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КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
     София – 1000,  бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8 - 10,  тел.: 93 596 13, факс: 988 87 82 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ И2-Л-370 

от 13.10.2015 г. 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание, проведено на 13.10.2015 г., като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-265 от 

08.09.2015 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-39 от 22.06.2015 г. на „Ритъм-4-ТБ“ ООД 

за допълнение на лицензия № Л-370-15 от 21.11.2011 г. за дейността „търговия с 

електрическа енергия”, съдържаща права и задължения на „координатор на стандартна 

балансираща група“, с включване на права и задължения на „координатор на 

комбинирана балансираща група“, и събраните данни от проведеното на 23.09.2015 г. 

открито заседание по преписката, установи следното: 

 

Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за енергийно 

и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-39 от 22.06.2015 г. на 

„Ритъм-4-ТБ“ ООД за допълнение на лицензия № Л-370-15 от 21.11.2011 г. за дейността 

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

стандартна балансираща група“, с включване на права и задължения на „координатор на 

комбинирана балансираща група“, на основание чл. 51, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ) 

и чл. 61, ал. 2, т. 2 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката 

(Наредба № 3). 

Със Заповед № З-Е-142 от 26.06.2015 г. на председателя на Комисията е сформирана 

работна група със задача да проучи обстоятелствата в заявлението и приложенията към него за 

установяване на основателността на искането. 

Резултатите от извършения анализ на заявлението и приложенията към него са отразени в 

доклад с вх. № Е-Дк-265 от 08.09.2015 г., който е приет от КЕВР с решение по Протокол № 181 

от 11.09.2015 г., т. 7. В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ, на 23.09.2015 г. е 

проведено открито заседание, на което е присъствал представител на заявителя. Същият не е 

направил възражения по фактите, обстоятелствата и изводите, отразени в приетия доклад.   

След проучване на обстоятелствата по образуваната преписка, Комисията приема за 

установено следното: 

Видно от представеното удостоверение за актуално състояние с изх. № 20150609111525 

от 09.06.2015 г. на Агенцията по вписванията, правно-организационната форма на „Ритъм-4-ТБ“ 

ООД e дружество с ограничена отговорност, с единен идентификационен код /ЕИК/ 123655865, 

със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора 6000, ул. „Свети Княз Борис“ № 93, ет. 9.  

Дружеството се представлява и управлява заедно и поотделно от управителите Таня 

Бонева Данева и Руси Илчев Данев. 

„Ритъм-4-ТБ“ ООД има следния предмет на дейност: тъpгoвия c eнepгoнocитeли, мeтaли, 

зaxap и зaxapни издeлия, пpoизвoдcтво нa cтоки c цeл пpoдaжбa, пoкупкa нa cтoки и дpуги вeщи 

c цeл пpeпpoдaжбa в пъpвoнaчaлeн, пpepaбoтeн или oбpaбoтен вид, пpoдaжбa нa cтoки oт 

coбcтвено пpoизвoдcтво, тъpгoвcкo пpeдcтaвитeлcтво и пocpeдничecтво, кoмиcиoнни, 

cпeдициoнни /бeз пoщa/ и пpeвoзни cдeлки, cклaдoви, лицeнзиoнни cдeлки, pecтopaнтьopcтвo, 

xoтeлиepcтвo, туpиcтичecки, peклaмни, инфopмaциoнни, пpoгpaмни, импpecapcки и дpуги 
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уcлуги, пoкупкa, cтpoeж или oбзaвeждaнe нa нeдвижими имoти c цeл пpoдaжбa, лизинг, кaктo и 

вcякaкви дpуги дeйнocти, нeзaбpaнeни oт зaкoнa, кoгaтo имa paзpeшитeлeн peжим - cлeд 

cъoтвeтнoтo paзpeшeниe.  

Капиталът на дружеството е в размер на 25 374 260 лв. (двадесет и пет милиона триста 

седемдесет и четири хиляди и двеста и шестдесет лева). 

