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Вх. № ........................ / ...................... 2017 г. 

 

ДО 

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО  

И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

ДОКЛАД 
 

от 
 

дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“ 

дирекция „Правна“ 

 

Относно: Заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-26 от 17.05.2017 г. на „Грийн Уърлд Груп“ ООД за 

изменение/допълнение на лицензия № Л-436-15 от 04.03.2015 г., издадена за дейността 

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

комбинирана балансираща група“ 

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
 

Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-26 от 

17.05.2017 г. на „Грийн Уърлд Груп“ ООД за изменение/допълнение на лицензия № Л-436-

15 от 04.03.2015 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включване 

на права и задължения на „координатор на комбинирана 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 обстоятелствата в заявлението и приложенията към 

него е сформирана работна група със Заповед № З-Е-74 от 22.05.2017 г. на председателя на 

КЕВР. С писма с вх. № Е-ЗЛР-И-26 от 08.08.2017 г. и вх. № Е-ЗЛР-И-26 от 18.10.2017 г. 

заявителят е представил допълнителни данни и документи, които са приложени към 

образуваната административна преписка. 

Заявителят „Грийн Уърлд Груп“ ООД е титуляр на лицензия № Л-436-15 от 

04.03.2015 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и 

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

С подаденото заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-26 от 17.05.2017 г. дружеството е поискало 

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

балансираща група“, на основание чл. 39, ал. 5 от ЗЕ във връзка с чл. 96а от ЗЕ, чл. 61, ал. 1 

от НЛДЕ и чл. 58, ал. 1 от Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ). 

По аргумент от чл. 39, ал. 5 от ЗЕ в случай, че лицензиант притежава лицензия за 

дейността „търговия с електрическа енергия“ и отговаря на изискванията за координатор на 

балансираща група, същият може да поиска изменение на издадената му лицензия. В тази 

връзка, ако лицето отговаря на изискванията за координатор на балансираща група съгласно 

чл. 96а от ЗЕ, в лицензията му се записват правата и задълженията, свързани с дейността на 

координатор на балансираща група (арг. чл. 9, ал. 5 от НЛДЕ).  
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В чл. 56, ал. 14 от ПТЕЕ изрично е предвидена възможността за създаване на 

комбинирана балансираща група, в която участват производители на електрическа енергия 

от възобновяеми източници. В тази връзка чл. 58, ал. 1, предл. 2 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. Едно от изискванията за регистрация на търговски 

участник като „координатор на комбинирана балансираща 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. 

 

Въз основа на извършеното проучване са установени следните факти и 

произтичащите от тях изводи: 
 

І. Правни аспекти 
 

Видно от представеното удостоверение за актуално състояние с изх. № 

20170511152013 от 11.05.2017 г., издадено от Агенцията по вписванията, правно-

организационната форма на „Грийн Уърлд Груп“ ООД e дружество с ограничена 

отговорност, с ЕИК 148057955, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9000, ул. 

„Иван Вазов“ № 36, ет. 1.  

„Грийн Уърлд Груп“ ООД е с предмет на дейност: Изграждане, строителство, 

монтаж, завършване, управление и експлоатация на вятърни енергийни проекти, 

производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници (слънчева, вятърна, 

водна и термална енергия), продажба на електроенергия, изготвяне на становища, 

специализирана документация и друга дейност, която е необходима или е във връзка с 

производство на електроенергия от възобновяеми източници и строителство, поддръжка и 

ремонт на съоръжения, ИТ и консултантски услуги, посредничество, придобиване, 

управление и продажба на активи, вътрешно и външна търговско дейност, производствена 

дейност, услуги, дейности по наемане и предоставяне на работна сила. 

Дружеството се управлява и представлява от управителя Олександр Ингор.  

Размерът на капитала на дружеството е 529 200 лв. и е изцяло внесен. Съдружници в 

„Грийн Уърлд Груп“ ООД са Наталия Григориевна Ингор, с дял от капитала в размер на 121 

700 лв., и Олександр Ингор, с дял от капитала в размер на 407 500 лв. 

Предвид горното, „Грийн Уърлд Груп“ ООД е лице, регистрирано по Търговския 

закон, следователно отговаря на условията на чл. 40, ал. 1 от ЗЕ и чл. 10, ал. 1 от НЛДЕ.  

