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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-361 

 

от  08.04.2013 г. 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание, проведено на 08.04.2013 г., като разгледа доклад с вх. 

№ Е-Дк-70/05.02.2013 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-91/04.12.2012 г., 

подадено от „Фючър Енерджи” ЕООД за изменение на лицензия за дейността 

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

26.03.2013 г. открито заседание, установи следното: 

 

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

91/04.12.2012 г., подадено от „Фючър Енерджи” ЕООД за допълнение и изменение на 

лицензия № Л-361-15/21.07.2011 г. издадена за дейността „търговия с електрическа 

енергия”, на основание чл. 51, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 58, ал. 2, т. 

2 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ) във връзка с чл. 

39, ал. 5 и чл. 96а, ал. 1 от ЗЕ. 

Заявителят „Фючър Енерджи” ЕООД, с ЕИК 200990173, със седалище и адрес 

на управление гр. София 1618, община Столична, Район „Овча купел“, бул. „Никола 

Петков” №82, ет. 3,  представлявано от Валентин Крумов Христов, в качеството си на 

Управител на дружеството е титуляр на лицензия № Л-361-15/21.07.2011 г.  за 

дейността „търговия с електрическа енергия” за срок от 10 години, издадена от 

Комисията с Решение № Л-361/21.07.2011 г. Капиталът на дружеството е в размер на 

75 002 лв. 

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. 58,  

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-91/04.12.2012 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. 11, ал. 4 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 

изменение с допълване на права и задължения за дейността координатор на стандартна 

балансираща група предполага качество търговец на електрическа енергия. Предвид 
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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 „Фючър Енерджи” ЕООД 

да бъде изменена лицензия № Л-361-15/21.07.2011 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 е регистрирано като активен търговски участник на 

либерализирания пазар на електрическа енергия и има издаден от „ЕСО” ЕАД кодов 

номер на търговски участник №TZZ226.  

Офисът на „Фючър Енерджи” ЕООД се намира в гр. София, бул. „Никола 

Петков” №82, етаж 3. 

 Представена е информация относно софтуерните приложения и сървърът за 

електронна поща.  

Очакванията на дружеството са до края на 2013 г. да бъдат постигнати 

продажби от около 110  GWh.  

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

ЕООД отговаря на изискванията за наличие на техническа и материална осигуреност 

за сключване на сделки с електрическа енергия, 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, 

дружеството е представило данни за управленската и организационна структура на 

дружеството, както и данни за образованието и квалификацията на персонала. За 

постигане на своите цели заявителят разчита на квалифицирани специалисти в 

съответните области.  

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

че „Фючър Енерджи” ЕООД 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. 

В производството по изменение на лицензия за дейността “търговия с 

електрическа енергия” с права и задължения на координатор на стандартна 

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.2 т.4 и т.5 от НЛДЕ са представени  

актуализиран бизнес план за управление и развитие на дейността „търговия с 

електрическа енергия”, отразяващ и дейността „координатор на стандартна 

балансираща група” за периода 2013 г.- 2018 г., годишни финансови отчети за 2010 г. и 

2011 г. и предварителен финансов отчет към 30.09.2012 г. на „ФЮЧЪР  ЕНЕРДЖИ” 

ЕООД, както и писмено потвърждение от Банка ДСК ЕАД, за наличието на специална 

сметка съгласно чл. 8а от Правилата за условията и реда за достъп до електопреносната 

и електроразпределителните мрежи (Правилата). 

 От предоставените финансови отчети е видно, че за 2010 г. и 2011 г.отчетения 

финансов резултат на „Фючър Енерджи” ЕООД  е загуба в размер  съответно на  8 хил. 

лв. за 2010 г. и 51 хил.лв. за 2011 г., което е в резултат на това, че дружеството не е 

реализирало приходи от своята дейност. Към 30.09.2012 г. реализираните приходи от  

продажба на електрическа енергия са 9 232 хил.лв., а текущият финансов резултат на 

заявителя е печалба в размер на 12 хил.лв., видно от предоставения предварителния 

финансов отчет. 
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От извършения анализ на финансовото състояние на база общата балансова 

структура към 30.09.2012 г. общото финансово състояние на „Фючър Енерджи” ЕООД 

се определя като добро. Дружеството разполага със свободен оборотен капитал за 

обслужване на текущите си задължения и собствен капитал да инвестира в 

дълготрайни активи.  

„Фючър Енерджи” ЕООД е представило бизнес план за дейността „търговия с 

електрическа енергия”, допълнен с права и задължения на координатор на 

балансираща група за периода 2013 – 2018 г.  

