването му, 

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

Координаторът проверява повторно данните и при необходимост издава нова месечна 

справка за сетълмент. При разрешаване на спора в срока за плащане по издадените 

фактури, страните заплащат дължимите суми, като разликите се уреждат чрез данъчно 

дебитно известие. В случай, че спорът не е разрешен в срока за плащане по издадените 

фактури, страните заплащат дължимите суми, съгласно издадените фактури. При 

решаване на спора, разликите се уреждат чрез дебитно/ кредитно известие. 

Непреодолима сила – обстоятелства на непреодолима сила са непредвидени и 

непредотвратими събития или комбинация от събития от извънреден характер, извън 

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

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

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

прекратяването на непреодолима сила в срок от 72 часа от узнаването за събитието и 

трябва да бъде потвърдено от Българската търговско-промишлена палата. В случай на 

непреодолима сила, засегнатата страна ще бъде освободена от задълженията си по 

регистрираните графици, ако направи съответните уведомления и положи 

необходимите грижи за намаляване на последствията от непреодолимата сила. 

Правила за обмен на документи и информация между страните – 

регистрирането на графиците се извършва съгласно системата за администриране на 

пазара и утвърдените електронни адреси на координатора и членовете на групата. При 

технически проблем изпращащата страна изпраща информация по факс, като спазва 

срока за изпращане на съответния документ. Обобщения за сетълмент се изпращат от 

координатора по електронна поща с потвърждение за получаване. В случай, че член от 

групата не е получил обобщено извлечение по електронната поща, той уведомява 

координатора за това и последния изпраща същия документ по факс. Фактурите за 

балансираща енергия издадени от членовете в групата и координатора се изпращат с 

писмо с обратна разписка или по електронна поща с потвърждение за получаване. 

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

от електронния адрес на лицето, упълномощено да изпраща съответния документ. За 

целите на документо оборота членовете в групата и координатора поддържат времето 

на сървърите синхронизирано. 

Прекратяване на договора – договорът може да бъде прекратен при изтичане 

на срока на действие, по взаимно съгласие, при заличаване на координатора от 

регистъра на координаторите на балансиращите групи поддържан от „ЕСО” ЕАД, при 

заличаване на юридическото лице, страна по този договор, при нарушаване условията 

на договора от страна на член от групата, за което е бил писмено предупреден, при 

неизплатени задължения на член от групата. 

Условия, ред и срокове за смяна на координатора на балансираща група – в 

случай, че участникът желае да се присъедини към друга балансираща група и да 

избере друг координатор, то следва да уведоми за това си намерение настоящия 

координатор с писмено предизвестие 30 дни преди датата на ефективната смяна, както 

и да изплати в рамките на указаните срокове просрочените задължения, ако има 

такива. Смяната на координатор се администрира от „ЕСО” ЕАД. 

Заключителни клаузи - измененията и допълненията в договора могат да бъдат 

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

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

бъдат отнасяни за разрешаване от трима арбитри на Арбитражния съд при Българската 
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търговско промишлена палата по неговите процедурни правила с прилагане на 

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

станала им известна във връзка с договора.  

Приложение №1 - Общи  принципи на определяне за разпределяне на 

небалансите в рамките на балансиращата група с координатор „Мост Енерджи” 

АД - Представен е начинът за разпределение на небалансите между членовете на 

балансиращата група. За всички неспоменати в описаната методика случай важат 

приетите от ДКЕВР „Правила за търговия с електрическа енергия”. 

Приложение №2 – Изисквания по отношение на средствата за комуникация – 

посочени са изисквания към сървъра за електронна поща, като се осигурява обратна 

връзка. 

Приложение №3 – Определяне на размера на гаранционния депозит/гаранция в 

групата – посочена е формула за определяне на гаранционния депозит при 

първоначална регистрация в зависимост от базовата количество електричество енергия 

на всеки участник. Координаторът на стандартната балансираща група може да 

извърши актуализация на размера на гаранционния депозит. Посочена е формула за 

актуализиране гаранционния депозит, като се взима в предвид най-голямата 

положителна разлика между общата сума на задълженията и общата сума на 

вземанията за съответния период от обобщените извлечения за сетълмент на участник 

през последните три месеца.   

Приложение №4 – Списък на средствата за търговско измерване на 

количествата електрическа енергия. 

Приложение №5 – Банкова гаранция издадена в полза на координаторът на 

стандартната балансираща група. 

