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Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ И1-Л-377 

от 29.03.2018 г. 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

на закрито заседание, проведено на 29.03.2018 г., като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-

195 от 02.03.2018 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-5 от 21.02.2018 г. от „Актаел“ 

ЕООД за изменение/допълнение на лицензия № Л-377-15 от 30.01.2012 г., издадена за 

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

„координатор на стандартна балансираща група“, и събраните данни от проведеното 

на 14.03.2018 г. открито заседание по преписката, установи следното: 
 

Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-5 от 

21.02.2018 г. от „Актаел“ ЕООД за изменение/допълнение на лицензия № Л-377-15 от 

30.01.2012 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включване на 

права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ на основание чл. 

21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 51, ал. 1, т. 1 и чл. 39, ал. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 

61, ал. 1 и ал. 2, т. 2 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в 

енергетиката (НЛДЕ). 

Със Заповед № З-Е-17 от 28.02.2018 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-195 от 02.03.2018 г., който е приет от КЕВР с решение по 

Протокол № 42 от 08.03.2018 г., т. 3. В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от 

ЗЕ, на 14.03.2018 г. е проведено открито заседание, на което е присъствал представител на 

заявителя. Същият не е направил възражения по фактите, обстоятелствата и изводите, 

отразени в приетия доклад.  

След проучване на обстоятелствата по образуваната преписка, Комисията 

приема за установено следното: 

 

Видно от представеното удостоверение за актуално състояние с изх. № 

20180215115850 от 15.02.2018 г., издадено от Агенцията по вписванията, и от служебно 

извършената справка на интернет страницата на Търговския регистър, правно-

организационната форма на „Актаел“ ЕООД e еднолично дружество с ограничена 

отговорност, с ЕИК 201700160, със седалище и адрес на управление: гр. София 1202, ул. 

„Пордим“ № 2. 

Дружеството е с предмет на дейност: търговия с електрическа и/или топлинна 

енергия и енергоносители, изграждане и експлоатация на съоръжения за производство на 

електрическа и/или топлинна енергия от конвенционални и възобновяеми енергийни 

източници, производство на електрическа и/или топлинна енергия от конвенционални и 

възобновяеми енергийни източници, разработване и реализиране на други инвестиционни 

проекти в страната и чужбина, финансиране, информационно проучване, координиране на 

балансирани групи на пазара на електроенергия, покупко-продажба на стоки и др. вещи в 

обработен и/или необработен вид, както и всяка друга дейност и/или услуги, които не са 

забранени от закона.  

Дружеството се управлява и представлява от управителя Нейко Василев Вълов. 
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Размерът на капитала на дружеството е 140 000 (сто и четиридесет хиляди) лв. и е 

изцяло внесен. Едноличен собственик на капитала на „Актаел“ ЕООД е „Енергоуинд“ 

ЕООД, ЕИК 201918967, с едноличен собственик на капитала Нейко Василев Вълов. 

Предвид горното, „Актаел“ ЕООД е лице, регистрирано по Търговския закон, 

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

 „Актаел“ ЕООД е регистрирано лице по Закона за данъка върху добавената стойност 

(ЗДДС) с идентификационен номер BG201700160, видно от представеното удостоверение за 

регистрация от 09.12.2016 г., издадено от Национална агенция за приходите. 

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 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. Следователно изменението на 

лицензията за дейността „търговия с електрическа енергия“ на „Актаел“ ЕООД няма да е в 

противоречие с чл. 40, ал. 4 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 стандартна балансираща 

група“ предполага качеството търговец на електрическа енергия. Предвид изложеното, при 

изменение на съществуващата лицензия срокът на изпълнение на дейността на координатор 

не може да надвишава този по лицензията. В случай че същата бъде допълнена с новата 

дейност, срокът за упражняването й не може да бъде по-дълъг от срока на лицензията за 

„търговия с електрическа енергия“. 

Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване на 

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

„координатор на стандартна балансираща група“:  

Видно от регистъра на търговските участници на пазара на електрическа енергия, 

публикуван на интернет страницата на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (ЕСО 

ЕАД), „Актаел“ ЕООД е регистрирано като търговец на електрическа енергия с ID № 

32X001100101272N, като към момента е със статус „Активен“.  

