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Г-ЖА СВЕТЛА ТОДОРОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР
ДОКЛАД
От
Дирекция „Ценово регулиране, лицензии и пазари”,
и Дирекция „Правна”
Относно: заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-16 от 10.03.2014 г. и заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-39
от 01.08.2014 г., подадени от „Гранд Енерджи Дистрибюшън” ЕООД за
изменение/допълнение на лицензия № Л-349-15/17.01.2011 г. издадена за дейността
„търговия с електрическа енергия”.
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
В Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР, комисията) са
постъпили заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-16 от 10.03.2014 г. и заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-39
от 01.08.2014 г., подадени от „Гранд Енерджи Дистрибюшън” ЕООД за
изменение/допълнение на лицензия № Л-349-15 от 17.01.2011 г., издадена от за дейността
„търговия с електрическа енергия”, на основание на основание чл. 51, ал. 1, т. 1 от Закона
за енергетиката (ЗЕ), чл. 61, ал. 2, т. 2 от Наредбата № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на
дейностите в енергетиката (Наредба № 3) във връзка с чл. 39, ал. 5 и чл. 96а от ЗЕ.
Със заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-16 от 10.03.2014 г. дружеството е поискало
издадената лицензия да бъде изменена и допълнена с права и задължения на „координатор
на стандартна балансираща група”, съгласно Правилата за търговия с електрическа
енергия (ПТЕЕ), както и да бъде променена правната форма на лицензианта, седалището и
адреса на управление.
Със заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-39 от 01.08.2014 г. дружеството е поискало
допълване на лицензията с права и задължения на „координатор на комбинирана
балансираща група” съгласно ПТЕЕ.
На основание чл. 32 от Административнопроцесуалния кодекс, съгласно който по
производства, в които правата и задълженията на страните произтичат от еднакво
фактическо състояние и по които е компетентен един и същ административен орган, може
да се започне и проведе едно производство, подадените заявления следва да се обединят за
общо разглеждане в едно административно производство.
На основание чл. 37, ал. 4, т. 3 от Устройствения правилник на ДКЕВР и на нейната
администрация със заповеди № З-Е-137/09.05.2014 г. и № З-Е-242/08.09.2014 г. са
сформирани работни групи със задача да проучат обстоятелствата, съдържащи се в
заявленията и приложенията към тях за установяване на основателността на искането.
При извършената проверка на заявленията и приложенията към тях, от формална
страна беше констатирано, че те отговарят на изискванията на Наредба № 3, след което се
пристъпи към разглеждане на преписките по същество за установяване на съответствието
на заявленията с нормативните изисквания за изменения на издадената лицензия.
Въз основа на това проучване работната група установи следните факти и направи
следните изводи:
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І. Правни аспекти
Заявителят е титуляр на лицензия № Л-349-15 от 17.01.2011 г., издадена за
дейността „търговия с електрическа енергия” за срок от 10 години. „Гранд Енерджи
Дистрибюшън” ЕООД, ЕИК 201208860, е със седалище и адрес на управление гр. София
1360, община Столична, район „Връбница”, Индустриална зона „Орион”, ул. „3020” № 34,
ет. 4.
Дружеството е с предмет на дейност търговия с електроенергия и енергоносители,
финансиране, инвестиционно проучване, проектиране, строителство, ремонт,
реконструкция и експлоатация на обекти в сферата на енергетиката, производство, пренос
и продажба на електрически и/или топлинна енергия, след получаване на съответен
лиценз, както и всякакава друга дейност незабранена със закон. Капиталът на дружеството
е в размер на 10 000 (десет хиляди ) лева и е изцяло внесен. Едноличен собственик на
капитала е Владимир Бойчов Владимиров.
Дружеството се управлява и представлява заедно от Владимир Бойчов Владимиров
и Мая Йорданова Благинова-Цонкова в качеството им на управители.
Видно от представените на основание чл. 11, ал. 2, т. 2, букви „а” и „б” от Наредба
№ 3 декларации от управителите на дружеството Мая Йорданова Благинова-Цонкова и
Владимир Бойчов Владимиров, 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.
Видно от представената на основание чл. 11, ал. 2, т. 2, буква „в”, „г” и „д” от
Наредба № 3 декларация от управителите на дружеството се установява, че същото не е в
производство по несъстоятелност, не е обявено в несъстоятелност, не е в ликвидация, не
му е отнемана лицензията за същата дейност или срокът по чл. 59, ал.4 от ЗЕ не е изтекъл
и не му е издаван акт за отказ за същата дейност за която кандидатства.
Съгласно чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗЕ производство за изменение на лицензия може да се
образува по искане на лицензианта. Основание за исканото изменение е и чл. 61, ал. 2, т. 2
от Наредба № 3, във връзка с чл. 39, ал. 5 и чл. 96а от ЗЕ и чл. 56, ал. 3 и ал. 15 от ПТЕЕ.
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 чл. 9, ал. 5 от Наредба № 3.
В чл. 56, ал. 3 и съответно в ал.15 от ПТЕЕ е предвидена възможността за създаване
на стандартна балансираща група с членове търговски участници по чл. 100, ал. 1 от ЗЕ,
които сключват сделки с електрическа енергия при свободно договорени цени съответно
на комбинирана балансираща група, в която могат да участват производители на енергия
от възобновяеми източници и високоефективно комбинирано производство на топлинна и
електрическа енергия.
Съгласно чл. 58 от ПТЕЕ търговските участници имат право да се регистрират като
„координатори на стандартни балансиращи групи” и/или като „координатори на
комбинирани балансиращи групи”. Съгласно разпоредбата на чл. 1, ал. 2 от ПТЕЕ
търговски участник е и търговеца на електрическа енергия.
Едно от изискванията за регистрация на търговски участник като „координатор на
стандартна балансираща група” и като „координатор на комбинирана група”, посочено в
чл. 58, ал. 1, т.3 от Правилата, е наличие на прието решение от ДКЕВР за допълване на
съществуващата лицензия с правата и задълженията, свързани с тези дейности.
Следва да се има предвид, че Комисията е издала лицензия за дейността „търговия
с електрическа енергия” на дружеството за срок от 10 години. Исканите изменения с
допълване на права и задължения за дейностите „координатор на стандартна балансираща

