РЕШЕНИЕ
№ И2-Л-299
от 21.11.2018 г.
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
на закрито заседание, проведено на 21.11.2018 г., като разгледа доклад с вх. № Е-Дк925 от 30.10.2018 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-29 от 13.07.2018 г., подадено от
„Щаткрафт Маркетс“ ГмбХ за изменение/допълнение на лицензия № Л-299-15 от
16.03.2009 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включване
на права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“, и
събраните данни от проведеното на 13.11.2018 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-29 от
13.07.2018 г., подадено от „Щаткрафт Маркетс“ ГмбХ за изменение/допълнение на
лицензия № Л-299-15 от 16.03.2009 г., издадена за дейността „търговия с електрическа
енергия“, с включване на права и задължения на „координатор на стандартна балансираща
група“ на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 51, ал. 1, т. 1 и чл. 39, ал. 5 от Закона
за енергетиката (ЗЕ) и чл. 61, ал. 1 и ал. 2, т. 2 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за
лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ). За проучване на постъпилото
заявление и приложените към него документи е сформирана работна група със заповед №
З-Е-111 от 27.07.2018 г. на председателя на КЕВР.
Резултатите от извършения анализ на заявлението и приложенията към него са
отразени в доклад с вх. № Е-Дк-925 от 30.10.2018 г., който е приет от КЕВР с решение по
Протокол № 206 от 02.11.2018 г., т. 3. В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от
ЗЕ, на 13.11.2018 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 представената разпечатка от Търговски регистър „Б“ на Районен съд
Дюселдорф от 19.06.2018 г., „Щаткрафт Маркетс“ ГмбХ е дружество с ограничена
отговорност, учредено и съществуващо съгласно законите на Федерална Република
Германия, вписано в Търговския регистър на Районен съд Дюселдорф под № HRB37885,
със седалище и адрес на управление: ФРГ, гр. Дюселдорф 40476, „Дерендорфер Алее“ №
2а. „Щаткрафт Маркетс“ ГмбХ се управлява и представлява от управителя Торстен
Амелунг.
„Щаткрафт Маркетс“ ГмбХ е с предмет на дейност: покупка и продажба на
електричество, газ, биомаса, емисионни сертификати, енергийни продукти и близки до
енергийните продукти, както и извършване на всички свързани с тях услуги; планиране,
проектиране, конструкция и експлоатация на енергийни системи, както и дейности и
услуги, които са свързани с това или имат отношение към това.
Капиталът на дружеството е в размер на 4 000 000 € (четири милиона евро).
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Предвид горното, „Щаткрафт Маркетс“ ГмбХ е лице с регистрация по
законодателството на държава-членка на Европейския съюз, еквивалентна на тази по
Търговския закон, следователно отговаря на условията на чл. 40, ал. 7 от ЗЕ.
Въз основа на представените на основание чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „а“, б. „б“, б. „в“, и б.
„г“ от НЛДЕ декларации от управителя на „Щаткрафт Маркетс“ ГмбХ се установява, че
същият 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, както и че
заявителят не е в производство по несъстоятелност, не е обявен в несъстоятелност, не е в
ликвидация и не му е отнемана лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“.
Следователно продължаването на срока на издадената лицензия няма да е в противоречие
с разпоредбите на чл. 40, ал. 4, т. 1, 2 и 3 от ЗЕ.
Следва да се има предвид, че Комисията е издала на дружеството лицензия за
дейността „търговия с електрическа енергия“ за срок до 16.03.2029 г. Исканото изменение
с допълване на лицензията с права и задължения на „координатор на стандартна
балансираща група“ предполага качеството 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 на лицензията за „търговия с електрическа енергия“.
Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване на
дейността „търговия с електрическа енергия“, допълнена с права и задължения на
„координатор на стандартна балансираща група“:
Видно от регистъра на търговските участници, който независимият преносен
оператор „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД поддържа на интернет страницата си,
„Щаткрафт Маркетс“ ГмбХ е регистрирано като търговец на електрическа енергия с EIC
код „11XSTATKRAFT001N“ и към момента е със статус „Активен“.
Централният офис на „Щаткрафт Маркетс“ ГмбХ се намира в гр. Дюселдорф, ФР
Германия и е с обща разгъната площ от около 3470 м². Офисът се състои от функционални
и помощни помещения като център за координация на търговските сделки (Trading floor),
диспечерски център, център за оперативни номинации, заседателни зали, сървърни
помещения и др.
Дружеството ще извършва дейността си в нает офис, намиращ се във ФР Германия,
гр. Дюселдорф, „Дерендорфер Алее“ № 2а, за който е приложило копие от договор за наем