Съдружници в дружеството са Таня Бонева Данева с дял от капитала в размер на 20 

374260 лв. (двадесет милиона триста седемдесет и четири хиляди и двеста и шестдесет лева) и 

Руси Илчев Данев с дял от капитала в размер на 5 000 000 лв. (пет милиона лева). 

От представените на основание чл. 11, ал. 2, т. 2, буква „а” и буква „б” от Наредба № 3 

декларации от управителите Таня Бонева Данева и Руси Илчев Данев се установява, че същите 

не са лишавани от правото да упражняват търговска дейност и не са осъждани с влязла в сила 

присъда за престъпление против собствеността или против стопанството. 

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

3, с които се установява, че дружеството не е обявено в несъстоятелност, не е в производство за 

обявяване в несъстоятелност, не е в ликвидация, не му е отнемана лицензия за търговия с 

електрическа енергия, както и не му е отказвано издаването на лицензия за същата дейност. 

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

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

права и задължения за дейността „координатор на комбинирана балансираща група“ предполага 

качество търговец на електрическа енергия. Предвид изложеното, при изменение на 

съществуващата лицензия срокът на изпълнение на дейността на 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”. 

Предвид изложеното, заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-39 от 22.06.2015 г. на „Ритъм-4-ТБ“ 

ООД за изменение/допълнение на лицензия № Л-370-15 от 21.11.2011 г. за дейността „търговия 

с електрическа енергия”, съдържаща права и задължения на „координатор на стандартна 

балансираща група“, с включване на права и задължения на „координатор на комбинирана 

балансираща група”, е допустимо.  

 Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване на дейността 

„търговия с електрическа енергия“, съдържаща права и задължения на „координатор на 

комбинирана балансираща група“. 

 „Ритъм-4-ТБ“ ООД има издадена лицензия № Л-370-15 от 21.11.2011 г. за дейността 

„търговия с електрическа енергия” с включени права и задължения на „координатор на 

стандартна балансираща група“ за срок от 10 години. Седалището и адресът на управление на 

дружеството е гр. Стара Загора 6000, ул. „Свети Княз Борис“ № 93, ет. 9. 

Заявителят декларира, че офисът е оборудван с необходимите за нормалната работа на 

екипа материални ресурси. „Ритъм-4-ТБ“ ООД е активен участник на пазара на електрическа 

енергия от 01.05.2013 г. с EIC код 32X001100100382L, видно от регистъра на координаторите на 

стандартни балансиращи групи на сайта на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД (ЕСО 

ЕАД). В процеса на организацията на бизнеса си, дружеството е създало офис условия, които 

успешно обезпечават нормалното функциониране на компанията. За извършване на дейността 

„търговия с електрическа енергия” дружеството посочва в бизнес плана си, че използва 

специално изградена комуникационна и информационна система, включваща специално 

разработен за целта и иновативен за България софтуер. Дружеството разполага със следното 

собствено оборудване: работни станции 15 бр., преносими компютри 20 бр., телефонни линии 3 

бр., факс линии 2 бр., връзка с интернет. В офисите е осигурена свързаност на компютрите в 

локална мрежа и  достъп до ресурсите на сървърите. 
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На работните станции има инсталирани операционни системи Windows 8.1 и Windows 7 

Professional, както и Microsoft Office 2013 и Microsoft Office 2010. Базата данни се поддържа от 

сървърни конфигурации HP ML350 G6, с параметри – процесор Intel Quad-Core Xeon L5520, 

RAM 6 GB, 500 GB SAS RAID; HP ML 310 E; SUPERMICRO – Intel 6-Core Xeon E5-2620V2,RAM 

128 GB ecc, 1000 GB HDD RAID. Антивирусната защита е ESET Endpoint Protection. 

Информационната система позволява защитен достъп до ресурсите на работните станции и 

сървърите от отдалечени работни места с достъп до интернет. За електронен обмен на данни 

всички работни места в локалната мрежа на „Ритъм-4-ТБ“ ООД имат достъп до Интернет, 

доставен от „Интернет Груп” ООД и „Комнет България Холдинг” ООД. За нуждите на 

електронната търговия с ел. енергия е разкрит официалeн e-mail адрес: trade@ritam-bg.com.  

