
 1

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-364  
от 24.02.2014 г. 

 
 

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

на закрито заседание, проведено на 24.02.2014 г., като разгледа доклад с вх.   
№ E-Дк-67/10.02.2014 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-61/28.10.2013 г., подадено 
от „ЕНЕРГОПРОЕКТ ЮТИЛИТИС” ООД за изменение/допълнение на лицензия  
№ Л-364-15/03.10.2011 г. издадена за дейността „търговия с електрическа енергия” и 
събраните данни от проведено открито заседание на 18.02.2014 г., установи следното:  

 

Административното производство е образувано по заявление с вх.  
№ Е-ЗЛР-И-61/28.10.2013 г., подадено от „ЕНЕРГОПРОЕКТ ЮТИЛИТИС” ООД за 
изменение/допълнение на лицензия № Л-364-15/03.10.2011 г., издадена за дейността 
„търговия с електрическа енергия” на основание чл. 51, ал. 1, т. 1 от Закона за 
енергетиката (ЗЕ) и чл. 61, ал. 2, т. 2 от Наредба № 3/21.03.2013 г. за лицензиране на 
дейностите в енергетиката (НЛДЕ) във връзка с чл. 39, ал. 5 и чл. 96а от ЗЕ.  

Заявителят „Енергопроект Ютилитис” ООД с ЕИК 201643663, със седалище и адрес 
на управление: област София, гр. София 1000, община Столична, район Лозенец, бул. 
„Джеймс Баучър” 51, представлявано от управителите Костадин Димов Грозев и Мария 
Илиева Владимирова, е титуляр на лицензия № Л-364-15/03.10.2011 г. за дейността 
„търговия с електрическа енергия” за срок от 10 години.  

С подаденото заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-61/28.10.2013 г., дружеството е поискало 
допълване на лицензията с права и задължения на координатор на стандартна 
балансираща група съгласно Закона за енергетиката и Правилата за търговия с 
електрическа енергия, приети с решение по Протокол № 110 от 18.07.2013 г. на ДКЕВР 
(ПТЕЕ, обн. ДВ, бр. 66 от 26.07.2013 г.). 

Съгласно чл. 51, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката, 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 Наредба № 3/21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите 
в енергетиката, във връзка с чл. 39, ал. 5 и чл. 96а от ЗЕ и чл. 56, ал. 11 от ПТЕЕ, обн. ДВ, 
бр. 66 от 26.07.2013 г. 

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. 9, ал. 5 от Наредба № 3/21.03.2013 г. последната следва 
да бъде допълнена с права и задължения на координатор.  

В чл. 57, ал. 1 от Правилата за търговия с електрическа енергия изрично е посочена 
отговорността на търговците на електрическа енергия за балансиране като лицензирани 
дружества по смисъла на ЗЕ.  

От друга страна съгласно, чл. 58, ал. 1 от ПТЕЕ търговските участници имат право 
да формират стандартни балансиращи групи. Съгласно чл. 1, ал. 2 от ПТЕЕ, търговски 
участници по смисъла на тези правила са производителите на електрическа енергия, 
търговците на електрическа енергия, крайни клиенти, общественият доставчик на 
електрическа енергия, крайните снабдители на електрическа енергия, независимия 
преносен оператор, операторите на електроразпределителните мрежи, доставчици от 
последна инстанция, разпределителни предприятия на тягова електрическа енергия.  
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Едно от изискванията за регистрация на търговски участник като „координатор на 
комбинирана група”, посочено в чл. 58, ал. 1, т. 3 от ПТЕЕ, е наличие на прието решение 
от ДКЕВР за допълване на съществуващата лицензия с правата и задълженията, свързани 
с тази дейност.  

С оглед изложеното, се налага изводът, че искането на „ЕНЕРГОПРОЕКТ 
ЮТИЛИТИС” ООД да бъде изменена лицензия № Л-364-15/03.10.2011 г. е допустимо. 

Следва да се има предвид, че ДКЕВР 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 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. 

