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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 

                                                        

                                                             № Л-414 

                                                            от 23.09.2013 г. 

 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

           на закрито заседание, проведено на 23.09.2013 г., като разгледа доклад с вх. 

№Е-Дк-391/16.08.2013 г., относно подадено заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-

31/21.05.2013г. от „ДИКС 2001 - ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” ЕООД за издаване на 

лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия”, включително за  

дейността „координатор на стандартна балансираща група” и събраните данни от 

проведеното на 17.09.2013 г. открито заседание, установи следното: 

 

         Административното производство е образувано по заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-

31/21.05.2013г. от „ДИКС 2001 - ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” ЕООД за издаване на 

лицензия за дейността “търговия с електрическа енергия”  и допълнена с права и 

задължения за координатор на стандартна балансираща група на основание чл. 39, ал. 

1, т. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ).  

        „ДИКС 2001 - ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” ЕООД e търговец по смисъла на чл. 1, 

ал. 2, т. 1 от Търговския закон и видно от представеното  Удостоверение за актуално 

състояние с изх. № 201030417141022/17.04.2013г. от Търговския регистър, воден от 

Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието, заявителят е вписан 

като еднолично дружество с ограничена отговорност със седалище и адрес на 

управление: Република България, област Ямбол, община Ямбол, гр. Ямбол 8600, ул. 

„Здравец“ No 1, ЕИК 202531279. 

Следователно заявителят отговаря на изискванията на чл. 40, ал. 1 от ЗЕ. 

„ДИКС 2001 - ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” ЕООД има следният предмет на 

дейност : проектиране на електрически съоръжения; изграждане, строителство на 

електро обекти и съоръжения; абонаментно поддържане и експлоатация на 

електрически уредби и съоръжения; ревизии и изпитания на електрически уредби и 

съоръжения, производство, инсталиране и ремонт на електрически машини и уреди; 

инсталиране и ремонт на електронни съоръжения; Покупка на стоки и на други вещи с 

цел продажба в първоночален, преработен или обработен вид, в страната и в чужбина; 

продажба на стоки от собствено производство, производство и търговия със 

селскостопанска продукция, търговско представителство и посредничество; вътрешна и 

външна търговия, комисионна, спедиционна, складова, лизингова и превозна дейност; 

сделки с интелектуална собственост ; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими 

имоти с цел продажба; таксиметрова, хотелиерска, туристическа, рекламна дейност, 

както и всякакви други дейности и услуги, определени като търговски и незабранени 

със закон. 

 Капиталът на дружеството е в размер на 5000 (пет хиляди) лева и е изцяло 

внесен. Едноличен собственик на  капитала е Димитър Атанасов Стоянов.  
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Дружеството се управлява от г-н Димитър Атанасов Стоянов, в качеството му на 

Управлявител на  „ДИКС 2001 - ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” ЕООД. 

От представените декларации от г-н Димитър Атанасов Стоянов в качеството му 

на Управлявител на  „ДИКС 2001 - ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” ЕООД, се установява, че 

същия не е лишен от правото да упражнява търговска дейност и не е осъждан с влязла в 

сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството. Видно 

от представените декларации от г-н Димитър Атанасов Стоянов в качеството му на 

Управлявител на  „ДИКС 2001 - ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” ЕООД, с които се 

установява, че дружеството не е обявено в несъстоятелност, не е в производство за 

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

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

производство по ликвидация.   

     Следователно издаването на лицензия за дейността “търговия с електрическа 

енергия” с включване в  лицензията на права и задължения, свързани с дейността 

„координатор на балансираща група”  на „ФОРНЕТИН” АД  няма да е в противоречие с 

разпоредбите на чл. 40, ал. 4, т. 1, 2 и 3 от ЗЕ и  чл. 11, ал. 2, т. 2, буква „а” и „б” от 

Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката. 

    Изискванията на чл. 40, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗЕ за наличие на вещни права на 

заявителя върху енергийния обект, както и доказателства, че същият отговаря на 

нормативните изисквания за безопасна експлоатация и за опазване на околната среда, 

са неприложими в настоящата хипотеза, тъй като при осъществяването на дейността 

“търговия с електрическа енергия”, съдържаща права и задължения, свързани с 

дейността „координатор на балансираща група” липсва енергиен обект. 

