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

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ И1-Л-420 

от 13.10.2015 г. 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание, проведено на 13.10.2015 г., като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-259 от 

02.09.2015 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-31 от 29.04.2015 г. на „Проакт“ ООД за 

допълнение на лицензия № Л-420-15 от 06.01.2014 г. за дейността „търговия с електрическа 

енергия”, съдържаща права и задължения на „координатор на комбинирана балансираща 

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

група”, и събраните данни от проведеното на 23.09.2015 г. открито заседание по 

преписката, установи следното: 

 

Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за енергийно и 

водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-31 от 29.04.2015 г. на 

„Проакт“ ООД за допълнение на лицензия № Л-420-15 от 06.01.2014 г. за дейността „търговия с 

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

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

балансираща група”, на основание чл. 51, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 61, ал. 2, 

т. 2 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (Наредба № 3). 

Със Заповед № З-Е-106 от 14.05.2015 г. на председателя на Комисията е сформирана 

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

установяване на основателността на искането.   

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

доклад с вх. № Е-Дк-259 от 02.09.2015 г., който е приет от КЕВР с решение по Протокол № 181 

от 11.09.2015 г., т. 3. В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ, на 23.09.2015 г. е 

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

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

След проучване на обстоятелствата по образуваната преписка, Комисията приема за 

установено следното: 

Видно от представеното удостоверение за актуално състояние с изх. № 20150424145743 

от 24.04.2015 г. на Агенцията по вписванията и от извършената справка на интернет страницата 

на Търговския регистър, правно-организационната форма на „Проакт“ ООД e дружество с 

ограничена отговорност, с ЕИК 201869769, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9000, 

ул. „Александър Рачински“ № 8.  

Дружеството се представлява и управлява заедно и поотделно от управителите Пламен 

Иванов Камбуров и Роза Александрова Димитрова. 

„Проакт“ ООД има следния предмет на дейност: 

Строителство, търговия и всякаква друга търговска дейност, която не е забранена от 

законите на Република България и за която не се изисква предварително разрешение (лицензия) 

от държавен орган, като в случай, че за някои от гореизброените дейности се изисква 

разрешение, то съответната дейност ще бъде извършвана след получаването му. 

Капиталът на дружеството е в размер на 5 000 (пет хиляди) лева. 
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Съдружници в дружеството са Пламен Иванов Камбуров с дял от капитала в размер на 

2500 лв. и Роза Александрова Димитрова с дял от капитала в размер на 2500 лв. 

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

декларации от управителите Пламен Иванов Камбуров и Роза Александрова Димитрова се 

установява, че същите не са лишавани от правото да упражняват търговска дейност и не са 

осъждани с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против 

стопанството. 

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

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

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

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

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

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

права и задължения за дейността „координатор на стандартна 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 „Проакт” ООД  да бъде допълнена 

лицензия № Л-420-15 от 06.01.2014 г. за търговия с електрическа енергия, съдържаща права и 

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

задължения на „координатор на стандартна балансираща група”, е допустимо.  

 Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване на дейността 

„търговия с електрическа енергия“ и като „координатор на стандартна балансираща група“. 

„Проакт” ООД има издадена лицензия № Л-420-15 от 06.01.2014 г. за дейността „търговия 

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

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

е гр. Варна, ул. „Александър Ранчински“ № 8  

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

екипа материални ресурси. „Проакт“ ООД е активен участник на пазара на електрическа енергия 

от 01.07.2014 г., в качеството му на търговец на електрическа енергия, а от 01.01.2015 г. е и 

активен участник на пазара, в качеството му на „координатор на комбинирана балансираща 

група“. В процеса на организацията на бизнеса си, дружеството е създало офис условия, които 

успешно обезпечават нормалното функциониране на компанията. Осигуреното офис 

пространство за дейността позволява да се обезпечат работни места и площ за изпълнение на 

дейностите по договаряне и продажба на услуги, свързани с търговията с електрическа енергия, 

както и за комуникация с „Електроенергиен системен оператор” ЕАД (ЕСО ЕАД), включително 

и дейност на „координатор на стандартна балансираща група“. В подкрепа на горното, „Проакт“ 

ООД е предоставило договор за наем на сграда с небитов статут,  която има всички необходими 

комуникации за извършване на лицензионната дейност. Офисът разполага вече с 8 оборудвани 

работни места, свързани в локална мрежа. Локацията на офиса е в центъра на Варна и това 

обстоятелство допълнително осигурява близост до транспортна комуникация на служители и 

клиенти  и множество конкурентни варианти за доставка на офис услуги. 