Във връзка с наличието на технически и материални ресурси за осъществяване на 
дейността търговия с електрическа енергия, като „координатор на стандартна 
балансираща група”, от направената справка в регистъра на търговските участници на 
„ЕСО” ЕАД е видно, че дружеството е регистрирано на пазара на електрическа енергия и 
има издаден кодов номер на търговски участник № TZZ232. От датата на регистрация – 
14.12.2011 г. и до настоящия момент дружеството е с постоянен статут „активен”. 

 Дружеството ползва офис, намиращ се в гр. София, район Лозенец, бул. „Джеймс 
Баучър” 51, ет. 5, област София, община Столична. Дружеството декларира, че офисът е 
оборудван с необходимите за нормалната работа на екипа материални ресурси. С писмо с 
изх. № 3748/28.07.2011г., „ЕСО” ЕАД потвърждава, че дружеството е изпълнило 
изискванията относно комуникационното и компютърно оборудване за електронен обмен 
на данни с оператора и че декларираните от дружеството технически средства 
(информационна мрежа, програмно осигуряване и комуникационна инфраструктура), 
необходими за сключване на сделки с електрическа енергия по чл. 100, ал. 1 от ЗЕ, 
отговарят на условията, определени в Правилата за търговия с електрическа енергия. 

Дружеството предвижда да разработи и инсталира специален софтуер при всеки 
търговски участник в балансиращата група, което ще спомогне за по-точно прогнозиране 
и реакция при използването на intraday графиците в системата CATEE на ЕСО ЕАД. 

От изложените данни и доказателства може да се приеме, че „Енергопроект 
Ютилитис” ООД 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 чл. 11, ал. 6, т. 2 от Наредба № 3/ 
21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката.  

Относно наличието на човешки ресурси и опит за осъществяване на дейността 
търговия с електрическа енергия като координатор на стандартна балансираща група 
„Енергопроект Ютилитис” ООД 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. Според дружеството привлечените специалисти в 
енергетиката и търговията с електрическа енергия са се доказали през годините. 
Логистично и финансово фирмата е подпомагана от „Енергопроект” АД и 
„Енергоекспорт” ЕООД – фирми, доказали и утвърдили своето присъствие в сектор 
Енергетика, Енергопроектиране и Електроенергетика. Дружеството планира 
осъществяването на своята дейност със собствени средства, с помощта на „Енергопроект” 
АД и „Енергоекспорт” ЕООД в областта на финансовото, застрахователното, 
юридическото и счетоводното обезпечаване, както и използването на финансови 
инструменти от български и чуждестранни банки. 

Изложените от дружеството данни и доказателства дават основание да се приеме, че 
„Енергопроект Ютилитис” ООД отговаря на изискванията по чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЕ 
относно наличие на човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на 
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дейността търговия с електрическа енергия и като координатор на стандартна 
балансираща група в съответствие в съответствие с Наредба № 3/21.03.2013 г. за 
лицензиране на дейностите в енергетиката и с Правилата за търговия с електрическа 
енергия. 

В производството по изменение/допълнение на лицензията на „Енергопроект 
Ютилитис” ООД е направена оценка на финансовите възможности на дружеството за 
извършване на дейността „търговия с електрическа енергия” като „координатор на 
стандартна балансираща група”, както и наличието на финансови гаранции и обезпечения 
за сключване на сделки за търговия с електрическа енергия, съгласно Правилата за 
условията и реда за достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи, 
приети с решение по Протокол №  147 от 14.10.2013 г., (Правилата, обн., ДВ, бр. 98 от 
12.11.2013 г.).  

 „Енергопроект Ютилитис” ООД е титуляр на Лицензия № Л-364-15/03.10.2011 г. за 
дейността „търговия с електрическа енергия” и от 2012 г. извършва търговски сделки на 
свободния електроенергиен пазар. 