От гореизложените данни и представените доказателства се установи, че „Ритъм-4-ТБ“ 

ООД отговаря на изискванията за наличие на техническа и материална осигуреност за сключване 

на сделки с електрическа енергия и като „координатор на комбинирана балансираща група“ в 

съответствие с чл. 11, ал. 6, т. 2 от Наредба № 3.  

 Относно наличието на човешки ресурси и опит за осъществяване на дейността „търговия с 

електрическа енергия“ с права и задължения на „координатор на комбинирана балансираща 

група“. 

 В бизнес плана си дружеството посочва, че персоналът, с който разполага, има 

дългогодишен опит от работата в своите дейности. „Ритъм-4-ТБ“ ООД разполага със 

специалисти за електронна обработка на информацията, правни и финансови задачи и такива с 

познания в електроенергетиката. Тези ресурси дават възможност за успешна реализация на 

дейността „търговия с електрическа енергия”. За постигане на по-добри резултати е предвидено 

провеждане на подходящо допълнително обучение на персонала.  

Като приложение към бизнес плана са предоставени професионални автобиографии на 

четирима служители, заети с основната дейност в компанията. Предоставена е информация и за 

организационната структура на дружеството. „Ритъм-4-ТБ“ ООД се управлява от управител, 

изпълнителен директор и ръководител стратегическо планиране. В структурата влизат и седем 

отдела: 

 Финансово - счетоводен отдел 

 Отдел Регионални пазари 

 Търговски отдел Вътрешен пазар 

 Отдел Анализи, прогнозиране и планиране 

 Административен отдел  (Back Office) 

 Отдел Техническа поддръжка 

 IT отдел 

 

Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството доказателства се 

установи, че „Ритъм-4-ТБ“ ООД 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 комбинирана балансираща група“ в 

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

Относно финансовите възможности на „Ритъм-4-ТБ“ ООД за осъществяване на 

дейността „търговия с електрическа енергия” и упражняване на дейност като „координатор на 

стандартна балансираща група” и „координатор на комбинирана 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 предоставяне на достъп до 

електропреносната и електроразпределителните мрежи (Правилата). 
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В изпълнение на изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 3, т. 4, т. 5 и т. 6 от Наредба № 3, 

„Ритъм-4-ТБ“ ООД е представило актуализиран  бизнес план за периода 2012 г. – 2016 г.  

В съответствие с изискванията на чл. 19, ал. 2 от Правилата, дружеството е представило 

писмено потвърждение от „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД с изходящ № 673 от 15.06.2015 

г.  в уверение на това, че „Ритъм-4-ТБ”ООД е клиент на същата банка и има открита сметка, 

чиито средства са предназначени единствено за изпълнение на задълженията на дружеството 

при осъществяване на лицензионна дейност „търговия с електрическа енергия”, а наличността 

по която е 900 400 лв. 

От представените годишни финансови отчети е видно, че към 31.12.2012 г. заявителят 

реализира приходи от продажби в размер на 121 хил. лв. , 103 хил. лв. за 2013 г. , и 132 хил. лв. 

за 2014 г.   

Отчетни данни, прогнозни цени и количества, по които дружеството ще купува и продава 

електрическа енергия, са показани в следната таблица: 

 

 Отчетни данни Прогнозни данни 

Показател Мярка 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Средна продажна цена лв./MWh 85,23 78,57 77,38 78,22 78,08 

Средна покупна цена лв./MWh 84,49 78,13 75,66 74,28 73,47 

Количества търгувана 

електроенергия 
MWh 29 803 157 066 279 276 307 203 337 924 

 

Дружеството е представило отчетни и прогнозни приходи, разходи и показатели за 

периода 2012 г. - 2016 г., които са представени в таблицата по-долу: 