По отношение на IT обезпечеността, дружеството има сключен договор за наем на 

необходимата офис и компютърна техника и за нейното поддържане, които са представени в 

производството по издаване на лицензия № Л-420-15 от 06.01.2014 г. за дейността „търговия с 

електрическа енергия”. Договорите са действащи и не са изменяни от сключването им до 
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настоящия момент. В потвърждение за техническата осигуреност със средства за комуникация и 

програмно осигуряване, с които „Проакт“ ООД упражнява лицензионната си дейност, е писмо с 

изх. № ЦУ-ПМО-6032/14.10.2013 г. от ЕСО ЕАД за извършена проверка относно изпълнение на 

изискванията по чл.13, ал. 6, т. 2 от Наредба № 3. 

От гореизложените данни и представените доказателства се установи, че „Проакт“ ООД 

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

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

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

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

електрическа енергия“ с права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“. 

Дружеството е предоставило данни за наличие на персонал и неговата квалификация, 

данни за опита на съдружниците на „Проакт“ ООД за извършване на лицензионната дейност с 

права и задължения за упражняване на дейност „координатор на стандартна балансираща група“ 

и данни за управленската и организационна структура, за числеността, образованието и 

квалификацията на персонала на „Проакт“ ООД за извършване на лицензионна дейност с права и 

задължения за упражняване на дейност „координатор на стандартна балансираща група“. 

Дружеството посочва, че управленската и организационна му структура в периода от 

получаване на лицензията за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и 

задължения на „координатор на комбинирана балансираща група“, не е променяна. За периода на 

активно участие на дружеството на пазара, тази структура е доказала своята функционалност, 

затова същата структура ще обслужва и упражняването на дейността „координатор на стандартна 

балансираща група“. 

Дейностите се обслужват от двама управители, анализатор на товарови графици, 

специалист продажби, счетоводител, IT специалист. Счетоводната дейност и дейността, свързана 

с обслужването на компютърната техника, локалната мрежа и комуникациите, са възложени с 

договор на външни фирми. 

Дружеството посочва, че съставът на специалистите и подизпълнителите на „Проакт“ 

ООД, заети с дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на 

„координатор на комбинирана балансираща група“, от получаването на лицензията до момента, е 

без промяна. Същите ще изпълняват и дейностите, свързани с участието на „Проакт“ ООД на 

пазара в качеството му на „координатор на стандартна балансираща група“. Предвид липсата на 

промяна в състава на служителите, дипломите за завършено образование и квалификация не са 

приложени към настоящето заявление за разширяване на дейността с права и задължения на 

„координатор на стандартна балансираща група“. Договорите за външни услуги са действащи, без 

промени през периода от издаване на лицензията до настояща дата.  

Като доказателство за наличието на назначен персонал, „Проакт“ ООД, е приложило 

справка за актуално състояние на всички действащи трудови договори към 24.04.2015 г., издадена 

от Национална агенция по приходите - ТД Варна от 24.04.2015 г., както и договорите за възлагане 

на управление на търговското дружество на двамата управители от 30.10.2013 г. 

Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството доказателства се 

установи, че „Проакт“ ООД отговаря на изискванията по чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЕ относно наличие 

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

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

балансираща група“ в съответствие с чл. 11, ал. 6, т. 3 от Наредба № 3.  

Относно финансовите възможности на „Проакт” 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, 
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съгласно Правилата за условията и реда за предоставяне на достъп до електропреносната и 

електроразпределителните мрежи (Правилата). 