В чл. 57, ал. 1 от Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) 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 Правилата, търговските участници имат 

право да формират стандартни балансиращи групи. Съгласно разпоредбата на чл. 1 , ал. 

2 от Правилата,търговски участник е и търговецът на електрическа енергия. 

Видно от чл. 39, ал. 5 от ЗЕ, когато лицето, което кандидатства за издаването на 

лицензия „търговия с електрическа енергия“ и отговаря на изискванията за 

координатор на балансираща група, същото може да поиска включване в  лицензията 

на права и задължения, свързани с дейността „координатор на балансираща група.” 

Съгласно разпоредбата на чл. 96а от ЗЕ, координатор на балансираща група  може да 

бъде лице, притежаващо лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия”, 

отговарящо на условията за финансово гарантиране на сключваните от него сделки и 

на изискванията, определени в правилата за търговия с електрическа енергия 

           Срокът на лицензията, за който кандидатства заявителят, е 10 (десет) години.            

Дружеството счита, че този срок е необходим и обоснован с оглед развитието на 

регионалния енергиен пазар, възможност за придобиване на опит в работата 

либерализиран пазар на електрическа енергия, който да даде на дружеството 

възможност за анализ и реални резултати за оценка на средата и възможност за 

удължаване на лицензията.  

           С оглед изложеното, се налага изводът, че искането на „ДИКС 2001 - 

ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” ЕООД да бъде издадена лицензия за дейността “търговия с 

електрическа енергия”, съдържаща права и задължения, свързани с дейността 

„координатор на балансираща група”  е допустимо.  
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      Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване на 

дейността „търговия с електрическа енергия“ с включване на права и задължения  като 

координатор на стандартна балансираща група, дружеството заявява, че ще  

осъществява  дейността от офиса си в гр. Ямбол, ул. „Здравец” № 1, за който 

дружеството има сключен договор за наем с фирма „Дикс 2001” ЕООД, гр. Ямбол за 

период на ползване три години, считано от 12.05.2013 г. Наетият офис се състои от три 

отделни работни помещения, приемна и заседателна зала. Заявителят декларира, че 

същият е оборудван с необходимото за изпълнение на дейността офис оборудване, 

състоящо се от компютри, принтер, факс, офис мебели, телефонни връзки и апарати. 

Дружеството разполага с необходимата информационна система и софтуер, като за 

осигуряването на софтуерното и хардуерното оборудване дружеството има сключен 

договор с „Рила Салюшънс” ЕАД, гр. София. 

 

С писмо с изх. № ЦУ-ПМО-2982/18.05.2013 г. „ЕСО” ЕАД декларира, че „ДИКС 

2001-ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” ЕООД е изпълнило изискванията за комуникационно 

и компютърно оборудване за електронен обмен на данни с оператора, необходими за 

сключване на сделки е електрическа енергия по чл. 100 от ЗЕ, с което дружеството е 

спазило разпоредбите на чл. 11, ал. 6, т. 2 от НЛДЕ. 

 

От изложените данни и доказателства може да се приеме, че „ДИКС 2001-

ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” ЕООД отговаря на изискванията за наличие на техническа и 

материална осигуреност за сключване на сделки с електрическа енергия при 

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

координатор на стандартна балансираща група са представени данни за управленската 

и организационна структура на дружеството, както и данни за образованието и 

квалификацията на персонала. Организационно-управленската структура на „ДИКС 

2001-ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” ЕООД включва следните отдели: 

- отдел „Търговия”, който ще включва двама специалисти. На този етап единият 

от тях ще бъде управителя на дружеството. При развитие на дейността дружеството 

предвижда в този отдел да бъдат назначени специалисти в изнесени центрове в 

различни градове на България. Задълженията на служителите в отдела са: презентиране 

и предоставяне на информация пред потенциални клиенти, следене и анализиране на 

цените и тенденциите на пазара на електрическа енергия, водене на кореспонденция, 

подготовка за участие на дружеството в търгове за покупка на електрическа енергия, 