от 02.09.2011 г., сключен с „CASA ALTRA DEVELOPMENT“. Дружеството посочва, че
обособеното помещение е обзаведено с мебели и офис оборудване, като са обособени
самостоятелни работни места за служителите.
Дейността на дружеството ще се осъществява чрез използване на следните
информационни и комуникационни системи и софтуерни програми:
 Операционна система – Windows 7;
 Версия на WORD – Word 2010;
 Версия на EXCEL – Excel 2010;
 Версия на клиента за електронна поща – Outlook 2010;
 Други специализирани програмни продукти, с които ще се обработва
информацията във връзка с лицензионната дейност – Murex MX3.1, Delta XE Powel 4.28,
SAP;
 Антивирусна защита – Norton.
Сървърите за електронна поща се намират на територията на дружеството,
инсталирани в защитена територия в главния офис на дружеството в Дюселдорф. Те се
характеризират със следните параметри:
 Операционна система – Windows 2012, Windows 2016;
 Прехвърлящ сървър (relay) – Ironport.
Въз основа на гореизложеното и представените доказателства може да се приеме, че
„Щаткрафт Маркетс“ ГмбХ отговаря на изискванията за наличие на техническа и
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материална осигуреност за сключване на сделки с електрическа енергия и за
осъществяване на правата и задълженията на „координатор на стандартна балансираща
група“.
Относно наличието на човешки ресурси и опит за осъществяване на дейността
„търговия с електрическа енергия“, допълнена с права и задължения на „координатор на
стандартна балансираща група“:
„Щаткрафт Маркетс“ ГмбХ е на пазара на електрическа енергия от 2009 г. и от
тогава насам дружеството се стреми да изгради дългосрочна стратегия и политика за
трайно присъствие и утвърждаване на пазара на електрическа енергия в България и
региона. За да реализира тази политика, дружеството смята да съсредоточи усилията си в
непрекъснато наблюдение на процесите на подготовка и промяна на нормативната база за
работа на пазара, детайлно изучаване и анализ на пазара, както и нуждите и изискванията
на търговските партньори, непрекъснато обучение и повишаване на квалификацията на
персонала и др.
Видно от приложените към заявлението документи, служителите на дружеството са
172, от които 152 са с договор на пълен работен ден, а останалите 19 на непълен работен
ден.
Представената организационно-управленска структура на „Щаткрафт Маркетс“
ГмбХ отразява общата структура на пазарната дивизия на дружеството със следните
основни подразделения и дейности, включени в тях:
 МС енергийно континентално управление – търговска оптимизация и
диспечиране на производствените мощности в континентална Европа и Обединеното
кралство;
 МТ пазарна търговия – търговия и пазарни иновации, електричество, газ, емисии,
горива;
 MN развитие на пазара – нови пазари, нови продукти, нови технологии;
 ME енергийно управление – търговска оптимизация и диспечиране на
производствените мощности в Норвегия и Скандинавския полуостров;
 MF Финанси и рискове – финансов контрол и отчитане, счетоводство,
юридически дейности, рискове, човешки ресурси, комуникации, връзки с обществеността;
 MI Информационни технологии – софтуерно и хардуерно обезпечаване на
дейността на дружеството;
 MG Международни пазари – развитие на пазарите извън Европа;
 MS Стратегия и развитие – стратегически анализи.
Търговската дейност в България е част от дейността на звеното „Управление на
портфолиото за югоизточна Европа“, което пък е част от дирекция „Операции на
физически пазари“. Основните функции на това звено включват стратегия за развитие на
дейността в Югоизточна Европа, оптимизиране на търговската дейност, средно и
дългосрочно оптимизиране на производственото портфолио на електрическите централи в
Югоизточна Европа и др.
Представени са автобиографии управителя на дружеството, както и на ръководител
звено „Управление на портфолиото за Югоизточна Европа“.
Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството
доказателства се обосновава изводът, че „Щаткрафт Маркетс“ ГмбХ разполага с човешки
ресурси и организационна структура за осъществяване на дейността „търговия с
електрическа енергия“, допълнена с права и задължения на „координатор на стандартна
балансираща група“.
Относно наличието на финансови възможности на заявителя за извършване на
лицензионната дейност, включваща права и задължения на „координатор на стандартна
балансираща група“, както и 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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„Щаткрафт Маркетс“ ГмбХ е представило бизнес план за управление и развитие на
дейността „търговия с електрическа енергия“, който обхваща периода 2019 г. – 2023 г.,
заедно с прогнозни годишни финансови отчети.
Прогнозните цени и количества, по които дружеството ще търгува електрическа
енергия, са показани в следващата таблица:
2019 г.
Количества (MWh)