В изпълнение на изискванията на чл. 11, ал. 2, т. 3, т. 4, т. 5 и т. 6 от НЛДЕ е 
представен одитиран годишен финансов към 31.12.2012 г., отчет за приходите и разходите 
и счетоводен баланс към 30.09.2013 г. на „Енергопроект Ютилитис” ООД, бизнес план за 
дейността „търговия с електрическа енергия” с допълнение за дейността „координатор на 
стандартна балансираща група” за периода 2013 – 2020 г., удостоверение от „Тексим 
Банк” АД за открита специална разплащателна сметка и банкова референция от „Тексим 
Банк” АД за открити разплащателни сметки.  

С представеното банково удостоверение „Тексим Банк” АД, удостоверява, че 
съгласно чл. 19, ал. 2 и във връзка с чл. 19, ал. 4 от Правилата, „Енергопроект Ютилитис” 
ООД има открита специална сметка, предназначена за търговия и финансово гарантиране 
на сключваните сделки с електрическа енергия, с наличност към 24.10.2013 г. в размер на 
285 122,97 лв. При поискване „Тексим Банк” АД ще предоставя на ДКЕВР информация 
относно оборотите и салдото по специалната сметка, като разходите за представяне на 
информацията са за сметка на лицензианта „Енергопроект Ютилитис” ООД. Размерът на 
сумата по специалната банкова сметка отговаря на изискванията на чл. 19 от Правилата, 
тъй като съгласно одитирания годишен финансов отчет 1/24 част от оборота на 
дружеството от търговия с електрическа енергия за предходната година е в размер на 
84 625 лв. 

Дружеството е представило банкова референция от „Тексим Банк” АД издадена на 
24.10.2013 г., в уверение на това, че „Енергопроект Ютилитис” ООД има открити 
действащи разплащателни сметки в лева и евро, чрез които извършва своите плащания с 
посочени обороти по тях за 2012 г. и 2013 г. до 2 449 хил. лв. и до 112 евро. Банката 
потвърждава, че не са предявявани никакви искания за запор или служебни вземания от 
средствата на дружеството, както и че дружеството използва кредитни улеснения от 
банката, които обслужва редовно и в срок. 

Съгласно представения одитиран годишен финансов отчет към 31.12.2012 г., 
текущият финансов резултат на дружеството е загуба в размер на 39 хил. лв., при отчетена 
загуба за предходната година в размер на 9 хил. лв. През 2011 г. дружеството не е 
извършвало търговия с електрическа енергия. Разходите за 2011 г. са в размер на 9 хил. лв. 
(разходи за материали-1 000 лв., разходи за външни услуги-6 хил. лв.,  разходи за лихви – 
1 000  лв. и други разходи-1 000), които формират и отчетената загуба. 

Общите приходи на дружеството за 2012 г. са в размер на 2 041  хил. лв. и включват 
приходи от търговия с електроенергия и приходи от предоставяне на консултантски 
услуги по лицензиране на търговци. Приходите на дружеството от търговските сделки с 
електрическа енергия през 2012 г. са в размер на 2 031 хил. лв., като съгласно извлечение 
за сетълмент на търговски участник генерирано от системата САТЕЕ на „ЕСО” ЕАД,  
количеството търгувана електрическа енергия за 2012 г. е 27 675 МВтч,  а приходите от 
услуги са в  размер на 10 хил. лв. 
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Общите разходи на дружеството за 2012 г. са в размер на 2 081 хил. лв., като с най-
голям дял в тях са разходите за закупуване на електрическа енергия - 2 000 хил. лв. 
Дружеството отчита разходи за външни услуги, за персонал, намаление на незавършени 
услуги и други разходи общо в размер на 54 хил. лв. и финансови разходи - за лихви и 
разходи за такси и комисионни в размер на 27 хил. лв. 

Общите активи на дружеството се увеличават от 46 хил. лв. към 31.12.2011 г. на 126 
хил. лв. към 31.12.2012 г. в резултат на увеличението на краткотрайните активи (от 31 хил. 
лв. към 31.12.2011 г. на 112 хил. лв. към 31.12.2012 г.), което се дължи на увеличените 
търговски вземания. Дълготрайните активи намаляват от 15 хил. лв. към 31.12.2011 г. на 
14 хил. лв. към 31.12.2012 г. от намалението на нематериалните активи. 