анализ на данни получавани от различни участници, чуждестранни дружества и борси; 

- отдел „Оперативен, диспечерски център” включва трима диспечери, като на 

първия етап ще бъде назначен един специалист, който съвместно с управителя ще 

изпълняват задълженията на отдела. Основните задачи на специалистите от отдела са: 

изготвяне на дневни и обобщени извлечения за сетълмент на членовете на 

балансиращата група, приемане и обработване на данни свързани с договорени 

количества електроенергия по графици, обработване, оформяне и изпращане на заявки, 

сведения и данни, чрез които се осъществява целият процес на контакти с останалите 

участници на пазара, оптимизиране и свеждане до минимум небалансите в 

балансиращата група; 

- отдел „Счетоводен” – на първият етап в отдела ще има един специалист 

счетоводител. Задълженията ще са да изготвя цялостната политика на дружеството, да 
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оформя всички счетоводни документи, да следи всички плащания по договорите с 

доставчици, потребители, членове на балансиращата група и „ЕСО” ЕАД; 

- отдел „Правен” – задължение на служителите в отдела е подготовка на всички 

договори, допълнителни споразумения, молби, заявления, изготвяне на становища по 

правни въпроси и да представляват дружеството пред съответните органи. Тази 

дейност ще бъде извършвана от юридическа кантора „Бос консулт” ООД, гр. София, с 

която дружеството има сключен рамков договор за правно обслужване на 10.05.2013 г.; 

- отдел „Информационни технологии, поддръжка на софтуерни и хардуерни 

системи” – задачите на отдела са: внедряване, поддържане на информационната мрежа 

и софтуера за обезпечаване техническата осигуреност за обмен на данни между 

участниците на пазара на електрическата енергия. Горецитираните дейности ще се 

изпълняват от фирма „Рила Солюшънс” ЕАД с която дружеството има сключен 

договор; 

- отдел „Монтажи и абонаментно поддържане” – за желаещите клиенти, 

участници в балансиращата група този отдел ще извършва проектиране, съгласуване, 

монтаж и узаконяване на контролни измервателни системи за отчитане на 

консумираната електрическа енергия. Задачите ще бъдат изпълнявани от фирма 

„ДИКС 2001” ЕООД, с която „ДИКС 2001-ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” ЕООД има 

сключен Рамков договор № 26 от 15.05.2013 г. 

 

Към момента компанията се ръководи от управител и едноличен собственик на 

дружеството с богат мениджърски опит в областта на енергетиката и трима опитни 

специалисти. Доказателство за наличие на персонал е приложената „Справка актуално 

състояние на всички действащи трудови договори на „ДИКС 2001-

ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” ЕООД” издадена от „НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА 

ПРИХОДИТЕ”, Териториална дирекция, гр. Бургас към 30.04.2013 г.  

Изложените от дружеството данни и доказателства дават основание да се 

приеме, че „ДИКС 2001-ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” ЕООД отговаря на изискванията по 

чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЕ относно наличие на човешки ресурси и организационна 

структура за изпълнение на нормативните изисквания за осъществяване на дейността 

търговия с електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група. 

Относно наличието на опит на заявителя за извършване на дейността „търговия 

с електрическа енергия” с включване на права и задължения  като координатор на 

стандартна балансираща група, „ДИКС 2001-ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” ЕООД е 

новоучредено дружество и няма опит в извършване на дейността „търговия с 

електрическа енергия”, но ще бъде подпомагано от фирма „ДИКС 2001” ЕООД, която 

има натрупан професионален опит в дейностите: строителство и изграждане на 

електрически съоръжения (електропроводи, мрежи ниско напрежение, външни и 

вътрешни инсталации, трафопостове), фотоволтаични централи, търговия с 

електроматериали и съоръжения с напрежение до 35 кV, абонаментно поддържане на 

електросъоръжения и електрически мрежи, оборудване на табла и 

електроразпределителни касети, оптимизиране режимите на работа на електросистеми 

и мрежи с цел намаляване на разхода на електрическа енергия и др. За всички дейности 

във фирмата е въведена система за управление на качеството съгласно международните 

стандарти на ISO 9001:2000. Дружеството декларира, че ще извършва лицензионната 

дейност съгласно ЗЕ и приетите въз основа на него подзаконови нормативни актове.  