В изпълнение на изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 3, 4, 5 и 6 от Наредба № 3, „Проакт” ООД 

е представило бизнес план с прогнозни годишни финансови отчети, който обхваща периода 2015 

г. – 2018 г. и годишните финансови отчети на дружеството към 31.12.2012 г., 31.12.2013 г., 

31.12.2014 г. и към 31.03.2015 г. 

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

писмено потвърждение от „УниКредит Булбанк“ АД с изх. №0340-42-000500 от 24.04.2015 г.  в 

уверение на това, че „Проакт“ ООД е клиент на същата банка и има открита сметка, чиито 

средства са предназначени единствено за изпълнение на задълженията на дружеството при 

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

която към 24.04.2015 г. е 171 000 лв., както и удостоверение с изх. № 0340-42-000499/24.04.2015 

г. от същата банка относно наличието на банкова сметка с активно движение по нея със салдо 

към 14.04.2015 г. в размер на 547 045 лв. 

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

реализира приходи от продажби в размер на 3 495 хил. лв. Отчита се спад на приходите за 2013 

г. в размер на 241 хил. лв., като през 2014 г. те отново нарастват на 2 392 хил. лв. 

Дружеството е представило прогнозен бизнес план за периода 2015 г. – 2018 г. 

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

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

 

Показател Мярка 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Средна продажна цена лв./MWh 77,00 78,00 80,00 81,00 

Средна покупна цена лв./MWh 75,00 76,00 78,00 79,00 

Количества търгувана 

електроенергия 
MWh 62 400 68 400 74 400 80 400 

 

Дружеството е представило прогнозен финансов отчет за периода 2015 г. - 2018 г., като 

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

 

Показатели в хил. лева 
Прогноза 

2015 2016 2017 2018 

Приходи 5 689,7 6 433,4 7 180,6 7 974,4 

в т.ч. от продажба на 

електрическа енергия 4 774 5 337 5 922 6 527 

Разходи 5 627 6 240 6 947 7 696 

в т.ч.стойност на закупена 

електрическа енергия 4 705 5 200 5 773 6 366 

Счетоводна печалба 63 194 233 279 

Финансов резултат 57 174 210 251 

ДА 104 104 104 104 

СК/ДА 4,8 4,8 4,8 4,8 
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КА/КП 0,8 0,8 0,9 0,9 

СК/(ДП+КП) 0,58 0,53 0,49 0,45 

 

В представения прогнозен отчет за приходите и разходите, дружеството предвижда 

общите приходи да нарастват през всяка година от бизнес плана и от 5 689 хил. лв. за 2015 г. да 

достигнат до 7 974 хил. лв. през 2018 г. 

Със същия темп е прогнозирано да нарастват и разходите и от 5 627 хил. лв. за 2015 г. да 

достигнат 7 696 хил. лв. през 2018 г. 

Дружеството прогнозира печалбата да се увеличава и от 63 хил. лв. за 2015 г. да достигне 

до 279 хил. лв. през 2018 г. 

За периода на бизнес плана дружеството не прогнозира увеличение на собствения капитал 

и дългосрочните задължения. Краткосрочните задължения се увеличават от 857 хил. лв. през 

2015 г. до 1 108 хил. лв. през 2018 г., основно в резултат на увеличените задължения към 

доставчици и клиенти. 

Размерът на краткотрайните активи и краткосрочните пасиви определя относително 

добри стойности на коефициента на обща ликвидност и възможността на дружеството да 

покрива краткосрочните си задължения с наличните краткотрайни активи. 

 „Проакт“ ООД експлоатира и поддържа изградени фотоволтаични електрически 

централи, присъединени към електроразпределителните мрежи, собственост на „Енерго-Про 

Мрежи“ АД и „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД, и по силата на сключени 

дългосрочни договори има регулярни приходи от тази дейност, както и приходи от търговия с 

електрическа енергия. 