Към 31.12.2012 г. дружеството не отчита дългосрочни пасиви, а текущите пасиви се 
увеличават от 50 хил. лв. към 31.12.2011 г. на 169 хил. лв. към 31.12.2012 г. 

След извършен анализ на финансовото състояние на база обща балансова структура 
към 31.12.2012 г., може да се направи извода, че общото финансово състояние на 
дружеството е лошо. Дружеството би могло да среща затруднения да покрива текущите си 
задължения с наличните краткотрайни активи, да покрива финансовите си задължения със 
собствени средства и да инвестира в нови дълготрайни активи. 

От представеният отчет към 30.09.2013 г. е видно, че в края на месец септември 2013 
г. дружеството отчита печалба от дейността си в размер на 11 хил. лв.  

Дружеството е представило бизнес план за развитие на дейността „търговия с 
електрическа енергия” с права и задължения за извършване на дейността „координатор на 
стандартна балансираща група” за периода 2013-2020 г. с прогнозни отчети за приходите 
и разходите и отчет за паричните потоци, разработен при следните предвиждания:  

За дейността „търговия на електрическа енергия“   
- нарастване на обема на продажбите на електрическа енергия, като прогнозните 

количества електрическа енергия за продажба за 2013 г. са в размер на 20 400 МВтч и 
достигат до 876 000 МВтч. за 2017 г., като тази стойност се запазва до 2020 г.  

- цената по която дружеството ще продава електрическата енергия за 2013 г. и 2014 
г. е в размер на 78,50 лв./ МВтч, а за периода 2015-2020 г. е 81,50 лв./ МВтч за 2015 г.  

- цената по която ще купува електрическата енергия се увеличава от 71,20 лв./ МВтч 
за 2013 г. до 78,00 лв./ МВтч за 2015 г. и запазва тази стойност си до края на бизнес плана.   

За дейността „координатор на стандартна балансираща група“  
- количествата балансираща енергия излишък от 15 400 МВтч за 2014 г. се 

увеличават до 15 800 МВтч за 2020 г.  
- количествата балансираща енергия недостиг се увеличават от 4 800 МВтч за 2014 г. 

до 7 800 МВтч за 2020 г.  
- средната цена за електрическата енергия излишък за периода 2014-2016 г. е в 

размер на 28 лв./ МВтч, а от 2017 г. е предвидено да нараства, достигайки до 32 лв./ МВтч 
за 2020 г.  

- средната цена за електрическата енергия недостиг нараства от 140 лв./ МВтч за 
2013 г. до 160 лв./ МВтч за 2017 г. и тази стойност се запазва до 2020 г.  

Въз основа на горните параметри, прогнозните приходи и разходи от дейността са 
както следва:  

- прогнозните приходи нарастват от 1 601 хил. лв. за 2013 г. на 91 454 хил. лв. за 
2017 г. и остават непроменени до 2020 г. 

- прогнозните разходи на дружеството за периода от 1598 хил. лв. за 2013 г. се 
увеличават на 89 696 хил. лв. за 2017 г. и стойността им се запазва до 2020 г. 

За целия период на бизнес плана дружеството предвижда печалба от дейността си, 
която от 3 хил. лв. за 2013 г. се увеличава до 1 582 хил. лв. за 2017 г. и тази стойност се 
запазва до 2020 г. 

Въз основа на всичко гореизложено може да се направи извода, че в случай че спази 
заложените в бизнес плана параметри „Енергопроект Ютилитис” ООД ще притежава 
финансови възможности за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия” с 
права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група”. 
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В съответствие с чл. 12 от НЛДЕ и чл. 11, ал. 1, т. 9 от Правилата за търговия с 
електрическа енергия „Енергопроект Ютилитис” ООД е представило проект на „Договор 
за участие в стандартна балансираща група за поемане на отговорност за балансиране” 
(договор), в който е регламентирано следното: 

- Предмет на договора и условия за влизането му в сила – с този договор се уреждат 
условията за включване, участие, изключване на участник, в стандартната балансираща 
група с координатор „Енергопроект Ютилитис” ООД и начинът за изчисление на 
индивидуалните небаланси и разходите за балансиране. Неразделна част от Договора е 
Приложение № 1, което съдържа данни за обектите на участниците балансиращата група. 