2

група” и „координатор на комбинирана група” предполагат качество търговец на
електрическа енергия. Предвид изложеното при изменение на съществуващата лицензия
срокът на изпълнение тези дейности не може да надвишава този по лицензията. В случай,
че същата бъде допълнена с новите дейности, срокът за упражняването им не може да
бъде по-дълъг от срока по лицензията за „търговия с електрическа енергия”.
По отношение на искането за изменение на лицензията със заявление с вх. № ЕЗЛР-И-16 от 10.03.2014 г., касаещо промяна в правната форма и в седалището и адреса на
управление, следва да се има предвид разпоредбата на чл. 49, ал. 3 от Наредба № 3,
съгласно която промяната на седалището и адреса управление на лицензианта, както и
преобразуването на лицензианта от една правна форма в друга, не се счита за изменение
на лицензията, поради което искането в тази част не следва да се разглежда.
С оглед изложеното, се налага изводът, че исканията на „Гранд Енерджи
Дистрибюшън” ЕООД да бъде изменена и допълнена лицензия № Л-349-15/17.01.2011
г. за дейността „търговия с електрическа енергия” с права и задължения на
„координатор на стандартна балансираща група” и на „координатор на
комбинирана балансираща група”са допустими.
ІІ. Технически аспекти
1. Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване
на дейността „търговия с електрическа енергия” допълнена с дейностите,
„координатор на стандартна балансираща група” и „координатор на комбинирана
балансираща група”.
„Гранд Енерджи Дистрибюшън” ЕООД има издадена лицензия № Л-34915/17.01.2011г. г. за дейността „търговия с електрическа енергия” за срок от 10 години.
Считано от 08.11.2013 г. седалището и адресът на управление на дружеството е гр. София,
1360, Индустриална зона „Орион”, ул. „3020” № 34, ет. 4.
Заявителят декларира, че офисът е оборудван с необходимите за нормалната работа
на екипа материални ресурси.
Дружеството е активен търговски участник на пазара на електрическа енергия от
месец декември 2013 г. и е вписан в регистъра на „Електроенергиен системен оператор”
ЕАД („ЕСО” ЕАД) под кодов номер на търговски участник №TZZ209. От датата на
регистрация до настоящия момент дружеството е с статут „активен”.
С писмо с вх. № 2201/31.08.2010 г. до „ЕСО” ЕАД, дружеството е поискало
одобрение за изпълнени изисквания към комуникационното и компютърно оборудване на
електронен обмен на данни.
С писмо с изх. № 3572/09.09.2010 г., „ЕСО” ЕАД е одобрило комуникационното и
техническо оборудване на „Гранд Енерджи Дистрибюшън” ЕООД за електронен обмен на
информация за целите на пазара на електрическа енергия.
„Гранд Енерджи Дистрибюшън” ЕООД е представило подробно описание на
техническите средства за осъществяване на лицензионната дейност, както следва:
- Стационарни, мобилни телефони и факс, копирна машина, лазерен принтер машина
– 2 броя;
- Настолен компютър – 2 броя;
- Преносим компютър – 4 броя;
- Сървър – 2 броя.
Дружеството декларира че всички компютърни системи са с инсталиран, надежден
и работещ софтуер:
- Операционна система Microsoft Windows -7 Professional;
- Антивирусна защита Norton Antivirus 2010;
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Версия на Word 2013 (MS Office 2013);
Версия на Excel 2013 (MS Office 2013);
Версия на клиент за електронна поща Thunderbird – Mozilla;
Сървър за електрона поща с инсталирана операционна система MS EXCHANGE;
Осигурен интернет достъп за всички работни места в мрежата. Доставен от
Кабелни Интернет Системи по безжична връзка със скорост 10Mbit/s.
Информационното обслужване на дейността „търговия с електрическа енергия” и
допълнена с дейностите „координатор на стандартна балансираща група” и „координатор
на комбинирана балансираща група” за периода 2014 – 2015 ще се основава:
Софтуер:
- Обслужване на клиенти и деловодство;
- Финансова система за управление – Унтегра;
- Управление на човешките ресурси – ТЕРЕЗ;
- Правна информационна система – Апис.
Система за дистанционно отчитане на контролни електромери:
- Интернет сайт;
- Софтуер за отчитане на електромери;
- Софтуер за обработка на данните – сетълмент, автоматично генериране на
прогнози.
-