  

Показатели в хил. лева 
Отчетни данни Прогнозни данни 

2012 2013 2014 2015 2016 

Приходи 2 540 13 340 21 610 24 030 26 385 

в т.ч. от продажба на 

електрическа енергия 2 540 12 340 21 610 24 030 26 385 

Разходи 2 819 12 776 31 103 34 377 37 237 

в т.ч. закупена 

 електрическа енергия 2 518 12 272 21 130 22 820 24 829 

Счетоводна печалба 22 68 480 1 210 1 557 

Финансов резултат 11 45 404 1 033 1 340 

 

За периода 2012 г. - 2014 г. са представени отчетни данни за лицензионната дейност на 

дружеството. Съгласно прогнозните данни за периода 2015 г. – 2016 г., „Ритъм-4-ТБ“ ООД 

предвижда общите приходи да нарастват от 24 030 хил. лв. за 2015 г. до 26 385 хил. лв. през 

2016 г. 

Със същия темп е прогнозирано да нарастват и разходите и от 34 377 хил. лв. за 2015 г. да 

достигнат 37 237 хил. лв. през 2018 г. 



5 

 

Дружеството прогнозира печалбата да се увеличава и от 1 210 хил. лв. за 2015 г. да 

достигне до 1 557 хил. лв. през 2016 г. 

За периода 2012 г. - 2014 г. „Ритъм-4-ТБ“ ООД отчита количества електрическа енергия за 

балансиране при недостиг в групата, както следва: 1 200 MWh - 2012 г, 700 MWh - 2013 г., 2100 

MWh - 2014 г., а електрическата енергия за излишък е в размер на 3 100 MWh за 2012 г., 8 400 

MWh за 2013 г. и 12 300 MWh за 2014 г.  

 Дружеството предвижда за останалия период на бизнес плана количества електрическа 

енергия за балансиране при недостиг в размер на 5 200 MWh за 2015 г. и 3 100 MWh за 2016 г. 

 Очакваните количества електрическа енергия за балансиране при излишък са: 12 200 

MWh за 2015 г. и 8 400 MWh за 2016 г. 

 В маркетинговия анализ на „Ритъм-4-ТБ“ ООД, под формата на SWOT анализ са 

посочени както вътрешни и външни силни страни на дружеството, така и обективно са посочени 

слабите страни и възможните заплахи пред дружеството.  

 Въз основа на всичко гореизложено може да се направи извод, че в случай, че спази 

заложените в бизнес плана параметри, „Ритъм-4-ТБ“ ООД ще притежава финансови 

възможности за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия”, с включени права 

и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на 

комбинирана балансираща група“. 

 Относно проект на договор за участие в „комбинирана балансираща група“ за поемане на 

отговорност за балансиране. 

 На основание чл. 12, ал. 1 от Наредба № 3 и чл. 19, ал. 4 от ПТЕЕ във връзка с чл. 11, ал. 

1, т. 9 от ПТЕЕ, „Ритъм-4-ТБ“ ООД е представило проект на „Договор за участие в балансираща 

група с координатор „Ритъм-4-ТБ“ ООД“. От извършения преглед на предложения проект на 

договор може да се направи извод, че същият отговаря на изискванията на чл. 12, ал. 2 от 

Наредба № 3 и е в съответствие с ПТЕЕ.  

 

 Предвид гореизложеното, Комисията счита искането на „Ритъм-4-ТБ“ ООД за изменение 

и допълнение на лицензия № Л-370-15 от 21.11.2011 г., издадена за дейността „търговия с 

електрическа енергия”, с включване на права и задължения на „координатор на комбинирана 

балансираща група”, за основателно и е необходимо лицензията да бъде изменена, както следва: 

 

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

 

1. T. 1.1.3. се изменя така: 

„1.1.3. „Наредбата” е Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в 

енергетиката (обн. ДВ, бр. 33 от 2013 г.), с всички последващи изменения и допълнения; 

 