 Преценката за наличие на финансови възможности на         „ДИКС 2001 - 

ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” ЕООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с 

електрическа енергия” и упражняване на дейност като „координатор на балансираща 

група”, както и наличието на финансови гаранции и обезпечения за сключване на 
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сделки за търговия с електрическа енергия, съгласно Правилата за условията и реда за 

достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи. 

        „ДИКС 2001 - ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” ЕООД  е учредено на 15.04.2013 

г. и до момента не е извършвало дейност. Дружеството не притежава други лицензии, 

както и няма подадени заявления за такива по ЗЕ. В изпълнение на изискванията на чл. 

11, ал. 2, т. 3, т.4 и т.5 от Наредба № 3/21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в 

енергетиката  „Дикс 2001 - Електроснадяване” ЕООД е представило: 

- бизнес план за управление и развитие на дейността „търговия с електрическа 

енергия” за периода 2013 г.- 2018 г. с прогнозни годишни финансови отчети: прогнозни 

счетоводни баланси, прогнозни отчети за приходите и разходите и прогнозни парични 

потоци за периода на бизнес плана; С писмо изх. No: Е-ЗЛР-Л-31/30.05.2013 г. на 

ДКЕВР, е изискан от дружеството коригиран бизнес план за 5 години, отразяващ и 

дейността „координатор на стандартна балансираща група”, предоставен с писмо вх. 

No: Е-ЗЛР-31/06.06.2013 г. за периода 2013-2017 г. на основание чл.13, ал.1 от НЛДЕ. 

- доказателства за паричен ресурс: Удостоверение No: 101/08.05.2013 г. от 

„Корпоративна търговска банка” АД, гр. София, че дружеството е клиент на банката и 

поддържа разплащателна сметка в лева с наличност към 07.05.2013 г. в размер на 

38 702,70 лв. 

- данни за източниците на финансиране и доказателства за наличието на тези 

източници: Договор за паричен заем сключен между „Дикс 2001” ЕООД (заемодател) и         

„ДИКС 2001 - ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” ЕООД  (заемател) в размер на 190 000 лв. 

/сто и деветдесет хиляди лева/ за срок до края на декември 2014 г. Дължимата лихва на 

предоставеният заем е в размер на 9% от заемната сума годишно; Протокол между         

„ДИКС 2001 - ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” ЕООД  и „Дикс 2001” ЕООД, че сумата от 

190 000 лв. е преведена по банков път от заемодателя и получена от заемателя. 

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

достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи, дружеството е 

представило банково удостоверение от „Корпоративна търговска банка Д” АД, гр. 

София, в уверение на това, че         „ДИКС 2001 - ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” ЕООД  е 

клиент на същата банка и има открита разплащателна сметка в лева, чиито средства са 

предназначени единствено за изпълнение на задълженията на дружеството при 

осъществяване на лицензионна дейност „търговия с електрическа енергия” и дейността 

„координатор на стандартна балансираща група”. Към 30.04.2013 г. наличността по 

разплащателната сметка със специално предназначение е в размер на 150 хил. лв., 

необходими за обезпечаване на 1/24 част от годишния си оборот от търговия с 

електрическа енергия на територията на Република България. От представеният 

прогнозен бизнес план 1/24 част от годишният оборот от търговия с електрическа 

енергия за първата година е 144 225 лв., следователно „Дикс 2001 – 

Електроснабдяване” ЕООД е изпълнило изискванията на чл. 8а от Правилата през 

първата година на лицензионната дейност. 

 От представеният от „ДИКС 2001 - ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” ЕООД бизнес 

план за управление и развитие на дейността „търговия с електрическа енергия” с права 

и задължения на координатор на балансираща група за периода 2013-2017 г., 

разработен на база очаквани резултати, е видно, че през целия разглеждан период 

дружеството прогнозира приходите му да нарастват. За 2013 г. прогнозните приходи са 

в размер на 3 461 хил. лв, за 2014 г.- 10 899 хил. лв., за 2015 г.- 12 831 хил. лв., за 2016 

г.- 15 499 хил. лв. и за 2017 г.- 18 925 хил. лв. 