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

170 000 179 000 185 000 194 000 204 000

Средна покупна цена от производители
на ел. енергия (лева/ MWh)
Средна покупна цена от търговци на ел.
енергия (лева/ MWh)
Средна покупна цена от други пазари
при внос (лева/ MWh)
Средна продажна цена за потребители,
търговци и снабдители (лева/ MWh)
Средна продажна цена на други пазари
при износ (лева/ MWh)

75,4

77,7

80,9

84,9

87,4

78,1

79,7

82,1

86,2

88,8

66,8

72,1

74,3

78,0

80,3

82,8

84,5

87,0

91,4

94,1

98,2

100,1

103,1

108,3

102,6

Според представения бизнес план, дружеството прогнозира количествата
електрическа енергия за покупко-продажба да се увеличават от 170 000 MWh през 2019 г.
до 204 000 MWh през 2023 г.
Дружеството е представило прогнозен финансов отчет за периода 2019 г. – 2023 г.,
като прогнозните приходи, разходи и показатели са представени в таблицата по-долу:
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.
Приходи от продажба на електрическа
хил. лв. 13 448 14 533 15 626 17 233 18 637
енергия (хил. лв.)
Разходи за покупка на електрическа
хил. лв. 12 906 13 958 15 007 16 560 17 902
енергия (хил. лв.)
Счетоводна печалба

хил. лв.

542

574

619

673

735

Съгласно представения прогнозен отчет за приходите и разходите дружеството
предвижда приходите от продадената електрическа енергия в страната да нарастват през
всяка година от бизнес плана и от 13 448 хил. лева за 2019 г. да достигнат до 18 637 хил.
лева през 2023 г. Със същия темп е прогнозирано да нарастват и разходите от покупка на
електрическа енергия и от 12 906 хил. лева за 2019 г. да достигнат 17 902 хил. лева през
2023 г.
„Щаткрафт Маркетс“ ГмбХ очаква печалбата да се увеличи от 542 хил. лв. за
първата година от бизнес плана на 735 хил. лв. през 2023 г.
В маркетинговия анализ на „Щаткрафт Маркетс“ ГмбХ е задълбочено разгледан и
анализиран електроенергийния пазар в България, като са направени заключения от
изследването, включващи развитието на производствените мощности в страната, дела на
ВЕИ, развитието на борсовия пазар и др.
Дружеството е представило писмено потвърждение от Данске Банк А/С, клон
Хамбург от 02.03.2018 г., според което „Щаткрафт Маркетс“ ГмбХ е клиент на банката с
открита сметка съгласно чл. 19, ал. 2 от Правилата, наличността по която към 02.03.2018 г.
е 300 000 €, които по фиксинга на БНБ се равняват на 586 749 лв. Сумата по тази сметка е в
размер, съответстващ на изискванията на чл. 19, ал. 2 от Правилата, видно от годишния
оборот от търговия с електрическа енергия на територията на Република България,
представен в последния годишен финансов отчет на дружеството.

София 1000, бул. "Кн. Ал. Дондуков" № 8-10
тел.: (02) 988 24 98; факс: (02) 988 87 82
www.dker.bg, dker@dker.bg