За изпълнение на дейностите по издадената му лицензия, дружеството използва 

офис, находящ се в гр. София, бул. „Св. Климент Охридски“ № 16. Офисът е нает с договор 

за наем от 01.11.2016 г., сключен с „ХИДРОТУРС-94“ ООД за срок от пет години, копие от 

който е приложено към заявлението.  

Дружеството посочва, че техническото обслужване на компютърната поддръжка, 

техническата профилактика на системите, консултации, както и достъп до интернет 55 

Mbps, е възложено с договор от 30.08.2017 г. на „ИТ СЪПОРТ 77“ ЕООД.  

Техническите средства и офис техника, използвани при извършването на дейности, 

свързани с лицензионната дейност на „Актаел“ ЕООД, са следните: 

 3 бр. лаптопи Lenovo V310 Black, 15,6” FHD (1920x1080)AG, i3-6006U 2.0GHz, 

4GB DDR4 RAM, 1TB hard disk; 

 1 бр. мултифункционална машина Canon i-SENSYS MF232w 

Printer/Scanner/Copier; 

 3 бр. операционна система Windows Pro 10 64Bit Eng; 

 3 бр. офис продукт Office Business 2016 Win English EuroZone Medialess P2;  

 Сървър Dell PowerEdge T20, CPU – Intel Xeon E3-1225v3 (3.2GHz, 8M), RAM-8GB, 

HDD – 2*1TB, Microsoft Server 2012R2 Standard. 

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 ЕСО 

ЕАД.  

С писмо с изх. № ЦУ-ПМО-4991/1 от 05.09.2017 г. ЕСО ЕАД декларира, че „Актаел“ 

ЕООД е изпълнило изискванията за комуникационно и компютърно оборудване за 
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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. 

Въз основа на гореизложеното и представените доказателства може да се приеме, че 

„Актаел“ ЕООД отговаря на изискванията за наличие на техническа и материална 

осигуреност за сключване на сделки с електрическа енергия и за осъществяване на правата 

и задълженията на „координатор на стандартна балансираща група“. 

Относно наличието на човешки ресурси и опит за осъществяване на дейността 

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

стандартна балансираща група“:  

„Актаел“ ЕООД осъществява лицензионната дейност с наети висококвалифицирани 

специалисти. Дружеството посочва, че наетите служители са утвърдени специалисти с опит 

в работата на пазара на електрическа енергия по свободно договорени цени. При 

назначаването на нови служители, дружеството има намерение да осигури обучение за 

работа по изготвяне на графиците, електронен обмен на документи с ЕСО ЕАД, сетълмент 

на търговските участници и др.  

Към настоящия момент персоналът се състои от трима служители, в т.ч. управителя 

на дружеството. Към заявлението са приложени като доказателства справка от НАП за 

актуално състояние на действащите договори към 13.02.2018 г., копия от дипломи за 

завършено образование, автобиографии на служителите и управителя, както и копия на 

трудовите договори на наетите служители. „Актаел“ ЕООД предвижда в следващите 

няколко години да увеличи числеността на персонала до шест души.  

От представената управленска и организационна структура е видно, че дружеството 

се управлява от управител, и се състои от два отдела, които ще изпълняват следните 

функции: 

 Отдел „Прогнози и графици“ – организира и поддържа връзките и обмяната на 

информация с ЕСО ЕАД, извършва прогнози на пазара на електрическа енергия, анализира 

товара на крайни клиенти, изгражда и поддържа базата данни, изготвя справки, съхранява и 

архивира информацията; 

 Отдел „Търговия с електрическа енергия“ – осъществява преговори и подготовка 

на договорите с клиенти, консултиране на клиентите относно техническите характеристики, 

количеството и цената на търгуваната електрическа енергия и др. 

Правното, финансово-счетоводното и информационното обслужване на дружеството 

се планира да бъдат възложени на външни изпълнители. 

Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството 

доказателства се обосновава изводът, че „Актаел“ ЕООД разполага с човешки ресурси и 

организационна структура за осъществяване на дейността „търговия с електрическа 

енергия“, допълнена с права и задължения на „координатор на стандартна балансираща 

група“. 