Дружеството планира с получаването на права и задължения на „координатор на 

стандартна балансираща група“ да е естественият партньор на членовете на групата си за 

доставка на енергия за собствено потребление. В качеството си на „координатор на стандартна 

балансираща група“, „Проакт“ ООД очаква да разшири участието си в продажбите към крайни 

клиенти при пазарни нива на продаваната електрическа енергия с включени разходи за небаланс. 

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

заложените в бизнес плана параметри, „Проакт” ООД ще притежава финансови възможности за 

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

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

група“. 

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

отговорност за балансиране. 

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

1, т. 9 от ПТЕЕ, „Проакт“ ООД е представило проект на „Договор за участие в 

стандартна/комбинирана балансираща група с координатор „Проакт“ ООД“. От направения 

преглед на предложения проект на договор може да се направи извод, че същият отговаря на 

изискванията на чл. 12, ал. 2 от Наредба № 3 и е в съответствие с ПТЕЕ.   

 

 Предвид гореизложеното, Комисията счита искането на „Проакт“ ООД за изменение и 

допълнение на лицензия № Л-420-15 от 06.01.2014 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. Т. 1.1.7. се изменя така: 
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„1.1.7. „Правилата на мрежите” са Правила за управление на електроразпределителните 

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

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

 

2. 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. 2.2.3  преди израза „координатор на комбинирана балансираща група” се добавя 

изразът „координатор на стандартна 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 и участниците”. 

 

3. В т. 3.4.2., буква „б”, изразът „търговия с електрическа енергия” се заменя с израза 

„координатор на стандартна балансираща група“. 

 

4. В т. 3.4.4., съществуващата буква „в” става буква „б“. 

 

5. В т. 3.4.4. се създава нова буква „в“ със следното съдържание: 

„в) работа с клиентите, включително по приемане, разглеждане и решаване на техни 

претенции;“ 

 

6. В т. 3.4.4., съществуващата буква „б“ става буква „г“ и се изменя по следния начин: 

„г) упражняване на дейностите „координатор на стандартна балансираща група“ и 

„координатор на комбинирана балансираща група;“ 
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7. В т. 3.4.4., съществуващата буква „г“ става буква „д“ и се изменя по следния начин: 

 

„д) работа с участниците в „стандартната балансираща група” и в „комбинираната 

балансираща група“, включително по приемане, разглеждане и решаване на техни претенции. 

 

8. Т. 3.5. се изменя така: 

 

„3.5. Взаимоотношения с клиенти и участници в стандартна и комбинирана балансираща 

група“  

 

9. В т. 3.5.1. след израза „за работа с” се добавя изразът „клиентите и”. 

 

10. Т. 3.5.2. се изменя така: 

 

„3.5.2. Лицензиантът открива и поддържа центрове за работа с клиенти и участници, 

където те могат да подават всички документи, свързани с доставките на електрическа енергия, да 

им се предоставя информация относно условията на договорите, както и за предявяване на 

претенции по тях, за подаване на жалби и запитвания.“ 

 

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

 

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

 

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

 

14. Т. 3.5.8. се изменя така: 

 

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

одобряване от комисията договори за участие в стандартна и в комбинирана балансираща група 

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

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

участниците жалби - Приложение № 3 и Приложение № 4.” 

 

15. В т. 3.5.10. преди израза „комбинираната балансираща група“ се добавя изразът 

„стандартната балансираща група и“. 

 

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

 

17. В т. 3.6.1. преди думата „участниците“ се добавя изразът „клиентите и“.  

 

18. В т. 3.6.3. думата „дейността“ се заменя с „дейностите“.  

 

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

 

20. 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”, „координатор на 
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стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“, както и 

извънредни отчети, поискани от комисията, съдържащи информация съгласно Правилата за 

търговия.“ 

 

21. 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“. 

 

22. В т. 3.11.1., съществуващата точка 3 става точка 4.  