 Разходите за 2013 г. възлизат на 3 287 хил. лв., за 2014 г.- 10 243 хил. лв. и 

нарастват като през 2017 достигат размер от 17 346 хил. лв. 
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 Количествата електрическа енергия за покупко-продажба през 2013 г. са 33 450 

МВтч, през 2014 г.- 103 000 МВтч, през 2015 г.- 118 450 МВтч, през 2016 г.- 139 771 

МВтч и през 2017 г.- 166 327 МВтч. 

 Прогнозните цени, по които дружеството прогнозира да купува електрическа 

енергия са следните: през 2013 г.- 98,28 лв./МВтч, през 2014 г.- 99,45 лв./МВтч, през 

2015 г.- 101,22 лв./МВтч, през 2016 г.- 102,36 лв./МВтч и през 2017 г.- 104,29 лв./МВтч. 

Прогнозните цени, по които дружеството възнамерява да продава електрическа 

енергия са следните: през 2013 г.- 103,48 лв./МВтч, през 2014 г.- 105,82 лв./МВтч, през 

2015 г. – 108,32 лв./МВтч, през 2016 г. – 110,89 лв./МВтч и през 2017 г.- 113,78 

лв./МВтч.  

„ДИКС 2001 - ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” ЕООД прогнозира осъществяването на 

дейността „координатор на стандартна балансираща група” при количества и цени на 

електрическата енергия за балансиране представени в табличен вид към приложения по 

преписката бизнес план. 

В резултат на упражняване на дейността координатор на балансираща група 

общите прогнозни приходи от продажба на балансираща енергия за периода на бизнес 

плана, са както следва- за 2013 г.: 559 хил. лв., за 2014 г.: 1414 хил. лв., за 2015 г.: 1114 

хил. лв., за 2016 г.: 1 269 хил. лв. и за 2017 г.: 1 182 хил. лв.  

Предполагаемите общи разходи за покупка на балансираща енергия възлизат на 

587 хил. лв. за 2013 г., нарастват на 1 483 хил. лв. за 2014 г.; за 2015 г. са: 1 193 хил. лв.; 

за 2016 г.:  1 370 хил. лв. и през 2017 г. достигат до 1 275 хил. лв. 

„ДИКС 2001 - ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” ЕООД  прогнозира да реализира 

нарастваща печалба, както следва: за 2013 г. 60 хил. лв.; за 2014 г.: 353 хил. лв.; за 2015 

г.: 449 хил. лв.; за 2016 г.: 742 хил. лв. и за 2017 г.: 1 111 хил. лв. 

Въз основа на всичко гореизложено може да се направи извода, че  „ДИКС 2001 

- ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” 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. 12, ал. 2 от НЛДЕ и чл. 19 от Правилата за търговия с 

електрическа енергия „ДИКС 2001 - ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” ЕООД е представило 

проект на „Договор за участие в стандартна балансираща група с координатор         

„ДИКС 2001 - ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” ЕООД , в който е регламентирано следното:  

- Предмет на договора – с настоящия проект на договор се уреждат: 

регистрацията на участниците в балансиращата група; задълженията на координатора и 

членовете; изискванията за подаване на прогнозни графици; сроковете за извършване 

на физически и финансов сетълмент; предоставяне на информация; фактуриране и 

плащане; условия, ред и срокове за смяна на координатор на балансираща група; 

принципи за разпределение на общия небаланс; процедури за работа на координатора с 

членовете на балансиращата група, във връзка с получаване, разглеждане, проверка и 

отговор на подадени жалби; предоставяне на гаранционно обезпечение в полза на 

координатора; оперативен обмен на документи; влизане в сила и прекратяване на 

договора и участието в балансиращата група. 