стр. 4 от 11

Въз основа на гореизложеното може да се направи извод, че ако спази заложените в
бизнес плана параметри, „Щаткрафт Маркетс“ ГмбХ ще притежава финансови
възможности за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, допълнена с
права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“.
Договор за участие в стандартна балансираща група
На основание чл. 12, ал. 1 от НЛДЕ и чл. 19, ал. 1 и ал. 2, във връзка с чл. 11, т. 9 от
ПТЕЕ, „Щаткрафт Маркетс“ ГмбХ е представило проект на договор за участие в
стандартна балансираща група. След преглед на представения проект на договор е
установено, че същият има съдържание, съответстващо на изискванията на чл. 12, ал. 2 от
НЛДЕ. Към проекта на договор е приложена „Методика за разпределение на небалансите
между индивидуалните подгрупи в стандартната балансираща група“, която съдържа и
общи принципи за разпределяне на небаланси в балансиращата група.
Предвид гореизложеното, Комисията счита искането на „Щаткрафт Маркетс“
ГмбХ за изменение/допълнение на лицензия № Л-299-15 от 16.03.2009 г., издадена за
дейността „търговия с електрическа енергия“, с включване на права и задължения
на „координатор на стандартна 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. 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. T. 2.1. се изменя така:
„2.1. С тази лицензия Комисията за енергийно и водно регулиране, наричана понататък „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. 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;
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 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“.“
III. В т. 3 „Специални условия“ се правят следните изменения:
1. В т. 3.1.1., буква „а“, думата „дейността“ се заменя с думата „дейностите“.
2. В т. 3.2.1. думата „дейността“ се заменя с думата „дейностите“.
3. В т. 3.4.1. думата „дейността“ се заменя с думата „дейностите“.
4. В т. 3.4.2., буква „а“, след думата „клиентите“ се добавят думите „и участниците“.
5. Т. 3.4.2., буква „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;“
6. В т. 3.4.2., буква „в“, думата „дейността“ се заменя с думата „дейностите“.
7. Т. 3.4.4. се изменя така:
„3.4.4. Лицензиантът осигурява и поддържа достатъчно на брой квалифициран
персонал за осъществяване на дейностите по лицензията за:
а) сключване и изпълнение на договорите, както и на изискванията на Правилата за
достъп, Правилата за търговия, Правилата за управление на електроенергийната система и
на други приложими изисквания на енергийното законодателство;
б) редовно разплащане на дължимите суми по сключените договори;
в) работа с клиентите, включително по приемане, разглеждане и решаване на техни
претенции;
г) упражняване на дейността „координатор на стандартна балансираща група“;
д) работа с участниците в балансиращата група, 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. думата „клиентите“ се заменя с израза „клиентите и участниците“.
10. В т. 3.5.2. думата „клиенти“ се заменя с израза „клиенти и участници“.
11. В т. 3.5.3. думата „клиентите“ се заменя с израза „клиентите и участниците“.
12. В т. 3.5.4. думата „клиента“ се заменя с израза „клиента/участника“.
13. Т. 3.5.7. се изменя така:
„3.5.7. По решение на комисията лицензиантът организира за своя сметка
провеждането на проучване от независими експерти за степента на удовлетвореност на
клиентите и участниците от предоставяните услуги.“
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14. Т. 3.5.8. се изменя така:
„3.5.8. За осигуряване защитата на клиентите и участниците лицензиантът изготвя и
представя за одобряване от комисията Правила за работа с потребители – Приложение № 3
и договор за участие в стандартната балансираща група съгласно Правилата за търговия,
включващ процедури за работа на координатора с участниците в балансиращата група,
реда и сроковете за получаване, разглеждане, проверка и отговор на подадени от
участниците жалби – Приложение № 4.“
15. Съществуващата т. 3.5.9. става т. 3.5.12.
16. Съществуващата т. 3.5.10. става т. 3.5.13.
17. 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.“
18. 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.“
19. Създава се 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.“
20. 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 качество на
обслужването, определени с решения на комисията, Приложение № 5 към тази лицензия.“
21. В т. 3.6.3. думата „дейността“ се заменя с „дейностите“.
22. В т. 3.8.5. думата „клиентите“ се заменя с израза „клиентите и участниците“.
23. Т. 3.8.8. се изменя така:
„3.8.8. Лицензиантът изготвя и предоставя на комисията регулярни отчети,
обхващащи едногодишен период от дейността „търговия с електрическа енергия“,
включваща права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“, и
извънредни отчети, поискани от комисията, съдържащи информация съгласно Правилата
за търговия.“
24. В т. 3.11.1. съществуващата т. 4 става т. 5, като „Приложение № 4“ се заменя с
„Приложение № 5“.
25. В т. 3.11.1. се създава нова т. 4 със следното съдържание:
„4. Приложение № 4 – Договор за участие в стандартна балансираща група;“