Приложение №6 – Лица, упълномощени да подписват документи по този 

договор от страна на координаторът на стандартната балансираща група и от страна на 

членовете на групата. 

   От направеният преглед на предложения от „Мост Енерджи” АД проект на 

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

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

в съответствие с Правилата за търговия с електрическа енергия. 

Предвид гореизложеното комисията счита, че искането на „Мост Енерджи” АД, 

за изменение на издадената лицензия № Л-355-15/20.04.2011 г. за дейността „търговия 

с електрическа енергия” и допълване на същата с права и задължения за дейността 

„координатор на балансираща група“ е основателно и лицензията следва да бъде 

изменена така: 

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

и допълнения: 

 

1. Точка 1.1.4 се изменя така: 

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

електропреносната и електроразпределителните мрежи”, приети с решение на 

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

ЗЕ (обн. ДВ, бр. 56 от 2007 г.) с всички последващи изменения и допълнения”; 

2. Точка 1.1.5 се изменя така: 

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

енергия”, приети с решение на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране 

съгласно чл. 21, ал.1, т. 9 от ЗЕ (обн., ДВ, бр. 64/17.08.2010 г.) с всички последващи 

изменения и допълнения;“ 

3. Точка 1.1.6 се изменя така: 

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

електрическа енергия”, приети с решение от Държавната комисия за енергийно и водно 

регулиране съгласно чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗЕ (обн., ДВ, бр. 38 от 2007 г.)  с всички 

последващи изменения и допълнения”; 
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4. Точка 1.1.7 се изменя така: 

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

енергийно и водно регулиране на основание чл. 21, ал.1, т. 9 и т. 13 от ЗЕ, “Правила 

за управление на електроенергийната система” (обн. ДВ, бр. 68 от 2007 г.), “Правила 

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

всички последващи изменения и допълнения.” 

5. Точка 1.1.8 се изменя така: 

„1.1.8 1.1.8.“Тарифата” е “Тарифата за таксите, които се събират от Държавната 

комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката” (обн. ДВ. 

бр.89/2004 г., изм. ДВ. бр.41/2007 г., изм. ДВ. бр.10/2009 г.) с всички последващи 

изменения и допълнения;“ 

6. Създава се нова т. 1.1.9. със следното съдържание: 

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

Правилата за търговия.“ 

 

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

 

1. Точка 2.1. се изменя така: 

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

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

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

включително дейността „координатор на стандартна балансираща група“ в 

съответствие с разпоредбите на ЗЕ, подзаконовите актове по неговото прилагане, с 

действащото законодателство, с общите и индивидуалните административни 

актове, издавани от комисията, регламентиращи тази дейност, както и с 

установената добра национална и международна практика.“ 

2. Точка 2.2. се изменя така: 

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

лицензианта на територията на Република България;“ 

3. Точка т.2.2.3 става 2.2.1. и се зименя така: 

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

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

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

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

електрическа енергия, от балансиращия или от организирания пазар на електрическа 

енергия”; 

4. Точка 2.2.4. става точка 2.2.2. и се изменя така: 

„2.2.2. Да сключва сделки за продажба на електрическа енергия на 

потребители, на други търговци, на които е издадена лицензия за търговия с 

електрическа енергия, на производители на пазара на електрическа енергия съгласно 

„Правилата за търговия”.“ 

5. Създава се нова т. 2.2.3. със следното съдържание: 

„2.2.3. Да осъществява дейността координатор на стандартна балансираща 

група и да прилага общи недискриминационни условия за разпределение на 

небаланса  между отделните членове в групата, спазвайки действащото 

законодателство и прилагайки разумни бизнес методи и модели в съответствие с 

добрите международни практики, с цел по-добро планиране на баланса в 

балансиращата група, генерацията, потреблението и обмените между балансиращи 

групи. За изпълнението на това задължение лицензиантът е длъжен: 

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

балансиращата група и за смяната на координатор на балансираща група; 
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- 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.“ 

7. Точка 2.3. се изменя така: 

„Лицензиантът може да упражнява търговия с електрическа енергия при 

условията на чл. 102 от ЗЕ.“ 

 

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

 

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

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

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

4. В т.3.4.2., б. „б“ се изменя така: 

„б) информационно и телекомуникационно оборудване, софтуерни продукти, 

които дават възможност за получаване и администриране на необходимата 

информация за изпълнение на задълженията по осъществяване на лицензионната 

дейност, включително и за дейността „координатор на стандартна балансираща 

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

контакт с участниците на пазара.“ 

5. В т.3.4.2., б. „в“ думата „дейността“ се заменя с думата „дейностите“. 

