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КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
София – 1000, бул. „Княз Дондуков” № 8-10, тел. 935 96 13, факс 988 87 82 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
№ И1-Л-418 

от 11.05.2015 г. 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание, проведено на 11.05.2015 г., като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-89 от 

17.03.2015 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-2 / 14.01.2015 г. на „Ар Си Пауър Енерджи” 

ООД за изменение/допълнение на лицензия № Л-418-15 от 11.11.2013 г. за дейността 

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

комбинирана балансираща група” и събраните данни от проведено открито заседание на 

29.04.2015 г., установи следното: 

 

Административното производство е образувано по постъпило в Държавната комисия за 

енергийно и водно регулиране с ново наименование Комисията за енергийно и водно регулиране 

(КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-2 / 14.01.2015 г. на „Ар Си Пауър Енерджи” ООД 

за изменение/допълнение на лицензия № Л-418-15 от 11.11.2013 г. за дейността „търговия с 

електрическа енергия” с 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). 

Заявителят „Ар Си Пауър Енерджи” ООД е титуляр на лицензия № Л-418-15 от 11.11.2013 

г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия” с права и задължения на 

„координатор на стандартна балансираща група“ за срок от десет години. 

Съгласно чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗЕ производство за изменение/допълнение на лицензия може 

да се образува по искане на лицензианта. Основание за исканото изменение чрез допълнение 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. 58, ал. 1 от 

Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ).  

С подаденото заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-2 / 14.01.2015 г., дружеството е поискало 

допълване на лицензията с права и задължения на „координатор на комбинирана балансираща 

група” съгласно 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 текста 

на чл. 9, ал. 5 от Наредба № 3 последната следва да бъде допълнена с права и задължения на 

координатор. 

Чл. 56, ал. 15 от ПТЕЕ допуска създаването на комбинирани балансиращи групи, в които 

могат да участват производители на енергия от възобновяеми източници и високоефективно 

комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия. В тази връзка чл. 58, ал. 1 от 

ПТЕЕ предвижда, че търговските участници имат право да се регистрират като „координатори на 

комбинирани балансиращи групи“. Съгласно разпоредбата на чл. 1, ал. 2 от ПТЕЕ търговски 

участник е и търговецът на електрическа енергия.  
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Едно от изискванията за регистрация на търговски участник като „координатор на 

комбинирана група”, посочено в чл. 58, ал. 1, т. 3 от ПТЕЕ, е наличие на прието решение от КЕВР 

за допълване на съществуващата лицензия с правата и задълженията, свързани с тази дейност.  

Видно от представеното удостоверение за актуално състояние с изх. № 20141216153810 / 

16.12.2014 г. на Агенцията по вписванията, правно-организационната форма на „Ар Си Пауър 

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

202501916, със седалище и адрес на управление: гр. София 1324, община Столична, район Люлин, 

ж.к. Люлин - Силвър Център, ул. Джавахарлал Неру № 28, ет. 1, ап./оф. 22.  

Дружеството се представлява и управлява от Даниела Николова Войнова. 

„Ар Си Пауър Енерджи” ООД има следния предмет на дейност: 

Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи, 

търговия с ел.енергия, продажба на електрическа енергия на потребители, дейности на посредници 

по продажба на електрическа енергия по електроразпределителни мрежи, управлявани от друг, 

управление на енергийни потоци при обмяна на мощности при пренос на електрическа енергия, 

координатор на балансиращи групи, вътрешна и външна търговия, консултантска дейност, 

комисионна, спедиционна дейност, търговско представителство и посредничество и всяка друга 

търговска дейност, която не е забранена със закон 

Капиталът на дружеството е в размер на 100000 /сто хиляди/ лева. 

Съдружници в дружеството са Благой Петров Козарев с дял от капитала в размер на 49000 

лв. и Даниела Николова Войнова с дял от капитала в размер на 51000 лв. 

От представените декларации на управителя Даниела Николова Войнова се установява, че 

същата не е лишавана от правото да упражнява търговска дейност и не е осъждана с влязла в сила 

присъда за престъпление против собствеността или против стопанството. 

Предвид гореизложеното следва, че допълването на издадената на „Ар Си Пауър Енерджи” 

ООД лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия” няма да е в противоречие с чл. 11, 

ал. 2, т. 2, буква „а” и буква „б” от Наредба № 3.  

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”. 

С оглед изложеното, се налага изводът, че искането на „Ар Си Пауър Енерджи” ООД за 

изменение/допълнение на лицензия № Л-418-15 от 11.11.2013 г. е допустимо. 