- Права и задължения на координатора на балансиращата група 
- координаторът се задължава: 1) да поема отговорността за балансиране за 

обектите на участника в балансиращата група; 2) да поема задължението за изготвяне на 
прогнозни графици за доставка от името на Участника на база данни от системата на ЕСО; 
3) да информира участника за предстоящи промени в нормативната база свързани с пазара 
на електрическа енергия, и за тяхното влияние върху него и отделните членове на групата; 
4) да заплаща редовно и в срок на участника дължими суми за енергия при нетна 
положителна позиция в края на отчетния период; 5) да отговаря на изискванията за 
финансово гарантиране на сделките с балансираща енергия пред ЕСО, както и да заплаща 
разходите за балансиране на балансиращата група съгласно условията и изискванията на 
ПТЕЕ. 

- координаторът има право: 1) да получава редовно и навреме информация за 
предстоящи промени в потреблението на електрическа енергия на участника в 
балансиращата група, в следствие на планиран ремонт, профилактика, пресктруктуриране 
на производство, въвеждане, извеждане на мощности, аварийни събития и други, 
оказващи съществено влияние върху потреблението, и/ или производството на 
електрическа енергия; 2) да следи за изпълнение на изискванията на участника в групата 
за финансово гарантиране на сделките с балансираща енергия; 3) при незаплащане на 
дължимите суми за балансираща енергия в срок и размер и при неизпълнение на 
изискванията за финансово гарантиране на сделките с балансираща енергия, 
Координаторът има право да изключи участника от балансиращата група. 

- Права и задължения на участниците в балансиращата група 
- участниците в балансиращата група имат право: 1) да получава информация за 

прогнозното количество, измерено количество и положителни и отрицателни небаланси 
на база данни изпратени от ЕСО до Координатора; 2) да предлага мерки на Координатора 
за оптимизация на дейността на групата. 

- участниците в балансиращата група се задължават: 1) да информира 
своевременно Координатора за възникнали съществени промени в потреблението, и/или 
производство преди и по време на реално изпълнение на текущия график за доставка, 
които могат да окажат съществено негативно влияние върху Групата; 2) да заплаща 
редовно и в срок разходите за балансираща енергия при недостиг на Координатора, както 
и всички други дължими суми за мрежови услуги, такси и добавки съгласно изискванията 
на нормативната рамка; 3) да изпълнява изискванията на Координатора за финансово 
гарантиране на сделките с балансираща енергия и 5) Участник (пряк член) на 
балансиращата група е длъжен да информира незабавно Координатора в случай на смяна 
на доставчик.  

- Графици за Потребление/Производство – настоящият раздел урежда 
задължението на: 1) участниците (пряк/непряк член) на балансиращата група да изпращат 
на прогнозни графици за доставка/производство съгласно регламентираните срокове; 2) 
координатора да проверява тези графици за съответствие с техническите параметри 
посочени в Приложение № 1 на Договора.  

- Срокове за извършване на физически и финансов сетълмент – настоящият раздел 
урежда сроковете и действията, които предприема координаторът за извършването и 
изпращането: 1) на предварителен/окончателен физически сетълмент и 2) на финансов 
сетълмент.  
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- Принципи за изчисление на количеството индивидуален небаланс и цени на 
балансираща енергия – количеството небаланс за всеки период на сетълмент се определя, 
като разлика между прогнозното количество електрическа енергия от регистрираният от 
ЕСО дневен график за доставка и реално потребеното количество електрическа енергия от 
обектите на Участника за съответния период на сетълмент.  

- Фактуриране и заплащане на разходите за балансираща енергия – този раздел 
урежда начините и сроковете за издаване на фактури, заплащане на дължимите суми, 
задължение за изплащане на лихви в случаите на забава на парични задължения. 
Регламентирано е и предоставянето и актуализацията на неотменяема и безусловна 
банкова гаранция в полза на координатора или депозит по сметка на координатора.  