6. В т.3.4.4. се създава нова б. „б“ със следното съдържание: 

„б) упражняване на дейността координатор на стандартна балансираща 

група;“ 

7. В т.3.4.4. съществуващата б. „б“ става б. „в“. 

8. В т.3.4.4. съществуващата б. „в“ става б.“г“ и се изменя така: 

„г) работа с участници в стандартна балансираща група, включително по 

приемане, разглеждане и решаване на техни претенции.“ 

9. В т.3.5. думата „потребителите“ се заменя с израза „участници в стандартна 

балансираща група“. 

10. В т.3.5.1. думата „потребителите“ се заменя с думата „участниците“. 

11. В т.3.5.2. думата „потребителите“ се заменя с израза „участниците в 

стандартна балансираща група“. 

12. В т.3.5.3. думата „потребителите“ се заменя с думата „участниците“. 

13. В т.3.5.4. думата „потребителя“ се заменя с думата „участника“. 

14. В т.3.5.7. изразът „потребителите от предоставяните услуги по снабдяване с 

електрическа енергия“ се заменя с думата „участниците“. 

15. Точка 3.5.8. се изменя така: 

„3.5.8. За осигуряване защитата на участниците лицензиантът изготвя и 

представя за одобряване от комисията договор за участие в стандартна балансираща 

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

с участниците в стандартната балансираща група, реда и сроковете за получаване, 

разглеждане, проверка и отговор на подадени от участниците жалби – Приложение 

№3.“ 

16. Създава се нова т.3.5.9. със следното съдържание: 
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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 учасници.“ 

17. Създава се нова т.3.5.10. със следното съдържание: 

„3.5.10. Лицензиантът е длъжен да предоставя информация на участниците за 

индивидуалния им небаланс, общия небаланс на групата и цената за балансиране за 

всеки период на сетълмент.“ 

18. Създава се нова т.3.5.11. със следното съдържание: 

„3.5.11.Лицензиантът е длъжен да информира участниците за предстоящи 

промени в нормативната база свързани с пазара на електрическа енергия, и за тяхното 

влияние върху него и отделните участници в групата.“ 

19. Настоящата т.3.5.9. става т.3.5.12. 

20. Настоящата т.3.5.10. става т.3.5.13. и се изменя така: 

„3.5.13. Лицензиантът предоставя приложимите нормативни актове – Закона за 

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

- Правила за достъп, Правила за търговия и други.“ 

21. В т.3.6.1. думата „потребителите“ се заменя с думата „участниците“. 

22. В т.3.8.1. след думата „енергетиката“ се добавя израза „и Правилата за 

търговия“. 

23. В т.3.8.5. думата „потребителите“ се заменя с думата „участниците“. 

24. Създава се нова т.3.8.8. със следното съдържание: 

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

обхващащи едногодишен период от дейността „търговия с електрическа енергия” и 

като координатор на стандартна балансираща група и извънредни отчети, поискани от 

Комисията, съдържащи информация съгласно Правилата за търговия.“ 

25. В т.3.11.1 се изменя т.3 така: 

„3. Приложение №3 – Договор за участие в стандартна балансираща група за 

поемане на отговорност за балансиране“ 

 

На проведеното на 02.07.2013 г. открито заседание, представителите на „Мост 

Енерджи” АД заявиха, че приема отразените в доклада факти и обстоятелства без 

възражения. Относно участието си на пазара като търговец на електрическа енергия, 

представителят на заявителя допълни, че от 01.07.2013 г. „Мост Енерджи” АД вече е 

активен участник, с основна цел – клиентите на средно и ниско напрежение, като са 

сключени договори с клиенти присъединени към тези мрежи. 

 

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

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

чл. 13, ал. 6 от Наредба №3 за лицензиране на дейностите в енергетиката и чл. 57, 

ал. 9 от Правилата за търговия с електрическа енергия 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

I. Изменя Лицензия № Л-355-15 /20.04.2011 г. за извършване на дейността 

„търговия с електрическа енергия”, издадена на „Мост Енерджи” АД, с ЕИК 

201325372, като допълва същата с права и задължения за дейността „координатор 

на стандартна балансираща група“, както следва: 

 

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

допълнения: 

          1.Точка 1.1.4 се изменя така: 
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„1.1.4. „Правилата за достъп” са „Правила за условията и реда за достъп 