 Относно наличието на технически и материални ресурси, за осъществяване на дейността, 

включваща права и задължения на „координатор на комбинирана балансираща група”. 

 От направената справка в регистъра на търговските участници на „Електроенергиен 

системен оператор” ЕАД („ЕСО” ЕАД) е видно, че дружеството е регистрирано на пазара на 

електрическа енергия и към настоящия момент е с постоянен статус „активен”. В регистъра на 

координаторите на балансиращи групи на „ЕСО” ЕАД, дружеството е регистрирано от оператора 
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и като координатор на балансираща група с EIC код 32X0011001008821 от 01.02.2014 и е със 

статус „активен”. 

С писмо с изх. № ЦУ-ПМО-872/18.02.2014 г., „ЕСО” ЕАД е констатирало, че „Ар Си Пауър 

Енерджи” ООД е изпълнило изискванията за комуникационно и компютърно оборудване за 

електронен обмен на данни. Декларираните от дружеството технически средства (информационна 

мрежа, програмно осигуряване и комуникационна инфраструктура), необходими за сключване на 

сделки с електрическа енергия по свободно договорени цени (съгласно чл. 100, ал. 1 от ЗЕ), 

отговарят на условията, определени в ПТЕЕ. 

„Ар Си Пауър Енерджи” ООД е представило договор за наем на офис помещение, от 

където ще се осъществява лицензионната дейност „търговия с електрическа енергия”, допълнена с 

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

комбинирана балансираща група“. Договорът е със срок 36 (тридесет и шест месеца). 

Дружеството декларира, че офисът е оборудван с необходимите материални ресурси и 

техническа осигуреност, в т.ч. оборудвани помещения с преносими и стационарни компютри, 

периферна техника, локална мрежа и софтуерни приложения, чрез които се осигурява обмен на 

информация между търговските участници. Представен е договор за наем на офис оборудване. 

От изложените данни и доказателства може да се приеме, че „Ар Си Пауър Енерджи” ООД 

отговаря на изискванията за наличие на материални ресурси и техническа осигуреност за 

сключване на сделки с електрическа енергия като координатор на комбинирана балансираща 

група в съответствие с чл. 11, ал. 6, т. 1 и т. 2 от Наредба № 3 и ПТЕЕ. 

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

електрическа енергия” и като „координатор на комбинирана балансираща група”. 

Предоставени са данни за управленската и организационна структура на дружеството, 

както и данни за образованието и квалификацията на персонала. Дружеството се управлява от 

управител и четири обособени структурни звена: 

- Управител – определя развитието и стратегията за дейността на дружеството и извършва 

общо управление и координация; 

- Директор административни дейности и оперативно управление – контролира и координира 

цялостната дейност на служителите; 

- Търговски отдел – осъществява търговски операции, както и операции по намиране на нови 

клиенти; 

- Технически отдел – изготвя графици за потребление и мониторинг на товарите; 

- Информационно-аналитичен отдел – извършва диспечиране на пазара, изготвя справки, 

анализи и създава база данни. 

„Ар Си Пауър Енерджи” ООД е представило заверена справка от интернет страницата на 

„Национална агенция за приходите” като доказателство за назначен персонал. 

Общият брой на персонала се състои от 9 експерта - осем по трудово правоотношение и 

един на граждански договор. Дружеството е представило професионални автобиографии и 

дипломи за завършено образование на част от служителите си. 

„Ар Си Пауър Енерджи” ООД е възложило на външна организация финансово- 

счетоводното осигуряване. Представен е договор за финансово-счетоводни услуги. 

Изложените от дружеството данни и доказателства дават основание да се приеме, че „Ар 

Си Пауър Енерджи” ООД отговаря на изискванията по чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЕ относно наличие на 

човешки ресурси, организационна структура и опит за осъществяване на дейността „търговия с 

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

група” в съответствие с чл. 11, ал. 6 т. 3 от Наредба № 3 и ПТЕЕ. 
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 Относно финансовите възможности на „Ар Си Пауър Енерджи” 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 за достъп).  

В изпълнение на изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 3, 4, 5 и 6 от Наредба № 3 „Ар Си Пауър 

Енерджи” ООД е представило актуализиран бизнес план с прогнозни годишни финансови отчети, 

който обхваща периода 2015 г. – 2019 г., годишните финансови отчети на дружеството за 2013 г. и 

банково удостоверение от „УниКредит Булбанк“ АД, за открита специална разплащателна сметка, 

което отговаря на изискванията на чл. 19 от Правилата за достъп. 