- Гарантиране на плащанията по договора – в този раздел се определя стойността, 
начина на изчисляване и актуализацията на обезпечението, което участника предоставя в 
полза на координатора. Обезпечението - Гаранционен депозит се внася по сметка на 
Координатора, или е безусловна и неотменяема банкова гаранция, открита в полза на 
Координатора, по утвърден от Координатора образец.  

- Условия, ред и срокове за смяна на координатор на балансираща група – в случай, 
че участникът иска да се присъедини към друга балансираща група и да избере друг 
координатор, той изпраща писмено уведомление до настоящия координатор, който от 
своя страна извършва проверка за липса на задължения на участника.  

- Ред и условия за подаване на жалби и срокове за разглеждането им – молбите, 
исканията за проверки, жалбите и предложенията се подават в писмена форма до 
координатора. След изясняване на фактите и обстоятелствата координатора отговаря в 
писмен вид в рамките на 10 дни от датата на завеждането на документите в съответния 
регистър.  

- Непреодолима сила – при наличието на обстоятелства на непреодолима сила, 
двете Страни се задължават взаимно да се уведомяват във възможно най-кратки срокове 
за началото на обстоятелствата, както и да положат всички необходими усилия за 
намаляване или предотвратяване на вредите и последствията от тези обстоятелства. 
Потвърждаване на обстоятелства на непреодолима сила се извършва със сертификат, 
издаден от БТПП или от съответния компетентен орган, в срок от 14 дни от началото на 
непреодолимата сила. Докато трае непреодолимата сила и доколкото тези събития пречат 
на изпълнението на подписания между страните договор, изпълнението на задълженията 
по него се спира. В случай, че непреодолимата сила продължи повече от 30 дни, всяка от 
страните има правото да прекрати договора едностранно.  

- Продължаване валидността на договора – договорът може да бъде продължен, 
като за целта двете страни подписват допълнително споразумение.  

- Прекратяване на договора – в този раздел са упоменати причините, които могат да 
доведат до прекратяване на договора. Във всички случаи, двете страни в двудневен срок 
от датата на прекратяване на договора подписват двустранен протокол, отчитащ 
изпълнението на договора до момента на неговото прекратяване и уреждащ финансовите 
им взаимоотношения. 

- Поверителност на информацията – разкриването на всякаква информация свързана 
с договора без писмено съгласие на насрещната страна е забранено с изключение на 
случаите на предоставяне на информация, съгласно спазването на закони, наредби или 
правила на оператор на система, контролен орган, съдопроизводство и др. 

- Уреждане на спорове – Всички спорове се уреждат по пътя на преговорите между 
страните, а при непостигане на съгласие, спорът се отнася за разрешаване към 
Арбитражния съд при Българската Търговско-промишлена Палата. За всички, неуговорени 
в договор въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото в страната законодателство и 
нормативни актове, уреждащи тази материя, включително ПТЕЕ. 

- Други условия – в този раздел са разписани реда и начина за изменение и 
допълнение на условията на договора. 
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От направения преглед на предложения от „Енергопроект Ютилитис” ООД проект 
на „Договор за участие в стандартна балансираща група за поемане на отговорност за 
балансиране” се установи, че разпоредбите съдържащи се в него отговарят на 
изискванията на чл. 12, ал. 2 от Наредбата № 3 за лицензиране на дейностите в 
енергетиката и са в съответствие с Правилата за търговия с електрическа енергия. 