Относно наличието на финансови възможности на заявителя за извършване на 

лицензионната дейност, включваща права и задължения на „координатор на стандартна 

балансираща група“, както и на финансови гаранции и обезпечения за сключване на сделки 

за търговия с електрическа енергия съгласно Правилата за условията и реда за предоставяне 

на достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи (Правилата). 

„Актаел“ ЕООД е представило годишните финансови отчети за 2014 г., 2015 г. и 

2016 г., както и бизнес план за периода 2018 г. – 2022 г. за управление и развитие на 

дейността „търговия с електрическа енергия“, заедно с прогнозни годишни финансови 

отчети.  

От годишните финансови отчети за периода 2014 г. – 2016 г. е видно, че дружеството 

отчита печалба, съответно 3 хил. лв. за 2014 г., 1 хил. лв. за 2015 г. и 1 хил. лв. за 2016 г., 

като след извършен анализ на финансовото състояние на база обща балансова структура, 

общото финансово състояние на дружеството за периода 2014 г. – 2016 г. може да бъде 

определено като добро. Дружеството разполага със свободен оборотен капитал за 
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обслужване на краткосрочните си задължения и има свободен собствен капитал за 

инвестиране в нови дълготрайни активи. 

Прогнозните цени и количества, по които дружеството ще търгува електрическа 

енергия, са показани в следната таблица:  

 

Показател Мярка 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Средна продажна цена лв./MWh 83,30 87,47 91,84 96,43 101,25 

Средна покупна цена лв./MWh 76,30 80,12 84,12 88,33 92,74 

Количества търгувана ел. енергия MWh 17 783 46 428 76 421 110 376 137 882 

 

Дружеството е представило прогнозен финансов отчет за периода 2018 г. - 2022 г., 

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

 

Показатели в хил. лева 
Прогноза 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Приходи от продажба на ел. енергия 1 481 4 061 7 018 10 643 13 961 

Разходи за продажба на ел. енергия 1 440 3 831 6 561 9 897 12 954 

Счетоводна печалба 40 229 457 746 1 006 

Финансов резултат 36 206 411 671 905 

ДА 22 14 16 8 10 

КА/КП 1,15 1,69 2,09 2,56 2,90 

 

Съгласно представения прогнозен отчет за приходите и разходите дружеството 

предвижда общите приходи да нарастват през всяка година от бизнес плана и от 1 481 хил. 

лева за 2018 г. да достигнат до 13 961 хил. лева през 2022 г. 

Със същия темп е прогнозирано да нарастват и разходите за продажба на 

електрическа енергия и от 1 440 хил. лева за 2018 г. да достигнат 12 954 хил. лева през 2022 

г. 

„Актаел“ ЕООД очаква печалбата да се увеличи и от 36 хил. лв. за първата година от 

бизнес плана да достигне 905 хил. лв. през 2022 г.  

Краткосрочните задължения се увеличават, като за 2018 г. те са предвидени да бъдат 

в размер на 113 хил. лв., а в края на периода достигат до 1 065 хил. лв., основно в резултат 

на увеличение на задължения към доставчици. 

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. 

 В маркетинговия анализ на „Актаел“ ЕООД, под формата на SWOT анализ са 

посочени както вътрешни и външни силни страни на дружеството, така и слабите страни и 

възможните заплахи пред дружеството. 

Дружеството е представило писмено потвърждение с изх. № 0002 от 16.02.2018 г. от 

„Търговска банка Д“ АД – гр. София, според което „Актаел“ ЕООД е клиент на банката с 

открита сметка, средствата по която са предназначени единствено за изпълнение на 

задълженията на дружеството при осъществяване на лицензионна дейност „търговия с 

електрическа енергия“, наличността по която към 16.02.2018 г. е 150 000 лв. 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 първата година от представения на Комисията бизнес план.  

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

бизнес плана параметри, „Актаел“ ЕООД ще притежава финансови възможности за 

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

задължения на „координатор на стандартна балансираща група“. 
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Договор за участие в стандартна балансираща група 

На основание чл. 12, ал. 1 от НЛДЕ и чл. 19, ал. 1 и ал. 2, във връзка с чл. 11, т. 9 от 

ПТЕЕ, „Актаел“ ЕООД е представило проект на Договор за продажба на електрическа 

енергия и участие в стандартна балансираща група. След преглед на представения проект на 

договор е установено, че същият има съдържание, съответстващо на изискванията на чл. 12, 

ал. 2 от НЛДЕ. В съответствие с изискванията на ПТЕЕ е представен също така и проект на 

„Общи принципи за разпределяне на небаланси в балансиращата група“. 