Представеното банково удостоверение с рег. № 711/87/19.11.2014 г. е в уверение на това, че 

дружеството „Ар Си Пауър Енерджи” ООД има открита сметка в лева със специален режим на 

обслужване, съгласно чл. 19 от Правилата за достъп, със салдо към 18.11.2014 г. в размер на 152 

820.11 лева, което е в съответствие с чл. 19, ал. 2 от Правилата за достъп, тъй като оборотът на 

дружеството от търговия с електрическа енергия за предходната (2013 г.) съгласно представения 

годишен финансов отчет е 112 хил. лв. 

От представения годишен финансов отчет за 2013 г. е видно, че дружеството отчита 

положителен финансов резултат в размер на 1 000 лв. 

Дружеството е представило прогнозен бизнес план за периода 2015 г. – 2019 г. 

Средните прогнозни цени, по които дружеството ще купува и продава електрическа 

енергия и количествата на търгувана електроенергия са нагледно показани в следната таблица: 

 

  2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Количество 

(MWh) 
40 000 80 000 120 000 140 000 180 000 

Средна продажна 

цена (лева/ MWh) 
86.9 90.2 96.8 108.9 126.5 

Средна покупна 

цена (лева/MWh ) 
79 82 88 99 115 

 

Дружеството е представило прогнозен финансов отчет за периода 2015 г. - 2019 г., като 

прогнозните приходи, разходи и показатели са представени в таблицата по-долу: 

  

  2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Приходи 

хил. 

лв. 
4 103 8 448 12 833 16 120 23 796 

в т.ч. от 

продажба на 

електрическа 

енергия 

хил. 

лв. 
4 103 8 448 12 833 16 120 23 796 

Разходи  

хил. 

лв. 
3 940 7 976 11 981 14 943 21 952 

в т.ч. стойност 

на закупена 

електрическа 

енергия 

хил. 

лв. 
3 160 6 560 10 560 13 860 20 700 
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Счетоводна 

печалба 

хил. 

лв. 
163 472 852 1 117 1 844 

Текущ финансов 

резултат 

хил. 

лв. 
135 425 767 1 059 1 660 

СК/ДА   3.61 5.08 9.85 12.79 19.33 

КА/КП   4.05 7.5 7.4 18.19 19.65 

СК/(ДП+КП)   0.86 9.43 7.56 18.65 19.67 

 

За периода на бизнес плана дружеството прогнозира увеличение на сумата на собствения 

капитал вследствие на увеличението на финансовия резултат. 

За периода на бизнес плана дружеството не прогнозира дългосрочни задължения. 

Размерът на краткотрайните активи и краткосрочните пасиви определя добри стойности на 

коефициента на обща ликвидност и възможността на дружеството да покрива краткосрочните си 

задължения с наличните краткотрайни активи. 

По отношение на правата и задълженията на дружеството като координатор на комбинирана 

балансираща група, „Ар Си Пауър Енерджи” ООД е направило прогноза за количествата 

балансираща енергия за недостиг и излишък и съответните им цени за МВтч, за периода 2015 г. - 

2019 г., както са показани в следната таблица: 

 

    2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Количества балансираща 

енергия- излишък 
МВтч 1 600 1 096 2 900 2 781 2 841 

Количества балансираща 

енергия- недостиг 
МВтч 3 200 972 1 198 1 318 1 271 

Цена на балансираща 

енергия- излишък 
лв./МВтч 12 30 28 28 28 

Цена на балансираща 

енергия- недостиг 
лв./МВтч 190 165 155 160 165 

  

От прогнозните цени на балансираща енергия за МВтч, които дружеството предвижда, и 

количествата балансираща енергия за излишък и недостиг, е видно, че „Ар Си Пауър Енерджи” 

ООД не предвижда печалба от дейността си на координатор на балансираща група. 

„Ар Си Пауър Енерджи” ООД е направило анализ на вътрешния пазар на електроенергия, 

както и оценка на възможностите за развитие на дружеството като търговец на електрическа 

енергия и координатор на стандартна и комбинирана балансираща група. 

Въз основа на гореизложеното може да се направи извод, че в случай, че спази заложените в 

бизнес плана параметри, „Ар Си Пауър Енерджи” ООД ще притежава финансови възможности за 

извършване на дейността „търговия с електрическа енергия”, включваща права и задължения на 

координатор на стандарта и координатор на комбинирана балансираща група. 

В съответствие с чл. 12, ал. 1 от Наредба № 3 и чл. 11, т. 9 от ПТЕЕ, „Ар Си Пауър 

Енерджи” ООД е представило проект на договор за участие в комбинирана балансираща група с 

координатор „Ар Си Пауър Енерджи” ООД.  