Следва да се отбележи, че при издаване на  лицензия за дейността „търговия с 

електрическа енергия” № Л-361-15/21.07.2011 г., на лицензианта е одобрен бизнес план 

за периода 2011 - 2016 г. В тази връзка представеният от „Фючър Енерджи” ЕООД 

бизнес план, допълнен с права и задължения на координатор на балансираща група, е 

анализиран за периода 2013 - 2016 г.   

 Бизнес плана е разработен при следните параметри: 

 - нарастващ обем на търговия с електрическа енергия през периода на бизнес 

плана, както следва: за 2013 г.- 110 000 МВтч, за 2014 г. – 125 000 МВтч, за 2015 г.- 

140 000 МВтч, за 2016 г.- 161 000 МВтч. 

- средните цени, по които дружеството прогнозира да купува електрическа 

енергия са: през 2013 г.- 80 лв./МВтч, през 2014 г.- 96 лв./МВтч, през 2015 г.115 

лв./МВтч,  а през 2016 г.- 127 лв./ МВтч.  

- средните цени, по които дружеството прогнозира да продава електрическа 

енергия са: през 2013 г.-83 лв./МВтч, през 2014 г.- 100 лв./МВтч, през 2015 г.-120 

лв./МВтч и през 2016 г.- 132 лв./ МВтч. 

При посочените количества и цени приходите от продажба на електрическа 

енергия са: за 2013 г.- 9 130 хил.лв., за 2014 г.- 12 500 хил.лв., за 2015 г.- 16 800 хил.лв., 

и нарастват като през  2016 г. достигат сумата от 21 252 хил.лв.  

Разходите за покупка на електрическа енергия съответно са: за 2013 г.- 8 800 

хил.лв., за 2014 г.- 12 000 хил.лв., за 2015 г.- 16 100 хил.лв. и достигат сумата от 20 447 

 хил.лв. за 2016 г. 

От осъществяване на дейността „координатор на балансираща група” „Фючър 

Енерджи” ЕООД прогнозира следните количества и стойност на балансираща енергия: 

 

показатели мярка  2013 2014 2015 2016 

Количества 

балансираща 

енергия 

излишък 

 

МВтч 

 

18 400 

 

16 300 

 

17 200 

 

6 400 

Количества 

балансираща 

енергия 

недостиг 

 

МВтч 

 

2 700  

 

7 100 

 

8 200 

 

2 400 

Цена за 

излишък  

 

лв./МВтч 

25 28 28 30 

Цена за 

недостиг 

 

лв./МВтч 

140 155 155 160 

 

 В качеството си на координатор на балансиращ група „Фючър Енерджи” ЕООД 

не предвижда реализиране на печалби от дейността разпределение на общия  

балансиращ ефект, видно от представените финансови прогнози.  

В резултат на гореизложеното дружеството прогнозира да реализира 

положителни  нетни парични потоци от осъществяване на своята дейност, както 

следва: за 2013 г.- 257 хил. лв., за 2014 г.- 356 хил.лв., за 2015 г.- 536 хил.лв., като през 

2016 г. прогнозирания нетен паричен поток е в размер на  627  хил. лв.  

В съответствие с изискванията на чл. 8а ал.3 от Правилата за условията и реда за 

достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи дружеството е 
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представило банково удостоверение от Банка ДСК,  в което се посочва, че на името на 

„Фючър Енерджи” ЕООД има открита специална разплащателна сметка с наличност 

(салдо) към 30.11.2012 г. в размер на 200 453 лв., което отговаря на изискванията на чл. 

8а, ал. 1 от Правилата за условията и реда за достъп до електропреносната и 

електроразпределителните мрежи.  

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

Енерджи” ЕООД 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.13, ал. 7 от НЛДЕ и чл. 11, ал.1, т. 9 от Правилата за 

търговия с електрическа енергия „Фючър Енерджи” ЕООД е представило проект на 

Договор за участие в балансираща група с координатор (Договор), който съдържа:  

Условия за участие в балансираща група - в проектът на договора са посочени 

условията за участие в стандартната балансиращата група и необходими документи за 

включване към групата.  В приложение към заявлението се прилагат данни за обектите, 

с които ще се участва в балансиращата група. В срок до седем дни от получаване на 

заявлението, координаторът изпраща отговор на участника за включването му като 

член на балансиращата група. Координаторът може да поиска от участника 

допълнителна информация, необходима за нуждите на групата. В случай че са 

изпълнени изискванията, координатора изпраща потвърждение до участника за 

включване в балансиращата група. След подписване на договора и изпращане на 

първия график за доставка  от страна на участника до координатора, участника се 

счита за член на групата. 