„Грийн Уърлд Груп“ ООД е регистрирано по Закона за данъка върху добавената 

стойност лице с идентификационен номер № BG148057955, видно от представеното 

удостоверение за данъчна регистрация от 05.05.2017 г., издадено от Национална агенция за 

приходите, ТД гр. Варна 

Въз основа на представените декларации по чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „а“, б. „б“, б. „в“, б. 

„г“ и б. „д“ от НЛДЕ от управителя на дружеството 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 дружеството не е 

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

електрическа енергия, както и не му е отказвано изменението/допълнението на лицензия за 

същата дейност. Следователно изменението и допълнението на издадената лицензия за 

дейността „търговия с електрическа енергия“ на „Грийн Уърлд Груп“ ООД няма да е в 

противоречие с 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 от 10 години. Исканото изменение с 

допълване на лицензията с права и задължения на „координатор на комбинирана 
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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“. 
 

ІІ. Технически аспекти 
 

1. Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване 

на дейността „търговия с електрическа енергия“, допълнена с права и задължения на 

„координатор на комбинирана балансираща група“.  

„Грийн Уърлд Груп“ ООД е титуляр на лицензия № Л-436-15 от 04.03.2015 г. за 

търговия с електрическа енергия, включваща права и задължения на „координатор на 

стандартна балансираща група“. Видно от интернет страницата на „Електроенергиен 

системен оператор“ ЕАД (ЕСО ЕАД), дружеството е вписано в регистъра на търговските 

участници като търговец на електрическа енергия с EIC код 32X001100100949W, като към 

момента е със статус „Активен“.   

За осъществяването на дейността „търговия с електрическа енергия“, включваща 

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

използва офис с обща квадратура 157 м2, разположен в сграда, находяща се на адрес ул. 

„Иван Вазов“ № 36, гр. Варна. Офисът е нает с договор за наем от 19.11.2009 г., който е 

представен като доказателство. 

Дружеството декларира, че офисът е оборудван с необходимите за нормалната работа 

на екипа материални ресурси, в т.ч. компютри, принтери, факс, офис мебели, телефонни 

връзки и апарати и др. Обособени са три работни места, които ще се използват за 

осъществяване на дейността със следните параметри: 

 Персонални компютри: Fujitsu-Simens С5900 Р4 3.26Hz/lGB/Combo, RAM 1 GB, 

DDR2 533 Mhz) c монитор 23-24 – 1 брой; SONY VAIO SV-E14A2M1EW – 1 брой; 

 Мултифункционално устройство BROTHER MFC6 6M90 CL; PANASONIC KX-

TG1611FXW; 

 ADSL модем; 

 принтери: Принтер ЗВ1 XEROX 6121MFP; HP LASERJET PRO PI; 

 Средства за електронна и аудио/видео комуникация. 

Компютърните системи са оборудвани със следния софтуер: 

 Електронна поща – Microsoft (Outlook) версия 2010;  

 Операционна система Windows 7, Windows 8, Windows 8.1; 

 Office Home and Business 2013 – 1 брой; 

 Office Home and Business Edition 2010 – 2 броя;  

 Антивирусна защита – Panda Antivirus Pro 2014 – 5 броя;  

 Защитна стена Zyxel ZyWALL 5 10/100, 1 WAN, 4 LAN. 

Съгласно чл. 11 от НЛДЕ, дружеството е представило доказателства за наличието на 

техническите средства за осъществяване на лицензионната дейност под формата на копия 

на фактури. 

Съгласно чл. 11, ал. 6, т. 2 от НЛДЕ и ПТЕЕ, средствата за обмен на информация за 

целите на работа на пазара, осигурявани от търговските участници, се одобряват от ECO 

ЕАД. 
С писмо с изх. № ЦУ-ПМО-4744/18.08.2014 г. ECO ЕАД декларира, че „Грийн 

Уърлд Груп“ 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), 
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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. 

Въз основа на гореизложеното и представените доказателства може да се 

обоснове извод, че „Грийн Уърлд Груп“ ООД отговаря на изискванията за наличие на 

техническа и материална осигуреност за сключване на сделки с електрическа енергия, 

както и за осъществяване на правата и задълженията на „координатор на 

комбинирана балансираща група“. 
 

2. Относно наличието на човешки ресурси и опит за осъществяване на 

дейността „търговия с електрическа енергия“, допълнена с права и задължения на 

„координатор на комбинирана балансираща група“.  