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 5, чл. 39, ал. 5 и
чл. 51, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката във връзка с чл. 9, ал. 5, чл. 13, ал. 5 и чл.
66, т. 1 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката,
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КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
Р Е Ш И:
1. Изменя лицензия № Л-299-15 от 16.03.2009 г. за дейността „търговия с
електрическа енергия“, издадена на „Щаткрафт Маркетс“ ГмбХ, вписано в
Търговския регистър на Районен съд Дюселдорф под № HRB37885, със седалище и
адрес на управление: ФРГ, гр. Дюселдорф 40476, „Дерендорфер Алее“ № 2а, като
допълва същата с права и задължения на „координатор на стандартна балансираща
група“, както следва:
I. В т. 1 „Определения и приложения“ се правят следните изменения и
допълнения:
1. 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. 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
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. 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“.“
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III. В т. 3 „Специални условия“ се правят следните изменения:
1. В т. 3.1.1., буква „а“, думата „дейността“ се заменя с думата „дейностите“.
2. В т. 3.2.1. думата „дейността“ се заменя с думата „дейностите“.
3. В т. 3.4.1. думата „дейността“ се заменя с думата „дейностите“.
4. В т. 3.4.2., буква „а“, след думата „клиентите“ се добавят думите „и
участниците“.
5. Т. 3.4.2., буква „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;“
6. В т. 3.4.2., буква „в“, думата „дейността“ се заменя с думата „дейностите“.
7. Т. 3.4.4. се изменя така:
„3.4.4. Лицензиантът осигурява и поддържа достатъчно на брой квалифициран
персонал за осъществяване на дейностите по лицензията за:
а) сключване и изпълнение на договорите, както и на изискванията на
Правилата за достъп, Правилата за търговия, Правилата за управление на
електроенергийната система и на други приложими изисквания на енергийното
законодателство;
б) редовно разплащане на дължимите суми по сключените договори;
в) работа с клиентите, включително по приемане, разглеждане и решаване на
техни претенции;
г) упражняване на дейността „координатор на стандартна балансираща
група“;
д) работа с участниците в балансиращата група, 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. думата „клиентите“ се заменя с израза „клиентите и участниците“.
10. В т. 3.5.2. думата „клиенти“ се заменя с израза „клиенти и участници“.
11. В т. 3.5.3. думата „клиентите“ се заменя с израза „клиентите и
участниците“.
12. В т. 3.5.4. думата „клиента“ се заменя с израза „клиента/участника“.
13. Т. 3.5.7. се изменя така:
„3.5.7. По решение на комисията лицензиантът организира за своя сметка
провеждането на проучване от независими експерти за степента на удовлетвореност
на клиентите и участниците от предоставяните услуги.“
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14. Т. 3.5.8. се изменя така:
„3.5.8. За осигуряване защитата на клиентите и участниците лицензиантът
изготвя и представя за одобряване от комисията Правила за работа с потребители –
Приложение № 3 и договор за участие в стандартната балансираща група съгласно
Правилата за търговия, включващ процедури за работа на координатора с
участниците в балансиращата група, реда и сроковете за получаване, разглеждане,
проверка и отговор на подадени от участниците жалби – Приложение № 4.“
15. Съществуващата т. 3.5.9. става т. 3.5.12.
16. Съществуващата т. 3.5.10. става т. 3.5.13.
17. 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.“
18. 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.“
19. Създава се 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.“
20. 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
качество на обслужването, определени с решения на комисията, Приложение № 5
към тази лицензия.“
21. В т. 3.6.3. думата „дейността“ се заменя с „дейностите“.
22. В т. 3.8.5. думата „клиентите“ се заменя с израза „клиентите и
участниците“.
23. Т. 3.8.8. се изменя така:
„3.8.8. Лицензиантът изготвя и предоставя на комисията регулярни отчети,
обхващащи едногодишен период от дейността „търговия с електрическа енергия“,
включваща права и задължения на „координатор на стандартна балансираща
група“, и извънредни отчети, поискани от комисията, съдържащи информация
съгласно Правилата за търговия.“
24. В т. 3.11.1. съществуващата т. 4 става т. 5, като „Приложение № 4“ се
заменя с „Приложение № 5“.
25. В т. 3.11.1. се създава нова т. 4 със следното съдържание:
„4. Приложение № 4 – Договор за участие в стандартна балансираща група;“
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2. Одобрява на „Щаткрафт Маркетс“ ГмбХ бизнес план за периода 2019 г. –
2023 г., приложение към това решение и приложение към лицензия № Л-299-15 от
16.03.2009 г.;
Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – София град в
14 (четиринадесет) дневен срок.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
РОСИЦА ТОТКОВА
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