 

23. В т. 3.11.1., съществуващата точка 4 става точка 3 и се изменя по следния начин: 

„3. Приложение № 3 - Договор за участие в стандартна балансираща група;“ 

 

24. В т. 3.11.1., точка 5, думата „ДКЕВР“ се заменя с „КЕВР“. 

 

 

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

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

 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Изменя лицензия № Л-420-15 от 06.01.2014 г. за дейността „търговия с 

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

балансираща група“, издадена на „Проакт“ ООД, ЕИК 201869769, със седалище и адрес на 

управление: гр. Варна 9000, ул. „Александър Рачински“ № 8, като допълва същата с права 

и задължения за дейността „координатор на стандартна балансираща група”, както 

следва: 

 

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

 

1. Т. 1.1.7. се изменя така: 

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

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

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

допълнения;“ 

 

2. 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: 
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„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. 2.2.3  преди израза „координатор на комбинирана балансираща група” се 

добавя изразът „координатор на стандартна 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 и 

участниците”. 

 

3. В т. 3.4.2., буква „б”, изразът „търговия с електрическа енергия” се заменя с 

израза „координатор на стандартна балансираща група“. 

 

4. В т. 3.4.4., съществуващата буква „в” става буква „б“. 

 

5. В т. 3.4.4. се създава нова буква „в“ със следното съдържание: 

„в) работа с клиентите, включително по приемане, разглеждане и решаване на техни 

претенции;“ 

 

6. В т. 3.4.4., съществуващата буква „б“ става буква „г“ и се изменя по следния 

начин: 

„г) упражняване на дейностите „координатор на стандартна балансираща група“ и 

„координатор на комбинирана балансираща група;“ 

 

7. В т. 3.4.4., съществуващата буква „г“ става буква „д“ и се изменя по следния 

начин: 

„д) работа с участниците в „стандартната балансираща група” и в „комбинираната 

балансираща група“, включително по приемане, разглеждане и решаване на техни 

претенции. 

 

8. Т. 3.5. се изменя така: 

„3.5. Взаимоотношения с клиенти и участници в стандартна и комбинирана 

балансираща група“  

 

9. В т. 3.5.1. след израза „за работа с” се добавя изразът „клиентите и”. 

 

10. Т. 3.5.2. се изменя така: 
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„3.5.2. Лицензиантът открива и поддържа центрове за работа с клиенти и участници, 

където те могат да подават всички документи, свързани с доставките на електрическа 

енергия, да им се предоставя информация относно условията на договорите, както и за 

предявяване на претенции по тях, за подаване на жалби и запитвания.“ 

 

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

 

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

 

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

 

14. Т. 3.5.8. се изменя така: 

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

за одобряване от комисията договори за участие в стандартна и в комбинирана 

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

координатора с участниците, реда и сроковете за получаване, разглеждане, проверка и 

отговор на подадени от участниците жалби - Приложение № 3 и Приложение № 4.” 

 

15. В т. 3.5.10. преди израза „комбинираната балансираща група“ се добавя изразът 

„стандартната балансираща група и“. 

 

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

 

17. В т. 3.6.1. преди думата „участниците“ се добавя изразът „клиентите и“.  

 

18. В т. 3.6.3. думата „дейността“ се заменя с „дейностите“.  

 

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

 

20. 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”, 

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

балансираща група“, както и извънредни отчети, поискани от комисията, съдържащи 

информация съгласно Правилата за търговия.“ 

 

21. 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“. 

 

22. В т. 3.11.1., съществуващата точка 3 става точка 4.  

 

23. В т. 3.11.1., съществуващата точка 4 става точка 3 и се изменя по следния начин: 

„3. Приложение № 3 - Договор за участие в стандартна балансираща група;“ 

 

24. В т. 3.11.1., точка 5, думата „ДКЕВР“ се заменя с „КЕВР“. 
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2. Одобрява на „Проакт“ ООД актуализиран бизнес план за периода 2015 г. – 2018 г., 

приложение към това решение и приложение към издадената лицензия.  

 

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

(четиринадесет) дневен срок. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

        ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ 

 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

         НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ 
 