- Срокове за извършване на физически и финансов сетълмент в рамките на 

балансиращата група на „Дикс 2001 - Електроснадяване” ЕООД  – в рамките на пет 

работни дни след деня на доставката и получаване на резултатите от измерването, 

координаторът на балансиращата група изготвя физически и финансов сетълмент в 

рамките на балансиращата група. В края на всеки календарен месец участниците 

получават месечен физически и финансов сетълмент, базиран на сумата от физическите 

и финансови сетълменти за всеки отделен ден.  
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- Предоставяне на информация на членовете на балансиращата група за 

участието им в общия небаланс, включително данни от средствата за търговско 

измерване, фактуриране, оспорване и изплащане на задълженията на членовете на 

балансиращата група – този раздел включва предоставянето на участниците в 

балансиращата група информация за общия небаланс на групата, като част от 

физическия сетълмент, които представлява почасовата разлика между средния почасов 

заявен товар и измерения товар за всеки участник. Финансовия сетълмент на групата 

включва: разходи за недостиг и разходи за закупуване от координатора на 

реализираните от участниците излишък. Координаторът фактурира сумата, указана в 

месечния сетълмент, последния работен ден на месеца, като фактурата се заплаща от 

участника в периода от 10 работни дни от датата на получаване на фактурата па факс, 

електронна поща или куриер. 

- Принципи на разпределение на общия небаланс между отделните членове на 

балансиращата група в съответствие с Правилата за търговия с електрическа енергия и 

принципа на формиране на цените на балансиращата енергия в балансиращата група – 

използвайки входните данни от общия почасов резултат от излишък/недостиг на 

групата към „ЕСО” ЕАД се изчисляват вътрешните почасови небаланси за всеки член 

на балансиращата група. Координаторът извършва сделки с членовете на 

балансиращата група за енергийните небаланси по цена на балансираща енергия в 

групата. При промяна на пазарните правила и начина на образуване на цените за 

излишък и недостиг на „ЕСО” ЕАД, координаторът ще предложи актуализиран начин 

за изчисляване на цените за небаланси в групата. Страните по този договор могат да 

променят начините за разпределяне на небалансите в групата след подписване на анекс 

към този договор с последващо съгласуване с останалите участници и при 

необходимост с регулаторния орган. 

- Изисквания за подаване на прогнозни графици от членовете на балансиращата 

група - в проекта на договор са регламентирани изискванията и сроковете за изпращане 

на почасови графици за доставка, извършване на корекции и потвърждаване на 

заявките, както и съгласуване на графиците на членовете на балансиращата група. 

- Предоставяне на гаранционно обезпечение – в този раздел са регламентирани 

сроковете и размера на гаранционното обезпечение – парична сума (депозит) или 

банкова гаранция, както и промяната на размера му. 

- Права и задължения на страните – участникът в стандартната балансираща 

група има право да получава: известие от сетълмента и информация относно участието 

си в общия небаланс на групата; заплащане на сумата по издадената фактура за 

небаланс (излишък); остатъка от гаранционното обезпечение след прекратяване на 

договора за участие в стандартната балансираща група, както и да оспори измерените 

стойности от средствата за търговско измерване и да подаде жалба и/или възражение. 

Задълженията на участникът включват: прехвърляне на отговорността за балансиране 

на дружеството; изпращане на почасови графици за доставка; предоставяне на 

гаранционно обезпечение и заплащане на фактурите в определения срок.  

 

Координаторът има право: да получава всички почасови графици и сумата 

съответстваща на фактурирания небаланс (недостиг); да актуализира гаранционното 

обезпечение на всеки шест месеца, в зависимост от небалансите на участника и/или 

настъпила промяна в потреблението му; да прекрати едностранно отношенията си с 

участника, в случай че последният не актуализира гаранционното обезпечение в 

указания размер и срок или просрочи плащането на най-малко две фактури за небаланс 

след изтичане на допълнително предоставен срок от 30 дни. Задълженията на 

координатора включват: предоставянето на информация, поддържането на база данни 
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за всеки участник; изготвяне на месечни извлечения за сетълмент; издаване на фактури; 

заплащане на дължимите суми, както и оспорване на измерените стойности по обектите 

пред собствениците на измервателните системи.  

 

- Условия, ред и срокове за смяна на координатор на балансираща група – 

регламентирани са сроковете за уведомяване на страните за предстояща смяна на 

координатор на балансираща група и уреждането на задължения и прекратяване на 

договора. 