От направения преглед на предложения проект на договор за участие в комбинирана 

балансираща група на „Ар Си Пауър Енерджи” ООД може да се направи извод, че същият 

отговаря на изискванията на чл. 12, ал. 2 от Наредба № 3 и на ПТЕЕ. 
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Предвид гореизложеното, Комисията счита, че искането на „Ар Си Пауър Енерджи” ООД 

за изменение и допълнение на лицензия № Л-418-15 от 11.11.2013 г., издадена за дейността 

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

комбинирана балансираща група” е 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. 1.1.4. 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.), заедно с 

техните последващи изменения и допълнения; 

2. 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.), заедно с техните последващи изменения и допълнения; 

3. 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.), заедно с техните последващи изменения и допълнения; 

4. 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.), заедно с техните последващи изменения и допълнения; 

5. 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;  

6. 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; 

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

2. В т. 3.4.2., буква „а”, думата „потребителите” се заменя с „клиентите”. 

3. 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“. 

4. 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”. 

5. В т. 3.4.4. буква „г” след думата „стандартна” се добавя изразът „и комбинирана”.  

6. В т. 3.5. след думата „стандартна” се добавя изразът „и комбинирана”.  

7. В т. 3.5.2. след думата „стандартна” се добавя изразът „и комбинирана”. 

8. 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 № 

4 и Приложение № 5”. 

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

10. В т. 3.6.1. „Приложение № 4” се заменя с „Приложение № 6”. 

11. В т. 3.8.1. изразът „Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката” се заменя с 

„Наредбата”. 

12. В т. 3.8.4. изразът „Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката” се заменя с 

„Наредбата”. 

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

изразът „и координатор на комбинирана балансираща група”. 

14. 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“ 

15. В т. 3.11.1. се добавя нова точка 5 със следното съдържание:  

„5. Приложение № 5 – Договор за участие на производители от възобновяеми енергийни 

източници и високоефективно комбинирано производство в комбинирана балансираща група”. 

16. Съществуващата т. 5 става т. 6 и се изменя така: 

„6. Приложение № 6 - Решения на КЕВР за определяне на показатели за качество на 

обслужването.”. 

 

На проведеното открито заседание на 29.04.2015 г. представителите на дружеството са 

заявили, че приемат без възражения фактите и обстоятелствата, отразени в доклад с вх. № Е-Дк-89 

от 17.03.2015 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-2 от 14.01.2015 г. 

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 
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КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Изменя лицензия № Л-418-15 от 11.11.2013 г. за дейността „търговия с електрическа 

енергия” с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща 

група“, издадена на „Ар Си Пауър Енерджи” ООД, ЕИК 202501916, със седалище и адрес на 

управление: гр. София 1324, община Столична, район Люлин, ж.к. Люлин - Силвър Център, 

ул. „Джавахарлал Неру“ № 28, ет. 1, ап./оф. 22, 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: 

 1. 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.), 

заедно с техните последващи изменения и допълнения; 

2. 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.), заедно с техните последващи изменения и допълнения; 

3. 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.), заедно с техните последващи изменения и 

допълнения; 

4. 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.), заедно с техните последващи 

изменения и допълнения; 

5. 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;  

6. 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; 

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

години“; 

2. В т. 3.4.2., буква „а”, думата „потребителите” се заменя с „клиентите”. 

3. 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“. 

4. 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”. 

5. В т. 3.4.4. буква „г” след думата „стандартна” се добавя изразът „и комбинирана”.  

6. В т. 3.5. след думата „стандартна” се добавя изразът „и комбинирана”.  

7. В т. 3.5.2. след думата „стандартна” се добавя изразът „и комбинирана”. 

8. 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 № 4 и Приложение № 5”. 

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

10. В т. 3.6.1. „Приложение № 4” се заменя с „Приложение № 6”. 

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

заменя с „Наредбата”. 

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

заменя с „Наредбата”. 

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

изразът „и координатор на комбинирана балансираща група”. 

14. 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“ 

15. В т. 3.11.1. се добавя нова точка 5 със следното съдържание:  

„5. Приложение № 5 – Договор за участие на производители от възобновяеми 

енергийни източници и високоефективно комбинирано производство в комбинирана 

балансираща група”. 

16. Съществуващата т. 5 става т. 6 и се изменя така: 

„6. Приложение № 6 - Решения на КЕВР за определяне на показатели за качество на 

обслужването.”. 
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2. Одобрява на „Ар Си Пауър Енерджи” ООД актуализиран бизнес план за периода 

2015 г. – 2019 г., приложение към това решение и приложение към издадената лицензия.  

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 (четиринадесет) 

дневен срок. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

        ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ 

 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

          Н. ГЕОРГИЕВ 