  
Предвид гореизложеното комисията счита, че искането на „Енергопроект 

Ютилитис” ООД за изменение на лицензия № Л-364-15/03.10.2011 г., издадена за 
дейността  „търговия с електрическа енергия”, като същата бъде допълнена с права и 
задължения за дейността „координатор на стандартна балансираща група” е основателно и 
лицензията следва да бъде изменена, както следва: 

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

1. В т. 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. 1.1.4 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 по т. 2 от протокол № 147 от 14.10.2013 г. 
съгласно чл. 21, ал. 1, т. 13 и чл. 24, ал. 2 от ЗЕ с всички последващи изменения и 
допълнения”; 

3. В т. 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. 66 от 26.07.2013 г.) с всички последващи изменения и 
допълнения; 

4. В т. 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 по т. 3 от протокол № 147 от 14.10.2013 г. на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 във 
връзка с чл. 83, ал. 1, т. 6 от ЗЕ с всички последващи изменения и допълнения”; 

5. 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. 68 от 2007 г.), „Правила за 
управление на електроразпределителните мрежи” (обн. ДВ, бр. 66 от 2007 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. т. 2.1. се изменя така: 
„2.1. С тази лицензия Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, 

наричана по-нататък „комисията”, разрешава на лицензианта да извършва дейността 
„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. т. 2.2. се изменя така: 
„2.2. С тази лицензия се предоставят права и се определят задълженията на 

лицензианта на територията на Република България;“ 
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3. Точка т. 2.2.3 става 2.2.1. и се заменя 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. т. 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 борсовия пазар на електрическа енергия съгласно „Правилата за 
търговия”.“ 

5. Създава се нова т. 2.2.3. със следното съдържание: 
„2.2.3. Да осъществява 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. т. 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.“ 
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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 участници.“ 

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. 3.10.1 отпада „одобрена от Министерски съвет” 
26. 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 откритото заседание, проведено на 18.02.2014 г. представителят на дружеството 

заявява, че няма възражения по доклада на работната група с вх.  № E-Дк-67/10.02.2014 г. 
 
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 1, чл. 39, ал. 5 и чл. 51, 

ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката, във връзка с чл. 9, ал. 5 и чл. 66, т. 1, чл. 13, ал. 6 
от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката и  
чл. 58, ал. 1, т. 3 от Правилата за търговия с електрическа енергия  
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ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

РЕШИ: 
 
 
Изменя лицензия № Л-364-15/03.10.2011 г. за извършване на дейността 

„търговия с електрическа енергия” издадена на „ЕНЕРГОПРОЕКТ ЮТИЛИТИС” 
ООД, с ЕИК 201643663, като допълва същата с права и задължения за дейността 
„координатор на стандартна балансираща група”, както следва:  

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

допълнения: 
1. В т. 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. 1.1.4 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 по т. 2 от протокол № 147 от 
14.10.2013 г. съгласно чл. 21, ал. 1, т. 13 и чл. 24, ал. 2 от ЗЕ с всички последващи 
изменения и допълнения”; 

3. В т. 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. 66 от 26.07.2013 г.) с всички 
последващи изменения и допълнения; 

4. В т. 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 по т. 3 от протокол № 147 от 14.10.2013 г. на основание чл. 21, ал. 1, 
т. 9 във връзка с чл. 83, ал. 1, т. 6 от ЗЕ с всички последващи изменения и 
допълнения”; 

5. 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. 68 от 2007 г.), „Правила за 
управление на електроразпределителните мрежи” (обн. ДВ, бр. 66 от 2007 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. т. 2.1. се изменя така: 
„2.1. С тази лицензия Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, 

наричана по-нататък „комисията”, разрешава на лицензианта да извършва 
дейността „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. т. 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. и се заменя 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. т. 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 борсовия пазар на електрическа енергия 
съгласно „Правилата за търговия”.“ 

5. Създава се нова т. 2.2.3. със следното съдържание: 
„2.2.3. Да осъществява 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. т. 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.“ 
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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. 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 участници.“ 

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. 3.10.1 отпада „одобрена от Министерски съвет” 
26. 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“. 
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 II. Одобрява на „ЕНЕРГОПРОЕКТ ЮТИЛИТИС” ООД актуализиран бизнес 
план за периода 2013-2020 г., приложение към това решение и приложение към 
издадената лицензия. 

 
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в  

14 (четиринадесет) дневен срок. 
 
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
Боян Боев  
 
и.д. ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 
Мариела Цанкова 