- Неустойки и отговорност – съгласно проекта на договор неизправната страна 

дължи неустойка в случаите на: отхвърляне и/или нерегистриране на съгласуван между 

страните график за доставка, оттегляне или непотвърждаване на график за доставка, 

анулиране на регистриран график за доставка в случаите на отстраняване от пазара на 

някоя от страните. В тези случаи страните заплащат неустойка за недоставената 

електрическа енергия. За всяко просрочено плащане неустойката е в размер на 

основния лихвен процент на БНБ плюс десет пункта. 

- Непреодолима сила – задължение на страните е да уведомява оперативно, с 

последващо писмено потвърждение, съответно другата страна за настъпване и 

прекратяване на непреодолима сила в срок от 24 часа от възникването, респективно 

края на събитието, независимо от характера му. Възникването и времетраенето на 

събитието на непреодолима сила трябва да бъде потвърдено от БТПП или от 

съответния компетентен орган в 10–дневен срок от датата на възникване. При всички 

случаи на непреодолима сила, страните подписват протоколи и уреждат финансовите 

си взаимоотношения към момента на настъпване на непреодолимата сила и за периода 

на нейното действие. 

- Прекратяване на договора – договорът се прекратява с изтичане на срока на 

действието му или преди изтичане на срока в следните случаи: по взаимно съгласие, 

изразено в писмена форма; едностранно от някоя от страните, в случай че другата 

страна не изпълни задължения по този договор, след 30-дневно писмено предизвестие 

или при откриване на производство по ликвидация или несъстоятелност за някоя от 

страните. 

- Разрешаване на спорове – съгласно проекта на договор споровете между 

страните във връзка със съществуването и действието на договора или във връзка с 

неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, 

тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички 

въпроси неуредени в настоящия договор, се прилагат нормите на българското 

законодателство, като страните уреждат отношенията си по пътя на преговорите. 

- Ред и срокове за получаване, разглеждане, проверка и отговор на подадени от 

участниците в балансиращата група жалби – участниците имат право да подават молби, 

жалби и предложения в писмена форма в офисите на координатора на балансиращата 

група. Указани са сроковете за разглеждане, проверка и отговор на жалби и 

предложения, както и съхраняването на преписките по образуваните молби, жалби и 

предложения от участниците. 

- Други условия – разделът включва клаузи относно задължението за не 

разкриване на условия и поверителна информация от някоя от страните. 

  От направеният преглед на предложения от „ДИКС 2001 - 

ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” ЕООД проект на „Договор за участие в стандартна 

балансираща група” се установи, че разпоредбите съдържащи се в него отговарят на 

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

и са в съответствие с Правилата за търговия с електрическа енергия. 
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               На проведеното открито заседание представителят на дружеството заяви, че 

приема отразените в доклада факти и обстоятелства без възражения.В допълнение 

същият заяви, че към момента в дружеството има назначени специалисти.    

    

Предвид гореизложеното, 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

           1. На основание чл.21, ал.1, т.1, във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 5 и ал. 5 от 

Закона за енергетиката и чл. 58, ал. 1 от Правилата за търговия с електрическа 

енергия, 

 издава на  „ДИКС 2001 - ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” ЕООД, ЕИК 202531279 

              със седалище и адрес на управление: Република България, област Ямбол, 

община Ямбол, гр. Ямбол 8600, ул. „Здравец“ No 1  

 

лицензия № Л-414-15 /23.09.2013 г. за извършване на дейността „търговия с 

електрическа енергия” с включени в същата права и задължения, свързани с 

дейността „координатор на стандартна балансираща група“, за срок от 10 (десет) 

години, приложение и неразделна част от това решение. 

 

2. На основание чл. 13, ал. 4 от Наредбата за лицензиране на дейностите в 

енергетиката одобрява на „ДИКС 2001 - ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” ЕООД    

бизнес план за периода 2013-2017 г , приложение към това решение и приложение 

към лицензията по т. 1. 

 

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 

14 (четиринадесет) дневен срок. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                            (Анжела Тонева) 

 

    

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

                            ( Емилия Савева) 

             