Права и задължения на страните – разгледани са задълженията на координатора, 

като разпределянето на небалансите между членовете в групата да бъдат при 

равнопоставеност и прозрачност. Координаторът да предоставя на всеки член на 

групата информация за индивидуалния му небаланс, неговото отношение спрямо 

общия небаланс на групата за всеки период на сетълмент, както и цената за 

балансиране за всеки период на сетълмент. Да информира членовете на балансиращата 

група за предстоящи промени в нормативната база, свързани с пазара на електрическа 

енергия и тяхното влияние. Да разпределя груповия ефект от балансиране между 

членовете в групата на база равнопоставеност и отчитайки индивидуалната точност на 

прогнозата на всеки отделен участник в групата. Да отговаря на изискванията за 

финансово гарантиране на сделките с балансиращата енергия пред ЕСО, както и да 

заплаща разходите за балансиране на балансиращата група, съгласно условията и 

изискванията на Правилата за търговия. Посочени са и правата на координатора, като 

редовно и навреме да получава информация за предстоящи промени в потреблението 

на електрическа енергия на членовете на балансиращата група в следствие на ремонт, 

профилактика, преструктуриране на производството, въвеждане и извеждане на 

мощности, аварийни събития и др. оказващи съществено влияние на потреблението. Да 

следи за изпълнение на изискванията на членовете на групата за финансово 

гарантиране на сделките с балансираща енергия. Да възстановява разходите си, 

свързани с изпълнение на дейността координатор на стандартна балансираща група, 

като тези разходи ще се приспадат от груповия ефект на балансиране. Разгледани са 

задълженията на членовете на стандартната балансираща група, а именно да изготвя 

максимално точен прогнозен график въз основа на очаквана реална консумация на 

своите обекти и изпраща прогнозния график в указаните срокове. Да информира 

своевременно координатора за възникнали съществени промени в потреблението и 

заплаща редовно и в срок дължимите суми на координира. Да изпълнява изискванията 

на координатора за финансово гарантиране на сделките.  

 Изискване за подаване на прогнозни графици от членовете на стандартната 

балансираща група - разписана е процедура за изпращане на прогнозния график и 

случаи при невъзможност за изпращане на същия. Проверка на прогнозния график от 
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страна на координатора, изпращане на потвърждение и приемане на графика в 

съответствие с Правилата за търговия. 

Срокове за извършване на физически и финансов сетълмент в рамките  на 

стандартната балансиращата група – за целите на документирането се приема, че 

договорения график за доставка е основен документ, удостоверяващ заплатените или 

получени количества активна електрическа енергия, предмет на договора. Всеки член 

на стандартната балансираща група има право да получи справка за участието му в 

общия небаланс спрямо данните изпратени на координатора от ЕСО. При установяване 

на различия и след направено искане от другата страна, всяка от страните е длъжна да 

представи на другата в срок от три работни дни притежаваната от нея документация, 

удостоверяваща количествата електрическа енергия, с цел да се определи причината за 

различията. Сроковете за извършване на физически и финансов сетълмент са до пет 

работни дни след получаване на справката за  данните за небалансите и количествата 

електрическа енергия за групата от координатора. Всеки член от групата заплаща 

дължимите суми по фактурата съгласно сроковете посочени в индивидуалния договор. 

В случай на забава на плащането от страна на член на групата, същият дължи лихва в 

размер на SOFIBOR увеличен с 3% на годишна база за времето от настъпване на 

падежа за плащане да деня на постъпване на плащането по сметката на координатора. 

В случай, че член на групата просрочи плащането на дължимите суми с повече от 

петнадесет дни след срока, координаторът изпраща предизвестие за отстраняване от 

балансиращата група, ако в срок от три работни дни след изпращане на известието. 

Повторно включване на отстранен член от групата, поради неплащане става след 

погасяване на всички дължими суми включително и дължимите лихви. 

Прекратяване на участието - договорът за балансиране се прекратява при 

следните случаи: по искане на член на групата, по искане на координатора по искане 

на ЕСО или друг компетентен орган за неизпълнение на задълженията. Когато 

прекратяването е по искане на член от групата, той е длъжен да подаде уведомление до 

координатора за прекратяване на участието си в групата. В уведомлението се посочва 

дата на оттегляне, която не може да бъде по-рано от 30 дни след подаване на 

уведомлението.  