2. T. 1.1.4. се изменя така: 

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

до електропреносната и електроразпределителните мрежи (обн. ДВ, бр. 98 от 2013 г.), с всички 

последващи изменения и допълнения; 

 

3. Т. 1.1.5. се изменя така: 

„1.1.5. „Правилата за търговия” са Правила за търговия с електрическа енергия (обн. ДВ, 

бр. 66 от 2013 г.), с всички последващи изменения и допълнения; 

 

4. Т. 1.1.6. се изменя така: 
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„1.1.6. „Правилата за измерване” са Правила за измерване на количеството електрическа 

енергия (обн. ДВ, бр. 98 от 2013 г.), с всички последващи изменения и допълнения; 

 

5. Т. 1.1.7. се изменя така: 

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

мрежи (обн. ДВ, бр. 66 от 2007 г.) и Правила за управление на електроенергийната система (обн. 

ДВ, бр. 6 от 2014 г.), с всички последващи изменения и допълнения; 

 

6. Т. 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 ЗЕ (обн. ДВ, бр. 89 от 2004 г.), с всички последващи 

изменения и допълнения;  

 

7. Т. 1.1.9. се изменя така: 

„1.1.9. „Участник” е: 

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

б) член на  комбинирана балансираща група съгласно Правилата за търговия.  

 

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

 

1. T. 2.1. се изменя така: 

„2.1. С тази лицензия Комисията за енергийно и водно регулиране, наричана по-нататък 

„комисията”, разрешава на лицензианта да извършва дейността „търговия с електрическа 

енергия” („лицензионната дейност”) включително дейностите „координатор на стандартна 

балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ в съответствие с 

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

законодателство, с общите и индивидуалните административни актове, издавани от 

комисията, регламентиращи тази дейност, както и с установената добра национална и 

международна практика.” 

 

2. В т. 2.2.1.  думата „организирания” се заменя с „борсовия”. 

 

3. Т. 2.2.2. се изменя така: 

„2.2.2. Да сключва сделки за продажба на електрическа енергия на клиенти, на други 

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

на пазара на електрическа енергия, на балансиращия и на борсовия пазар на електрическа 

енергия съгласно Правилата за търговия; 

 

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

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

стандартна и координатор на комбинирана балансираща група…” 

 

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

 

1. В т. 3.2.1. думата „дейността“ се заменя с думата „дейностите“; 

 

2. В т. 3.3.1. изразът „не по-кратък от 5 (пет) години“ се заменя с израза „до 5 (пет) 

години“; 
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3. В т. 3.4.2., буква „а”, думата „клиентите” се заменя с израза „клиентите и 

участниците”. 

 

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

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

„координатор на комбинирана балансираща група“. 

 

5. В т. 3.4.4. думата „дейността“ се заменя с думата „дейностите“; 

 

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

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

координатор на комбинирана балансираща група;”; 

 

7. В т. 3.4.4. буква „г” се изменя така: 

„г) работа с клиентите и с участниците, включително по приемане, разглеждане и 

решаване на техни претенции.“; 

 

8. Т. 3.5. се изменя така: 

„3.5. Взаимоотношения с клиенти и участници“; 

 

9. В т. 3.5.1. преди думата „участниците“ се добавя изразът „клиентите и“; 

  

10. В т. 3.5.2. изразът „участниците в стандартна балансираща група” се заменя с израза 

„клиентите и участниците“; 

 

11. В т. 3.5.3. преди думата „участниците“ се добавя изразът „клиентите и“; 

 

12. В т. 3.5.4. думата „участника“ се заменя с израза „клиента/участника“; 

 

13. В т. 3.5.7. преди думата „участниците“ се добавя изразът „клиентите и“; 

 

14. Т. 3.5.8. се изменя така: 

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

одобряване от комисията договори за участие в стандартната и в комбинираната балансираща 

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

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

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

№ 3 и Приложение № 4”; 

 

15. В т. 3.5.12. думата „потребителите“ се заменя с „клиентите“; 