 

Предвид гореизложеното, Комисията счита искането на „Актаел“ ЕООД за 

изменение/допълнение на лицензия № Л-377-15 от 30.01.2012 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. 1.1.3. 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. Т. 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;“ 

 

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 2013 г.), заедно с техните последващи изменения и допълнения;“ 

 

4. 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.), с всички последващи изменения и 

допълнения;“ 

 

5. 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;“ 

 

6. 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;“  

 

7. Създава се нова т. 1.1.9. със следното съдържание: 

„1.1.9. „Участник“ е член на стандартна балансираща група съгласно Правилата за 

търговия.“ 

 

II. В т. 2 „Общи положения“ се правят следните изменения: 

 

1. T. 2.1. се изменя така: 

„2.1. С тази лицензия Комисията за енергийно и водно регулиране, наричана по-

нататък „комисията“, разрешава на лицензианта да извършва дейността „търговия с 

електрическа енергия“ („лицензионната дейност“), включително дейността „координатор на 
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стандартна балансираща група“, в съответствие с разпоредбите на ЗЕ, подзаконовите актове 

по неговото прилагане, с действащото законодателство, с общите и индивидуалните 

административни актове, издавани от комисията, регламентиращи тази дейност, както и с 

установената добра национална и международна практика.“ 

 

2. Т. 2.2. се изменя така: 

„2.2. С тази лицензия се предоставят права и се определят задължения на 

лицензианта на територията на Република България:“ 

 

3. Съществуващата т. 2.2.3. става т. 2.2.1. и се изменя 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;“ 

 

4. Съществуващата т. 2.2.4. става т. 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 пазара на електрическа енергия, на балансиращия и на борсовия пазар на 

електрическа енергия съгласно Правилата за търговия;“ 

 

5. Създава се нова т. 2.2.3 със следното съдържание: 

„2.2.3. Да осъществява дейността „координатор на стандартна балансираща група“ и 

да прилага общи недискриминационни условия за разпределение на небаланса между 

отделните членове в групата, спазвайки действащото законодателство и прилагайки 

разумни бизнес методи и модели в съответствие с добрите международни практики, с цел 

по-добро планиране на баланса в балансиращата група, генерацията, потреблението и 

обмените между балансиращи групи. За изпълнението на това задължение лицензиантът е 

длъжен: 

- да изготвя ясни и прозрачни процедури за регистрация на членовете на 

балансиращата група и за смяната на координатор на балансираща група; 

- да известява предварително видовете услуги, които предлага, и средствата, чрез 

които членовете на балансиращата група могат да получават актуална информация; 

- да извършва прогнозиране, съгласуване, предоставяне и утвърждаване на графици 

за производство, потребление и обмен на електрическа енергия в рамките на балансиращата 

група и с други координатори на балансираща група; 

- да извършва физически и финансов сетълмент по отношение на небалансите в 

балансиращата група; 

- да изготвя правила за фактуриране, оспорване и изплащане на задължения на 

членовете на балансиращата група, системата за възстановяване на суми и/или 

компенсиране на същите; 

- да изготвя „Методика за разпределение на общия небаланс между отделните 

членове на балансиращата група“.“ 

 

6. В т. 2.3. думата „трансгранична“ се заличава. 

 

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

 

1. В т. 3.1.1., буква „а“, думата „дейността“ се заменя с думата „дейностите“. 

 

2. В т. 3.1.1., буква „б“, думата „двустранните“ се заменя с думата „сключените“. 

 

3. В т. 3.2.1. думата „дейността“ се заменя с думата „дейностите“. 
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4. В т. 3.3.1. думата „дейността“ се заменя с думата „дейностите“, а изразът „не по-

кратък от“ се заменя с „до“. 

 

5. В т. 3.4.1. думата „дейността“ се заменя с думата „дейностите“. 

 

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

участниците“. 