Изложените данни и доказателства дават основание да се приеме, че „Гранд
Енерджи Дистрибюшън” ЕООД отговаря на изискванията за наличие на техническа и
материална осигуреност за сключване на сделки с електрическа енергия и като
„координатор на стандартна балансираща група” и „координатор на комбинирана
балансираща група” в съответствие с изискванията на Наредба № 3.
2. Относно наличието на човешки ресурси и опит за осъществяване на
дейността „търговия с електрическа енергия” допълнена с дейностите „координатор
на стандартна балансираща група” и „координатор на комбинирана балансираща
група”.
Предоставени са 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.
- Ръководството на дружеството се осъществява от двама управители. Техните
отговорности и задължения най-общо обхващат: Формулиране и актуализиране на
политиката и целите и тяхното оповестяване; Определяне на необходимите процеси за
функционирането, поддържането и подобряването на управлението, необходимата
последователност и взаимодействие;
- Заетите с дейността „търговия с електрическа енергия” в „Гранд Енерджи
Дистрибюшън” ЕООД са шестима специалисти, които отговарят на следните
квалификации:
- Притежават висше техническо и/или икономическо образование, минимален
трудов стаж 3 години/ най-малко 2 години в системата на енергетиката/, с квалификация в
областта на търговията.
- Притежават солидни знания в областта на търговията, производството и
доставките на електроенергия, оборудване, материали и резервни части, използвани при
изграждане, поддръжка и ремонт на енергийната система в страната.
- Познават задълбочено нормативната база за търговия с електроенергия и тази на
регионалния пазар на електроенергия.
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С оглед реализиране на дейността „търговия с електрическа енергия”, организацията
на работа в дружеството е разпределена и структурирана, както следва:
- отдел „Търговски” – дейността е свързана с преговори и подготовка на договори
с клиенти, консултиране на клиенти относно техническите характеристики, количество,
ценообразуване, изготвяне на справки за потребители, първичен анализ на данните и др.
Предвижда се през 2014 г., да се назначи търговец борсови пазари за извършване на спот
сделки и др.
- отдел „Информационно диспечерски” – основните функции са въвеждане на
данни в информационната система, извършване на анализи на база данни, поддържане на
връзки и обмен на данни с електроенергийния системен оператор и
електроразпределителните предприятия, потребители, производители и др.
Част от дейностите, съпътстващи бизнеса, дружеството възлага на външни
изпълнители. Изнесените извън организационната структура на дружеството дейности са
свързани с всички видове правни консултации и въпроси.
Изложените от дружеството данни и доказателства дават основание да се
приеме, че „Гранд Енерджи Дистрибюшън” ЕООД отговаря на изискванията по чл.
40, ал. 1, т. 1 от ЗЕ относно наличие на човешки и организационна структура за
осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия” и „координатор на
стандартна балансираща група” в съответствие с Наредба № 3.
ІІІ. Икономически аспекти
В изпълнение на изискванията на чл.11, ал.1, т.3, 4, 5 и т.6 от Наредба № 3 за