Предоставени са данни за управленската и организационна структура на дружеството, 

както и за образованието и квалификацията на персонала, в т.ч. дипломи за висше 

образование. Дружеството е с вертикална структура на управление и се ръководи от 

управител. Към момента назначените експерти в дружеството са общо четирима. 

Персоналът на заявителя се състои от управител, специалист търговия, специалист инженер 

енергетик и асистент по общи въпроси. 

Дружеството осъществява дейността си чрез следните отдели: 

 Отдел „Търговия“ – предоставяне на информация на потенциални клиенти, следене 

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

кореспонденция, подготовка за участие на дружеството в търгове за покупка на 

електрическа енергия, анализ на данни, получавани от различни участници, чуждестранни 

дружества и борси; отговаря за портфолиото на дружеството по международните доставки 

на електрическа енергия, като ще поема отговорности по износ и внос на електроенергия и 

покупка и продажба на електрическа енергия извън територията на Р. България; 

 Отдел „Оперативен, диспечерски център“ – въвеждане на данни в 

информационната система, извършване на справки и анализи на база данни, поддържане на 

връзки и обмяна на информация с електроенергийния системен оператор, операторите на 

разпределителните мрежи, производители и потребителите и др.; 

 Асистент по общи въпроси – подпомага ръководството и оперативния персонал в 

общите задачи, свързани с дейността на дружеството, като подготвяне и изпращане на 

кореспонденция, архивиране на делова кореспонденция, организиране на бизнес срещи и 

др. 

Заявителят декларира, че част от дейностите, съпътстващи бизнеса, са възложени на 

външни изпълнители. Изнесените извън организационната структура на дружеството 

дейности са правни консултации, счетоводни услуги и IT услуги. 

Правните консултации се предоставят от адвокат Константин Михалов Георгиев 

съгласно сключен договор за правна помощ от 28.07.2014 г. 

Счетоводното обслужване се осъществява от специалисти, ангажирани от 

дружеството съгласно договор за счетоводно-консултантско обслужване, сключен с 

„Кеманов Консулт“ ЕООД на 15.04.2014 г., съгласно който се извършва пълно счетоводно 

обслужване, според Закона за счетоводство и Националните счетоводни стандарти. 

Дружеството има сключен договор за поддръжка на информационната система и 

софтуер с „Варсис“ ООД. 

Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството 

доказателства може да се обоснове извод, че „Грийн Уърлд Груп“ ООД разполага с 

човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на дейността 

„търговия с електрическа енергия“, допълнена с права и задължения на „координатор 

на комбинирана балансираща група“. 

 

ІІІ. Икономически аспекти 
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Относно наличието на финансови възможности на заявителя за извършване на 

лицензионната дейност, включваща права и задължения на „координатор на 

комбинирана 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). 

„Грийн Уърлд Груп“ ООД е представило бизнес план за периода 2017 г. – 2019 г. с 

прогнозни годишни финансови отчети, както и годишни финансови отчети за периода  2014 

г. – 2016 г.  

От представените годишни финансови отчети е видно, че за периода 2014 г. – 2016 г. 

дружеството реализира положителен финансов резултат. Общите активи на „Грийн Уърлд 

Груп“ ООД нарастват от ХХ хил. лв. към 31.12.2014 г. на Хх хил. лв. към 31.12.2016 г. 

Собственият капитал на дружеството се увеличава от ХХ хил. лв. към 31.12.2014 г. на ХХ 

хил. лв. към 31.12.2015 г., поради неразпределение на печалбата. Дружеството отчита 

увеличение на краткосрочните задължения от ХХ хил. лв. към 31.12.2014 г. на ХХ хил. лв. 

към 31.12.2016 г., но нарастването им е значително по-слабо от това на собствения капитал. 

В същото време дългосрочните задължения запазват своя размер. 

От направения анализ на база обща балансова структура може да се направи извод, 

че финансовото състояние на дружеството за периода 2014 г. – 2016 г. е много добро. 

Дружеството разполага със свободен оборотен капитал да покрива текущите си задължения, 

както и с достатъчен по размер собствен капитал да покрива задълженията си и да 

инвестира в нови дълготрайни активи. 

 

Във връзка с упражняване на дейностите по балансиране, дружеството предвижда 

количества електрическа енергия при недостиг в групата, както следва: 2017 г. – ХХ MWh, 

2018 г. – ХХ MWh и 2019 г. – ХХ MWh. 