до електропреносната и електроразпределителните мрежи”, приети с решение 

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

т. 13 от ЗЕ (обн. ДВ, бр. 56 от 2007 г.) с всички последващи изменения и 

допълнения”; 

2.Точка 1.1.5 се изменя така: 

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

енергия”, приети с решение на Държавната комисия за енергийно и водно 

регулиране съгласно чл. 21, ал.1, т. 9 от ЗЕ (обн., ДВ, бр. 64/17.08.2010 г.) с всички 

последващи изменения и допълнения;“ 

3.Точка 1.1.6 се изменя така: 

„1.1.6. „Правила за измерване” са „Правилата за измерване на 

количеството електрическа енергия”, приети с решение от Държавната комисия 

за енергийно и водно регулиране съгласно чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗЕ (обн., ДВ, бр. 38 

от 2007 г.)  с всички последващи изменения и допълнения”; 

4.Точка 1.1.7 се изменя така: 

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

за енергийно и водно регулиране на основание чл. 21, ал.1, т. 9 и т. 13 от ЗЕ, 

“Правила за управление на електроенергийната система” (обн. ДВ, бр. 68 от 

2007 г.), “Правила за управление на електроразпределителните мрежи” (обн. ДВ, 

бр. 66 от 2007 г.) с всички последващи изменения и допълнения.” 

5.Точка 1.1.8 се изменя така: 

„1.1.8 1.1.8.“Тарифата” е “Тарифата за таксите, които се събират от 

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за 

енергетиката” (обн. ДВ. бр.89/2004 г., изм. ДВ. бр.41/2007 г., изм. ДВ. бр.10/2009 

г.) с всички последващи изменения и допълнения;“ 

6.Създава се нова т. 1.1.9. със следното съдържание: 

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

Правилата за търговия.“ 

 

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

           1.Точка 2.1. се изменя така: 

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

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

извършва дейността „търговия с електрическа енергия” („лицензионната 

дейност”) включително дейността „координатор на стандартна балансираща 

група“ в съответствие с разпоредбите на ЗЕ, подзаконовите актове по неговото 

прилагане, с действащото законодателство, с общите и индивидуалните 

административни актове, издавани от комисията, регламентиращи тази 

дейност, както и с установената добра национална и международна практика.“ 

            2.Точка 2.2. се изменя така: 

„2.2. С тази лицензия се предоставят права и се определят задълженията 

на лицензианта на територията на Република България;“ 

3.Точка т.2.2.3 става 2.2.1. и се зименя така: 

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

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

извън определената разполагаемост за производство на електрическа енергия по 

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

за търговия с електрическа енергия, от балансиращия или от организирания 

пазар на електрическа енергия”; 

4.Точка 2.2.4. става точка 2.2.2. и се изменя така: 

„2.2.2. Да сключва сделки за продажба на електрическа енергия на 

потребители, на други търговци, на които е издадена лицензия за търговия с 
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електрическа енергия, на производители на пазара на електрическа енергия 

съгласно „Правилата за търговия”.“ 

5.Създава се нова т. 2.2.3. със следното съдържание: 

„2.2.3. Да осъществява дейността координатор на стандартна 

балансираща група и да прилага общи недискриминационни условия за 

разпределение на небаланса  между отделните членове в групата, спазвайки 

действащото законодателство и прилагайки разумни бизнес методи и модели в 

съответствие с добрите международни практики, с цел по-добро планиране на 

баланса в балансиращата група, генерацията, потреблението и обмените между 

балансиращи групи. За изпълнението на това задължение лицензиантът е 

длъжен: 

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

балансиращата група и за смяната на координатор на балансираща група; 

- да известява предварително видовете услуги, които предлага и 

средствата, чрез които членовете на балансиращата група могат да получават 

актуална информация; 

- да извършва прогнозиране, съгласуване, предоставяне и утвърждаване 

на графици за производство, потребление и обмен на електрическа енергия в 

рамките на балансиращата група и с други координатори на балансираща 

група; 

- да извършва физически и финансов сетълмент по отношение на 

небалансите в балансиращата група; 

- да изготвя правила за фактуриране, оспорване и изплащане на 

задължения на членовете на балансиращата група, системата за възстановяване 

на суми и/или компенсиране на същите; 

- да изготвя „Методика за разпределение на общия небаланс между 

отделните членове на балансиращата група.“ 

6.Точка 2.3. се изменя така: 

„Лицензиантът може да упражнява търговия с електрическа енергия 

при условията на чл. 102 от ЗЕ.“ 

 

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

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

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

„сключените“. 