лицензиране на дейностите в енергетиката „Гранд Енерджи Дистрибюшън” ЕООД е
представило актуализиран бизнес план с прогнозни годишни финансови отчети, който
обхваща периода от месец ноември 2010 г. до месец декември 2015 г., годишните
финансови отчети на дружеството за периода 2010-2013 г. и банково удостоверение от
„Банка ДСК” ЕАД, за открита специална разплащателна сметка, което отговаря на
изискванията на чл. 19 от „Правилата за условията и реда за предоставяне на достъп до
електропреносната и електроразпределителните мрежи” (Правилата за достъп).
Представеното банково удостоверение с рег. № 03-10-00789/1 от 16.05.2014 г. е
издадено от „Банка ДСК” ЕАД в уверение на това, че дружеството „Гранд Енерджи
Дистрибюшън” ЕООД има открита сметка в лева със специален режим на обслужване, със
салдо към 15.05.2014 г. в размер на 150 990 лева, което е в съответствие с изискванията на
чл. 19, ал. 2 от Правилата за достъп, тъй като оборотът на дружеството от търговия с
електрическа енергия за предходната (2013 г.), съгласно представеният годишен финансов
отчет е 46 000 лв.
От представените годишни финансови отчети за периода 2011-2013 г. е видно, че
дружеството отчита отрицателен финансов резултат, както следва за 2011 г.-15 хил. лв., за
2012 г.-7 хил. лв. и за 2013 г.-38 хил. лв.
През 2011 г. и 2012 г. дружеството не извършва икономическа дейност и не отчита
приходи, а загубата е формирана изцяло от реализираните разходи, които за 2011 г. са
формирани от разходи за външни услуги, а за 2012 г. – от разходи за външни услуги и
финансови разходи. За 2013 г. дружеството отчита общи приходи в размер на 46 хил. лв.,
формирани изцяло от приходи от продажба на стоки и общи разходи в размер на 84 хил.
лв.
Общите активи на дружеството нарастват от 10 хил. лв. към 31.12.2011 г. на 845
хил. лв. към 31.12.2013 г., в резултат на увеличените други дългосрочни вземания.
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Дългосрочните задължения на дружеството се увеличават от 12 хил. лв. към
31.12.2011 г. на 203 хил. лв. основно в резултат на увеличените задължения към свързани
предприятия, а краткосрочните задължения се увеличават от 15 хил. лв. на 704 хил. лв.
основно в резултат на увеличените задължения към доставчици и клиенти.
Въз основа на извършения анализ на база обща балансова структура може да се
направи извода, че финансовото състояние на дружеството към 31.12.2013 г. е лошо, т.е.
дружеството не притежава свободен оборотен капитал за покриване на текущите си
задължения и собствен капитал да обезпечи инвестиции в нови дълготрайни активи и да
покрие финансовите си задължения.
Дружеството е представило бизнес план за периода месец ноември 2010 г. до месец
декември 2015 г., като прогнозен период се разглеждат 2014 и 2015 г.
Прогнозата за търгуваните количества електрическа енергия, които дружеството
очаква за годините 2014 и 2015, са съответно X XXX XXX,XXX MWh и X XXX
XXX,XXX MWh. Средната продажна цена за MWh за 2014г. е XX,XX лв., за 2015г.XX,XX лв./MWh.
Средната цена, по която дружеството ще купува електрическа енергия, е XX,XX
лв./MWh за 2014 г. и XX,XX лв./MWh за 2015 г., нагледно показано в следната таблица:

Количество (MWh)
Средна продажна цена (лева)
Средна покупна цена (лева)

2014 г.
X XXX XXX
XX,XX
XX,XX

2015 г.
X XXX XXX
XX,XX
XX,XX

Дружеството предвижда за 2014 г. количества балансираща енергия-недостиг, с
която ще търгува да е в размер на XX XXX,XXX MWh, като покупната цена за недостиг е
XXX,XX лв./MWh, а продажната е XXX,XX лв./MWh и балансираща енергия-излишък в
размер на XX XXX,XX MWh и покупна цена за излишък XX,XX лв./MWh.
За 2015 г. количествата балансираща енергия-недостиг е XXX XXX,XXX MWh,
покупната цена за недостиг е XXX,XX лв./MWh, продажната цена е XXX,XX лв./MWh.
Очакваните разходи за излишък за 2015г. възлизат на X XXX XXX лв.
Дружеството е представило прогнозен финансов отчет за периода 2014 - 2015 г.,
като прогнозните приходи, разходи и показатели са представени в таблицата по-долу:

Приходи

хил. лв.

2014 г.
XX XXX,XX

в т.ч. от продажба на
електрическа енергия

хил. лв.

XX XXX,XX

XXX XXX,XX

Разходи
в т.ч.стойност на продадената
електрическа енергия

хил. лв.

XX XXX,XX

XXX XXX,XX

хил. лв.

XX XXX,XX

XXX XXX,XX

Счетоводна печалба

хил. лв.

X XXX,XX

X XXX,XX

Текущ финансов резултат

хил. лв.

X XXX,XX

X XXX,XX

XXX
X,XX
X,XX

XXX,XX
X,XX
X,X

СК/ДА
КА/КП
СК/(ДП+КП)