Очакваните количества електрическа енергия за балансиране при излишък в групата 

са: 2017 г. – ХХ MWh, 2018 г. – ХХ MWh и 2019 г. – ХХ MWh. 

Средната прогнозна цена при излишък за периода е ХХ лв./MWh, а средната 

прогнозна цена за недостиг е ХХ лв./MWh. 

В прогнозния финансов отчет на „Грийн Уърлд Груп“ ООД се наблюдава ръст в 

приходите, респективно в разходите, както следва: за 2018 г. спрямо 2017 г. – ХХ% и за 

2019 г. спрямо 2018 г. – ХХ% ръст. От последното може да се направи извод, че 

дружеството очаква един приблизително равномерен темп на растеж на приходите. 

 

За периода на бизнес плана дружеството прогнозира увеличение на стойността на 

собствения капитал, което е вследствие на увеличението на финансовия резултат. За този 

период дружеството не предвижда дългосрочни задължения, а единствено увеличение на 

краткосрочните задължения. 

„Грийн Уърлд Груп“ ООД е представило анализ на външния и вътрешния пазар на 

електрическа енергия, в който посочва, че основната дейност на дружеството ще бъде 

закупуване на електрическа енергия от източници, ситуирани в рамките на Европейския 

съюз и Европа и транзитно пренасяне през системни електропроводи на България към 

Сърбия, Македония, Гърция и Турция. 

Дружеството е представило SWOT анализ, представяйки и оценявайки силните и 

слабите си страни, както и възможните външни фактори, които биха подпомогнали или 

биха били заплаха за дейността му. 

Дружеството е представило удостоверение с изх. № 315 от 12.10.2017 г. от „ХХ“ АД, 

клон гр. Варна, ул. „Дръзки“ № 1-5, според което „Грийн Уърлд Груп“ ООД е клиент на 

банката с открита сметка, която ще бъде използвана във връзка с чл. 19 от Правилата, 
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наличността по която към 12.10.2017 г. е ХХ € (ХХ лв.), както и че банката при поискване 

от КЕВР ще предоставя информация за оборотите и салдата по тази сметка. Сумата по 

сметката е в размер, съответстващ на изискванията на чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от Правилата, 

видно от стойността на оборота от търговия с електрическа енергия на територията на 

Република България за предходната година от лицензионната дейност съгласно 

представения в Комисията годишен финансов отчет. 

 Въз основа на гореизложеното може да се направи извод, че ако спази 

заложените в бизнес плана параметри, „Грийн Уърлд Груп“ ООД ще притежава 

финансови възможности за извършване на дейността „търговия с електрическа 

енергия“, допълнена с права и задължения на „координатор на комбинирана 

балансираща група“. 

 

IV. Правила за работа с потребители на енергийни услуги 

 

На основание чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ дружеството е представило „Правила за работа с 

потребители“. Според изискванията на чл. 38в, ал. 2 от ЗЕ тези правила уреждат реда и 

сроковете за получаване, разглеждане, проверка и отговор на подадените жалби, сигнали и 

предложения, формата на данните за потреблението и процедурата, по която доставчиците 

и потребителите на енергийни услуги получават достъп до тях. 

 

V. Договор за участие в комбинирана 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, „Грийн Уърлд Груп“ ООД е представило проект на „Договор за участие в 

комбинирана 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. Проектът съдържа и принципи за разпределяне на небаланси в балансиращата група, 

въз основа на които небалансите се разпределят справедливо и равнопоставено на всеки 

член от групата и в съответствие с ПТЕЕ. 

 

Предвид всичко гореизложено е необходимо да бъдат направени следните 

допълнения и изменения на издадената лицензия № Л-436-15 от 04.03.2015 г. за 

дейността „търговия с електрическа енергия“:  

 

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

 

1. Т. 1.1.9. се изменя по следния начин: 

„1.1.9. „Участник“ е: 

а) 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, 
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издавани от комисията, регламентиращи тази дейност, както и с установената добра 

национална и международна практика.“ 

 

2. В т. 2.2.1 определението „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 балансиращия и на борсовия пазар на електрическа енергия;“. 

 

4. В т. 2.2.3 думата дейността се заменя с „дейностите“, а след израза „координатор 

на стандартна балансираща група“ се добавя изразът „и „координатор на комбинирана 

балансираща група“. 