 

16. Т. 3.5.13. се изменя така: 

 „3.5.13. Лицензиантът предоставя приложимите нормативни актове – ЗЕ и издадените въз 

основа на него наредби и общи административни актове - Правила за достъп, Правила за 

търговия и други правила, регламентиращи сключваните от него сделки, както и общите 

условия на предлаганите за сключване договори (ако използва такива), на всеки, който поиска 

това, и ги публикува на страницата си в интернет.“; 
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17. Т. 3.6.1. се изменя така: 

 „3.6.1. При осъществяване на лицензионната дейност лицензиантът предоставя търговски 

услуги на клиентите и участниците в съответствие с показателите за качеството на 

електроснабдяването, определени с решения на комисията, Приложение № 5 към тази 

лицензия.“;  

 

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

заменя с „Наредбата”; 

 

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

заменя с „Наредбата”; 

 

20. В т. 3.8.5. преди думата „участниците“ се добавя изразът „клиентите и“; 

 

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

изразът „и координатор на комбинирана балансираща група”; 

 

22. В т. 3.10.1. изразът „действащата тарифа за таксите, които се събират от Държавната 

комисия за енергийно и водно регулиране по ЗЕ, одобрена от Министерски съвет“ се заменя с 

„Тарифата“ 

 

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

 

„4. Приложение № 4 – Договор за участие в комбинирана балансираща група за поемане 

на отговорност за балансиране”; 

 

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

 

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

обслужването.”. 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 1, чл. 51, ал. 1, т. 1 и чл. 39, 

ал. 5 от ЗЕ, във връзка с чл. 9, ал. 5, чл. 13, ал. 6 и чл. 66, т. 1 от Наредба № 3 

 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Изменя лицензия № Л-370-15 от 21.11.2011 г. за дейността „търговия с 

електрическа енергия”, с включени права и задължения на „координатор на стандартна 

балансираща група“, издадена на „Ритъм-4-ТБ“ ООД, ЕИК 123655865, със седалище и 

адрес на управление: гр. Стара Загора 6000, ул. „Свети Княз Борис“ № 93, ет. 9., като 

допълва същата с права и задължения за дейността „координатор на комбинирана 

балансираща група”, както следва: 

 

I. В т. 1 „Определения и приложения“ се правят следните изменения и допълнения: 
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 1. T. 1.1.3. се изменя така: 

„1.1.3. „Наредбата” е Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в 

енергетиката (обн. ДВ, бр. 33 от 2013 г.), с всички последващи изменения и допълнения; 

 

 2. T. 1.1.4. се изменя така: 

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

достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи (обн. ДВ, бр. 98 от 2013 

г.), с всички последващи изменения и допълнения; 

 

3. Т. 1.1.5. се изменя така: 

„1.1.5. „Правилата за търговия” са Правила за търговия с електрическа енергия 

(обн. ДВ, бр. 66 от 2013 г.), с всички последващи изменения и допълнения; 

 

4. Т. 1.1.6. се изменя така: 

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

електрическа енергия (обн. ДВ, бр. 98 от 2013 г.), с всички последващи изменения и 

допълнения; 

 

5. Т. 1.1.7. се изменя така: 

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

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

електроенергийната система (обн. ДВ, бр. 6 от 2014 г.), с всички последващи изменения и 

допълнения; 

 

6. Т. 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 ЗЕ (обн. ДВ, бр. 89 от 2004 г.), с всички последващи 

изменения и допълнения;  

 

7. Т. 1.1.9. се изменя така: 

„1.1.9. „Участник” е: 

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

б) член на  комбинирана балансираща група съгласно Правилата за търговия.  

 

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

 

1. T. 2.1. се изменя така: 

„2.1. С тази лицензия Комисията за енергийно и водно регулиране, наричана по-

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

електрическа енергия” („лицензионната дейност”) включително дейностите 

„координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана 

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

неговото прилагане, с действащото законодателство, с общите и индивидуалните 

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

с установената добра национална и международна практика.” 