2015 г.
XXX XXX,XX
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От представения прогнозен финансов отчет видно, че дружеството предвижда
нарастваща печалба, която от X XXX хил. лв. за 2014 г. да достигне до X XXX хил. лв. за
2015 г., както и да подобри финансовото си състояние.
Въз основа на всичко гореизложено, може да се направи извода, че в случай, че
спази заложените в бизнес плана параметри, „Гранд Енерджи Дистрибюшън” ЕООД
ще притежава финансови възможности за извършване на дейността „търговия с
електрическа енергия”, включваща права и задължения на координатор на
стандартна и комбинирана балансираща група.
IV. Договори за участие в стандартна балансираща група и комбинирана
балансираща група.
В съответствие с чл. 12, от Наредба № 3 и чл. 11, ал. 1, т. 9 от Правилата, „Гранд
Енерджи Дистрибюшън” ЕООД е представило проект на „Договор за участие в стандартна
балансираща група” и „Договор за участие в комбинирана балансираща група”. От
направеният преглед на предложените проекти на договори може да се направи извода, че
те отговарят на изискванията на чл. 12, ал. 2 от Наредба № 3 в съответствие с ПТЕЕ. Към
договорите са приложени методики за разпределяне на небалансите в рамките на
балансиращите групи. От направения преглед и анализ на методиките, се установи, че
небалансите се разпределят справедливо и пропорционално на всеки член от групата
спрямо индивидуалната тежест, с която той допринася за небалансите на групата. „Гранд
Енерджи Дистрибюшън” ЕООД в качеството му на координатор на „стандартна
балансираща група” и на „комбинирана балансираща група” след вътрешно груповата
агрегация определя индивидуални цени за излишък и недостиг за всеки член на
съответната група.
Предвид всичко гореизложено, работната група предлага следните допълнения
и изменения на издадената лицензия:
I. В т. 1 „Определения и приложения“ се правят следните изменения и
допълнения:
1. 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. 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
12.11.2013 г.), приети от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране на
основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и чл. 24, ал. 2 от ЗЕ (редакция ДВ., бр. 66 от 26.07.2013 г.),
заедно 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 26.07.2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. и доп., бр. 39 от 9.05.2014
г.), приети от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране на основание чл. 91,
ал. 2 от ЗЕ (редакция ДВ., бр. 59 от 05.07.2013 г.), заедно с техните последващи изменения
и допълнения;
4. Т. 1.1.6. се изменя така:
„1.1.6. „Правила за измерване” са Правила за измерване на количеството
електрическа енергия, (Обн. ДВ, бр. 98 от 12.11.2013 г.) приети от Държавната комисия за
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енергийно и водно регулиране на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 във връзка с чл. 83, ал. 1, т. 6
от ЗЕ (редакция ДВ., бр. 66 от 26.07.2013 г.), заедно с техните последващи изменения и
допълнения;
5. Т. 1.1.7. се изменя така:
„1.1.7.
„Правила
на
мрежите”
са
Правила
за
управление
на
електроразпределителните мрежи, (Обн., ДВ. бр. 66 от 14.08.2007 г.) приети от
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 във
връзка с чл. 83, ал. 1, т. 5 от ЗЕ (редакция ДВ., бр. 74 от 08.09.2006 г.) и Правила за
управление на електроенергийната система, (Обн. ДВ, бр. 6 от 21.01.2014 г.) приети от
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 във
връзка с чл. 83, ал. 1, т. 4 от ЗЕ;
6. Създава се нова т. 1.1.9. със следното съдържание:
„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. 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 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. 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 борсовия пазар на електрическа енергия”;
3. 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 клиенти, на други
търговци, на които е издадена лицензия за „търговия с електрическа енергия”, на
производители, на балансиращия, както и на борсовия пазар на електрическа енергия
съгласно Правилата за търговия”.
4. Създава се нова т. 2.2.3. със следното съдържание:
„2.2.3. „Да осъществява дейностите „координатор на стандартна балансираща група”
и „координатор на комбинирана 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;
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- да известява предварително видовете услуги, които предлага и средствата, чрез
които членовете на балансиращата група могат да получават актуална информация;
- да извършва прогнозиране, съгласуване, предоставяне и утвърждаване на графици
за производство, потребление и обмен на електрическа енергия в рамките на
балансиращата група и с други координатори на балансираща група;
- да извършва физически и финансов сетълмент по отношение на небалансите в
балансиращата група;
- да изготвя правила за фактуриране, оспорване и изплащане на задължения на
членовете на балансиращата група, системата за възстановяване на суми и/или
компенсиране на същите;
- да изготвя „Методика за разпределение на общия небаланс между отделните
членове на балансиращата група.“
6. Точка 2.3. се изменя така:
„Лицензиантът може да упражнява търговия с електрическа енергия при условията
на чл. 102 от ЗЕ.“
III. В т. 3 „Специални условия“ се правят следните изменения:
1.
2.
3.
4.

В т. 3.1.1., б. „а“ думата „дейността“ се заменя с думата „дейностите“.
В т.3.1.1., б. „б“ думата „двустранните“ се заменя с думата „сключените“.
В т. 3.2.1., думата „дейността“ се заменя с думата „дейностите”.
В т. 3.3.1., думата „дейността“ се заменя с думата „дейностите”.