 

III. В т. 3 „Специални условия“ се правят следните изменения: 

 

1. В т. 3.2.1. думата „дейността“ се заменя с думата „дейностите“. 

 

2. В т. 3.3.1. думата „дейността“ се заменя с думата „дейностите“. 

 

3. В т. 3.4.2., буква „а“, думата „клиентите“ се заменя с израза „клиентите и 

участниците“. 

 

4. В т. 3.4.2., буква „б“, думата дейността се заменя с „дейностите“, а след израза 

„координатор на стандартна балансираща група“ се добавя изразът „и „координатор на 

комбинирана балансираща група“.  

 

5. 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 дейностите „координатор на стандартна балансираща група“ и 

„координатор на комбинирана балансираща група“; 

д) работа с участниците в стандартната и комбинираната балансираща група, 

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

 

6. Т. 3.5. се изменя така: 

„3.5. Взаимоотношения с клиенти и участници“ 

 

7. В т. 3.5.1. думата „клиентите“ се заменя с израза „клиентите и участниците“. 

 

8. В т. 3.5.2. изразът „участници в стандартна балансираща група“ се заменя с израза 

„клиенти и участници“. 

 

9. В т. 3.5.3. думата „участниците“ се заменя с израза „клиентите и участниците“. 
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10. В т. 3.5.4. думата „участника“ се заменя с израза „клиента/участника“. 

 

11. 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.“ 

 

12. 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 договори за участие в стандартна и комбинирана балансираща група съгласно Правилата 

за търговия, включващи процедури за работа на координатора с участниците в групата, 

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

участниците жалби – Приложение № 4 и Приложение № 5.“ 

 

13. Т. 3.5.13. и се изменя така: 

„3.5.13. Лицензиантът предоставя приложимите нормативни актове – ЗЕ и 

издадените въз основа на него наредби и общи административни актове – Правила за 

достъп, Правила за търговия и други правила, регламентиращи сключваните от него сделки, 

общите условия на предлаганите за сключване договори (ако използва такива), както и 

Правилата за работа с потребители на всеки, който поиска това, и ги публикува на 

страницата си в интернет.“ 

 

14. 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 качеството 

на обслужването, определени с решения на комисията, Приложение № 6 към тази 

лицензия.“ 

 

15. В т. 3.8.5. думата „участниците“ се заменя с израза „клиентите и участниците“. 

 

16. 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“ с права и 

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

комбинирана балансираща група“, и извънредни отчети, поискани от комисията, 

съдържащи информация съгласно Правилата за търговия.“. 

 

17. В т. 3.10.1 изразът „Тарифата за таксите, които се събират от Държавната 

комисия за енергийно и водно регулиране по ЗЕ, приета от Министерския съвет“ се заменя 

с „Тарифата“. 

 

18. Т. 3.11.1. се изменя така: 

„3.11.1. Следните приложения са неразделна част от тази лицензия: 

1. Приложение № 1 – Списък и описание на активите и средствата, с помощта на 

които се осъществява лицензионната дейност; 

2. Приложение № 2 – Бизнес план; 

3. Приложение № 3 – Правила за работа с потребители; 
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4. Приложение № 4 – Договор за участие в стандартна балансираща група за 

поемане на отговорност за балансиране; 

5. Приложение № 5 – Договор за участие в комбинирана балансираща група за 

поемане на отговорност за балансиране; 

6. Приложение № 6 – Решения на КЕВР за определяне на показатели за качество на 

обслужването.“. 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 43, ал. 6 от Правилника за 

дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната 

администрация във връзка с чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ, предлагаме Комисията да вземе 

следните 

РЕШЕНИЯ: 

 

1. Да приеме доклада на работната група относно подаденото от „Грийн Уърлд 

Груп“ ООД заявление за изменение и допълнение на лицензия № Л-436-15 от 04.03.2015 г., 

издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включване на права и 

задължения на „координатор на комбинирана балансираща група“; 

2. Да насрочи открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ за разглеждане на 

подаденото заявление; 

3. Да покани за участие в откритото заседание лицата, представляващи „Грийн 

Уърлд Груп“ ООД, или други упълномощени от тях представители на дружеството; 

4. Датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на страницата 

на Комисията в интернет. 

 

 

 