 

2. В т. 2.2.1.  думата „организирания” се заменя с „борсовия”. 
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3. Т. 2.2.2. се изменя така: 

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

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

производители на пазара на електрическа енергия, на балансиращия и на борсовия 

пазар на електрическа енергия съгласно Правилата за търговия; 

 

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

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

стандартна и координатор на комбинирана балансираща група…” 

 

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

 

1. В т. 3.2.1. думата „дейността“ се заменя с думата „дейностите“; 

 

2. В т. 3.3.1. изразът „не по-кратък от 5 (пет) години“ се заменя с израза „до 5 (пет) 

години“; 

 

3. В т. 3.4.2., буква „а”, думата „клиентите” се заменя с израза „клиентите и 

участниците”. 

 

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

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

балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“. 

 

5. В т. 3.4.4. думата „дейността“ се заменя с думата „дейностите“; 

 

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

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

координатор на комбинирана балансираща група;”; 

 

7. В т. 3.4.4. буква „г” се изменя така: 

„г) работа с клиентите и с участниците, включително по приемане, разглеждане и 

решаване на техни претенции.“; 

 

8. Т. 3.5. се изменя така: 

„3.5. Взаимоотношения с клиенти и участници“; 

 

9. В т. 3.5.1. преди думата „участниците“ се добавя изразът „клиентите и“; 

  

10. В т. 3.5.2. изразът „участниците в стандартна балансираща група” се заменя с 

израза „клиентите и участниците“; 

 

11. В т. 3.5.3. преди думата „участниците“ се добавя изразът „клиентите и“; 

 

12. В т. 3.5.4. думата „участника“ се заменя с израза „клиента/участника“; 

 

13. В т. 3.5.7. преди думата „участниците“ се добавя изразът „клиентите и“; 
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14. Т. 3.5.8. се изменя така: 

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

за одобряване от комисията договори за участие в стандартната и в комбинираната 

балансираща група съгласно Правилата за търговия, включващи процедури за работа на 

координатора с участниците в стандартната и в комбинираната балансираща група, реда 

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

жалби - Приложение № 3 и Приложение № 4”; 

 

15. В т. 3.5.12. думата „потребителите“ се заменя с „клиентите“; 

 

16. Т. 3.5.13. се изменя така: 

 „3.5.13. Лицензиантът предоставя приложимите нормативни актове – ЗЕ и 

издадените въз основа на него наредби и общи административни актове - Правила за 

достъп, Правила за търговия и други правила, регламентиращи сключваните от него 

сделки, както и общите условия на предлаганите за сключване договори (ако използва 

такива), на всеки, който поиска това, и ги публикува на страницата си в интернет.“; 

 

17. Т. 3.6.1. се изменя така: 

 „3.6.1. При осъществяване на лицензионната дейност лицензиантът предоставя 

търговски услуги на клиентите и участниците в съответствие с показателите за 

качеството на електроснабдяването, определени с решения на комисията, Приложение № 

5 към тази лицензия.“;  

 

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

заменя с „Наредбата”; 

 

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

заменя с „Наредбата”; 

 

20. В т. 3.8.5. преди думата „участниците“ се добавя изразът „клиентите и“; 

 

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

добавя изразът „и координатор на комбинирана балансираща група”; 

 

22. В т. 3.10.1. изразът „действащата тарифа за таксите, които се събират от 

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по ЗЕ, одобрена от Министерски 

съвет“ се заменя с „Тарифата“ 

 

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

 

„4. Приложение № 4 – Договор за участие в комбинирана балансираща група за 

поемане на отговорност за балансиране”; 

 

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

 

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

обслужването.”. 
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2. Одобрява на „Ритъм-4-ТБ“ ООД актуализиран бизнес план за периода 2012 г. – 

2016 г., приложение към това решение и приложение към издадената лицензия.  

 

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – София град в 14 

(четиринадесет) дневен срок. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

        ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ 

 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

         НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ 
 