IV. В т. 4 „Материални и човешки ресурси”
1. В т.3.4.1. думата „дейността“ се заменя с думата „дейностите“.
2. 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 дейностите „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на
комбинирана балансираща група“ в т.ч. за събиране, прехвърляне и обработване на данни
и поддържане на контакт с участниците на пазара.“
3. В т.3.4.2., б. „а“ думата „потребителите“ се заменя с думата „клиентите“.
4. В т.3.4.2., б. „в“ думата „дейността“ се заменя с думата „дейностите“.
5. В т.3.4.4., думата „дейността“ се заменя с думата „дейностите“.
6. В т.3.4.4., б. „в“ думата „потребителите“ се заменя с думата „клиентите“.
7. В т.3.4.4. се създава нова б. „г“ със следното съдържание:
„г) работа с участници в „стандартна балансираща група” и в „комбинирана
балансираща група“, включително по приемане, разглеждане и решаване на техни
претенции.
8. В т.3.5. думата „потребителите“ се заменя с израза „клиентите“.
9. В т.3.5.1. думата „потребителите“ се заменя с думата „клиентите“.
10. В т.3.5.2. думата „потребителите“ се заменя с израза „клиентите“.
11. В т.3.5.3. думата „потребителите“ се заменя с думата „клиентите“.
12. В т.3.5.4. думата „потребителя“ се заменя с думата „клиента“.
13. В т.3.5.7. изразът „потребителите от предоставяните услуги по снабдяване с
електрическа енергия“ се заменя с думата „клиентите“.
14. Т. 3.5.8. се изменя така:
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„3.5.8. За осигуряване защитата на клиентите лицензиантът изготвя за одобрение в
комисията Правила за работа с клиентите (Приложение № 3). Представя в комисията
договор за участие в „стандартна балансираща група” (Приложение № 4) и договор за
участие в „комбинирана балансираща група“ (Приложение № 5) съгласно Правилата за
търговия, включващи процедури за работа на координатора с участниците, реда и
сроковете за получаване, разглеждане, проверка и отговор на подадените жалби.
15. Т. 3.5.9. се изменя така:
„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.“
16. В т. 3.5.10. „Законът за енергетиката” се заменя със „ЗЕ”, думата
„потребителите” се заменя с думата „клиентите”.
17. Създава се нова т.3.5.11. със следното съдържание:
„3.5.11. 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.“
V. В т. „3.6. Качество на услуги”
1. В т. 3.6.1. думата „потребителите“ се заменя с думата „участниците“,
„Приложение № 4” става „Приложение № 5”.
2. В т. 3.6.3. думата „дейността“ се заменя с „дейностите”.
VI. В т. „3.8. Събиране и предоставяне на информация на комисията”
1. В т.3.8.1. след изразът „лицензионната дейност” се добавя изразът „както и във
връзка с дейностите „координатор на стандартна балансираща група” и „координатор на
комбинирана балансираща група””, изразът „Наредбата за лицензиране на дейностите в
енергетиката” се заменя с „Наредбата”.
2. В т. 3.8.4. изразът „Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката” се
заменя с „Наредбата”.
3. В т.3.8.5. думата „потребителите“ се заменя с думата „клиентите“.
4. 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 „координатор комбинирана
балансираща група” и извънредни отчети, поискани от комисията, съдържащи
информация съгласно Правилата за търговия.“
5. В т.3.11.1 се изменя т.4 така:
„4. Приложение № 4 – Договор за участие в стандартна балансираща група за
поемане на отговорност за балансиране“
6. В т.3.11.1 се създава нова т.5
„5. Приложение № 5 – Договор за участие в комбинирана балансираща група за
поемане на отговорност за балансиране“
7. В т.3.11.1 1 се създава нова т.6
„6. съществуващото „Приложение № 4” става „Приложение № 6”
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Предвид гореизложеното и на основание чл. 40, ал. 6 от УП на ДКЕВР и на
нейната администрация във връзка с чл. 13, ал. 3 от ЗЕ предлагаме комисията да
вземе следните,

Решения:
1. Да приеме доклада на работната група относно подадените от „Гранд Енерджи
Дистрибюшън” ЕООД заявления за изменение и допълнение на издадената лицензия за
дейността „търговия с електрическа енергия” с права и задължения на „координатор на
стандартна балансираща група” и с права и задължения на „координатор на комбинирана
балансираща група”
2. Да насрочи открито заседание по реда на чл. 13, ал. 3 от ЗЕ за разглеждане на
подадените заявления;
3. Да покани за участие в откритото заседание, лицата представляващи по
търговска регистрация „Гранд Енерджи Дистрибюшън ” ЕООД или други упълномощени
от тях представители на дружеството;
4. Датата и часа на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на
страницата на комисията в Интернет.
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