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

           4.В т.3.4.2., б. „б“ се изменя така: 

„б) информационно и телекомуникационно оборудване, софтуерни 

продукти, които дават възможност за получаване и администриране на 

необходимата информация за изпълнение на задълженията по осъществяване на 

лицензионната дейност, включително и за дейността „координатор на 

стандартна балансираща група“, в т.ч. за събиране, прехвърляне и обработване 

на данни и поддържане на контакт с участниците на пазара.“ 

5.В т.3.4.2., б. „в“ думата „дейността“ се заменя с думата „дейностите“. 

6.В т.3.4.4. се създава нова б. „б“ със следното съдържание: 

„б) упражняване на дейността координатор на стандартна балансираща 

група;“ 

7.В т.3.4.4. съществуващата б. „б“ става б. „в“. 

8.В т.3.4.4. съществуващата б. „в“ става б.“г“ и се изменя така: 

„г) работа с участници в стандартна балансираща група, включително по 

приемане, разглеждане и решаване на техни претенции.“ 

9.В т.3.5. думата „потребителите“ се заменя с израза „участници в 

стандартна балансираща група“. 

10.В т.3.5.1. думата „потребителите“ се заменя с думата „участниците“. 
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11.В т.3.5.2. думата „потребителите“ се заменя с израза „участниците в 

стандартна балансираща група“. 

12.В т.3.5.3. думата „потребителите“ се заменя с думата „участниците“. 

13.В т.3.5.4. думата „потребителя“ се заменя с думата „участника“. 

14.В т.3.5.7. изразът „потребителите от предоставяните услуги по 

снабдяване с електрическа енергия“ се заменя с думата „участниците“. 

15.Точка 3.5.8. се изменя така: 

„3.5.8. За осигуряване защитата на участниците лицензиантът изготвя и 

представя за одобряване от комисията договор за участие в стандартна 

балансираща група съгласно Правилата за търговия, включващ процедури за 

работа на координатора с участниците в стандартната балансираща група, реда и 

сроковете за получаване, разглеждане, проверка и отговор на подадени от 

участниците жалби – Приложение №3.“ 

16.Създава се нова т.3.5.9. със следното съдържание: 

„3.5.9. Лицензиантът е длъжен да осигурява участие на участниците, при 

условията на равнопоставеност и прозрачност за начина на разпределение на 

небалансите между него и останалите учасници.“ 

17.Създава се нова т.3.5.10. със следното съдържание: 

„3.5.10. Лицензиантът е длъжен да предоставя информация на участниците 

за индивидуалния им небаланс, общия небаланс на групата и цената за 

балансиране за всеки период на сетълмент.“ 

18.Създава се нова т.3.5.11. със следното съдържание: 

„3.5.11.Лицензиантът е длъжен да информира участниците за предстоящи 

промени в нормативната база свързани с пазара на електрическа енергия, и за 

тяхното влияние върху него и отделните участници в групата.“ 

            19.Настоящата т.3.5.9. става т.3.5.12. 

 20.Настоящата т.3.5.10. става т.3.5.13. и се изменя така: 

„3.5.13. Лицензиантът предоставя приложимите нормативни актове – 

Закона за енергетиката и издадените въз основа на него наредби и общи 

административни актове - Правила за достъп, Правила за търговия и други.“ 

21.В т.3.6.1. думата „потребителите“ се заменя с думата „участниците“. 

22.В т.3.8.1. след думата „енергетиката“ се добавя израза „и Правилата за 

търговия“. 

23.В т.3.8.5. думата „потребителите“ се заменя с думата „участниците“. 

24.Създава се нова т.3.8.8. със следното съдържание: 

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

обхващащи едногодишен период от дейността „търговия с електрическа енергия” 

и като координатор на стандартна балансираща група и извънредни отчети, 

поискани от Комисията, съдържащи информация съгласно Правилата за 

търговия.“ 

25.В т.3.11.1 се изменя т.3 така: 

„3. Приложение №3 – Договор за участие в стандартна балансираща група 

за поемане на отговорност за балансиране“ 

II. Одобрява на „Мост Енерджи” АД   актуализиран бизнес план за периода 

2011- 2015 г., приложение към това решение и приложение към издадената 

лицензия. 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в  

14 (четиринадесет) дневен срок. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

           (Анжела Тонева) 

   

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

                      (Емилия Савева) 