 

7. Т. 3.4.2., буква „б“, се изменя така: 

„б) информационно и телекомуникационно оборудване, софтуерни продукти, които 

дават възможност за получаване и администриране на необходимата информация за 

изпълнение на задълженията по осъществяване на лицензионната дейност, включително и 

за дейността „координатор на стандартна балансираща група“, в т.ч. за събиране, 

прехвърляне и обработване на данни и поддържане на контакт с участниците на пазара;“ 

 

8. В т. 3.4.2., буква „в“, думата „дейността“ се заменя с думата „дейностите“. 

 

9. Т. 3.4.4. се изменя така: 

„3.4.4. Лицензиантът осигурява и поддържа достатъчно на брой квалифициран 

персонал за осъществяване на дейностите по лицензията за: 

а) сключване и изпълнение на договорите, както и на изискванията на Правилата за 

достъп, Правилата за търговия, Правилата за управление на електроенергийната система и 

на други приложими изисквания на енергийното законодателство; 

б) редовно разплащане на дължимите суми по сключените договори; 

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

претенции; 

г) упражняване на дейността „координатор на стандартна балансираща група“; 

д) работа с участниците в балансиращата група, включително по приемане, 

разглеждане и решаване на техни претенции.“ 

 

10. Т. 3.5. се изменя така: 

„3.5. Взаимоотношения с клиенти и участници“ 

 

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

 

12. В т. 3.5.2. думата „потребителите“ се заменя с израза „клиентите и участниците“. 

 

13. В т. 3.5.3. думата „потребителите“ се заменя с израза „клиентите и участниците“. 

 

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

 

15. 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.“ 

 

16. Т. 3.5.8. се изменя така: 

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

представя за одобряване от комисията Правила за работа с потребители – Приложение № 3 

и договор за участие в стандартната балансираща група съгласно Правилата за търговия, 

включващ процедури за работа на координатора с участниците в балансиращата група, реда 

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

жалби – Приложение № 4“ 
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17. Съществуващата т. 3.5.9. става т. 3.5.12., като думата „потребителите“ се заменя с 

думата „клиентите“.  

 

18. Съществуващата т. 3.5.10. става т. 3.5.13., като изразът „Закона за енергетиката“ 

се заменя със съкращението „ЗЕ“. 

 

19. Създава се нова т. 3.5.9. със следното съдържание: 

„3.5.9. Лицензиантът е длъжен да осигурява участие на участниците, при условията 

на равнопоставеност и прозрачност, за начина на разпределение на небалансите между него 

и останалите участници.“ 

 

20. Създава се нова т. 3.5.10. със следното съдържание: 

„3.5.10. Лицензиантът е длъжен да предоставя информация на участниците за 

индивидуалния им небаланс, общия небаланс на групата и цената за балансиране за всеки 

период на сетълмент.“ 

 

21. Създава се нова т. 3.5.11. със следното съдържание: 

„3.5.11. Лицензиантът е длъжен да информира участниците за предстоящи промени в 

нормативната база, свързани с пазара на електрическа енергия, и за тяхното влияние върху 

него и отделните участници в групата.“  

 

22. Т. 3.6.1. се изменя така: 

„3.6.1. При осъществяване на лицензионната дейност лицензиантът предоставя 

търговски услуги на клиентите и участниците в съответствие с показателите за качество на 

обслужването, определени с решения на комисията, Приложение № 5 към тази лицензия.“ 

 

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

 

24. В т. 3.8.1. изразът „Наредбата за лицензирането на дейностите в енергетиката“ се 

заменя с израза „Наредбата и Правилата за търговия“. 

 

25. В т. 3.8.4. изразът „Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката“ се 

заменя с „Наредбата“. 

 

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

 

27. 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“, 

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

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

търговия.“ 

 

28. 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 Министерския 

съвет“ се заменя с „Тарифата“. 

 

29. В т. 3.11.1. съществуващата т. 4 става т. 5, като „Приложение № 4“ се заменя с 

„Приложение № 5“, а съкращението „ДКЕВР“ се заменя с „КЕВР“.  

 

30. В т. 3.11.1. се създава нова т. 4 със следното съдържание: 

„4. Приложение № 4 – Договор за участие в стандартна балансираща група;“ 
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Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 1, , чл. 51, ал. 1, т. 1 и чл. 