Принципи за разпределяне на общия небаланс – небалансите в групата се 

определят на база агрегирани измерени стойности за производство, потребление и 

физически обмени, отнесени към утвърден график на координатора на стандартната 

балансираща група за всеки период на сетълмент. Небаланс на координатора се 

определя на база нетна договорена позиция и нетна измерена позиция за всеки период 

на сетълмент. Небалансът на координатора е положителен, когато количеството 

електрическа енергия по договорената позиция е по-високо от количеството 

електрическа по нетната измерена позиция. Небалансът на координатора е 

отрицателен, когато количеството електрическа енергия по договорената позиция е по-

малко от количеството електрическа енергия по нетна измерена позиция.Абсолютен 

небаланс на групата е сумата от положителните и отрицателни небаланси на всички 

членове на групата за всеки период на сетълмент. Небалансът на всеки член от групата 

е положителен, когато количеството електрическа енергия по прогнозния график за 

доставка, изпратен към координатора, е по-високо от количеството електрическа 

енергия по измерения график за доставка на този член. Небалансът на всеки член от 

групата е отрицателен, когато количеството електрическа енергия по прогнозния 

график за доставка, изпратен към координатора, е по-малко от количеството 

електрическа енергия по измерения график за доставка на този член. Изчислението и 

разпределението на небалансите между членовете в групата за всеки период на 

сетълмент се извършва от координаторът на стандартната балансираща група 

съблюдавайки равнопоставеност на участниците в групата, прозрачност при 

осъществяване на балансирането в групата, справедливост при разпределяне на 

небалансите между членовете в групата 
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Процедура за работа на координаторът на стандартната балансираща група с 

членовете на  балансиращата група – за изясняване на възникнали събития и въпроси, 

които могат да окажат влияния на взаимната работа, всеки член на групата при 

поискване от негова страна, може да получава своевременно от координатора в 

рамките на три работни дни час за работна среща. Членовете на работната група имат 

право да подават жалби, молби, сигнали или искания до координатора на стандартната 

балансираща група по електронна поща, на ръка, препоръчано писмо, за което се 

издава входящ номер и в рамките на 15 работни дни се отговаря писмено.  

От направеният преглед на предложения от  „Фючър Енерджи” ЕООД проект на 

договор за балансиране може да се направи извода, че отговаря на изискванията на чл. 

13, ал. 7 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката в съответствие с 

Правилата за търговия с електрическа енергия. 

Предвид гореизложеното комисията счита, че искането на „Фючър Енерджи” 

ЕООД, лицензия № Л-361-15/21.07.2011 г. за дейността „търговия с електрическа 

енергия” по отношение 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 1.1.5 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. 7 от ЗЕ (обн., ДВ, бр. 64/17.08.2010 г.) с всички последващи 

изменения и допълнения;“ 

2. 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. 7 и т. 9 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.” 

3. Точка 1.1.8 се изменя така: 

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

комисия за енергийно и водно регулиране по 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;” 

4. 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: 
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„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. 

4. Точка 2.2.4. става  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; 

- 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.“ 

3. 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: 
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„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. Т.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“ 

 

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 Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката и чл. 57, 

ал. 9 от Правилата за търговия с електрическа енергия 
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ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

I. Изменя Лицензия № Л-361-15/21.07.2011 г. за извършване на дейността 

„търговия с електрическа енергия”, издадена на „Фючър Енерджи” ЕООД , с ЕИК 

ЕИК 200990173 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 1.1.5 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. 7 от ЗЕ (обн., ДВ, бр. 64/17.08.2010 г.) с всички 

последващи изменения и допълнения;“ 

            2.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. 7 и т. 9 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.” 

           3.Точка 1.1.8 се изменя така: 

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

комисия за енергийно и водно регулиране по 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;” 

          4.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. 

4. Точка 2.2.4. става  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: 
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„2.2.3. Да осъществява дейността координатор на стандартна 

балансираща група и да прилага общи недискриминационни условия за 

разпределение на небаланса  между отделните членове в групата, спазвайки 

действащото законодателство и прилагайки разумни бизнес методи и модели в 

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

баланса в балансиращата група, генерацията, потреблението и обмените между 

балансиращи групи. За изпълнението на това задължение лицензиантът е 

длъжен: 

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

балансиращата група и за смяната на координатор на балансираща група; 

- да известява предварително видовете услуги, които предлага и 

средствата, чрез които членовете на балансиращата група могат да получават 

актуална информация; 

- да извършва прогнозиране, съгласуване, предоставяне и утвърждаване 

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

рамките на балансиращата група и с други координатори на балансираща 

група; 

- да извършва физически и финансов сетълмент по отношение на 

небалансите в балансиращата група; 

- да изготвя правила за фактуриране, оспорване и изплащане на 

задължения на членовете на балансиращата група, системата за възстановяване 

на суми и/или компенсиране на същите; 

- да изготвя „Методика за разпределение на общия небаланс между 

отделните членове на балансиращата група.“ 

6.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. 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“. 
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12. 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.Т.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 „Фючър Енерджи” ЕООД актуализиран бизнес план за 

периода 2011- 2016 г., приложение към това решение и приложение към издадената 

лицензия. 

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в  

14 (четиринадесет) дневен срок. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

           (Евгения Харитонова) 

   

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

                               (Емилия Савева) 