39, ал. 5 от Закона за енергетиката във връзка с чл. 9, ал. 5, чл. 13, ал. 5 и чл. 66, т. 1 от 

Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Изменя лицензия № Л-377-15 от 30.01.2012 г. за дейността „търговия с 

електрическа енергия“, издадена на „Актаел“ ЕООД, с ЕИК 201700160, със седалище и 

адрес на управление: гр. София 1202, ул. „Пордим“ № 2, като допълва същата с права 

и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“, както следва:  

 

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

допълнения: 

 

1. 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. Т. 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;“ 

 

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 2013 г.), заедно с техните последващи изменения и допълнения;“ 

 

4. 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.), с всички последващи изменения и 

допълнения;“ 

 

5. 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;“ 

 

6. 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;“  

 

7. Създава се нова т. 1.1.9. със следното съдържание: 

„1.1.9. „Участник“ е член на стандартна балансираща група съгласно 

Правилата за търговия.“ 

 

II. В т. 2 „Общи положения“ се правят следните изменения: 

 

1. T. 2.1. се изменя така: 

„2.1. С тази лицензия Комисията за енергийно и водно регулиране, наричана по-

нататък „комисията“, разрешава на лицензианта да извършва дейността „търговия с 
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електрическа енергия“ („лицензионната дейност“), включително дейността 

„координатор на стандартна балансираща група“, в съответствие с разпоредбите на 

ЗЕ, подзаконовите актове по неговото прилагане, с действащото законодателство, с 

общите и индивидуалните административни актове, издавани от комисията, 

регламентиращи тази дейност, както и с установената добра национална и 

международна практика.“ 

 

2. Т. 2.2. се изменя така: 

„2.2. С тази лицензия се предоставят права и се определят задължения на 

лицензианта на територията на Република България:“ 

 

3. Съществуващата т. 2.2.3. става т. 2.2.1. и се изменя 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;“ 

 

4. Съществуващата т. 2.2.4. става т. 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 пазара на електрическа енергия, на балансиращия и на борсовия 

пазар на електрическа енергия съгласно Правилата за търговия;“ 

 

5. Създава се нова т. 2.2.3 със следното съдържание: 

„2.2.3. Да осъществява дейността „координатор на стандартна балансираща 

група“ и да прилага общи недискриминационни условия за разпределение на 

небаланса между отделните членове в групата, спазвайки действащото 

законодателство и прилагайки разумни бизнес методи и модели в съответствие с 

добрите международни практики, с цел по-добро планиране на баланса в 

балансиращата група, генерацията, потреблението и обмените между балансиращи 

групи. За изпълнението на това задължение лицензиантът е длъжен: 

- да изготвя ясни и прозрачни процедури за регистрация на членовете на 

балансиращата група и за смяната на координатор на балансираща група; 

- да известява предварително видовете услуги, които предлага, и средствата, 

чрез които членовете на балансиращата група могат да получават актуална 

информация; 

- да извършва прогнозиране, съгласуване, предоставяне и утвърждаване на 

графици за производство, потребление и обмен на електрическа енергия в рамките на 

балансиращата група и с други координатори на балансираща група; 

- да извършва физически и финансов сетълмент по отношение на небалансите в 

балансиращата група; 

- да изготвя правила за фактуриране, оспорване и изплащане на задължения на 

членовете на балансиращата група, системата за възстановяване на суми и/или 

компенсиране на същите; 

- да изготвя „Методика за разпределение на общия небаланс между отделните 

членове на балансиращата група“.“ 

 

6. В т. 2.3. думата „трансгранична“ се заличава. 

 

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

 

1. В т. 3.1.1., буква „а“, думата „дейността“ се заменя с думата „дейностите“. 
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2. В т. 3.1.1., буква „б“, думата „двустранните“ се заменя с думата 

„сключените“. 

 

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

 

4. В т. 3.3.1. думата „дейността“ се заменя с думата „дейностите“, а изразът „не 

по-кратък от“ се заменя с „до“. 

 

5. В т. 3.4.1. думата „дейността“ се заменя с думата „дейностите“. 

 

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

участниците“. 

 

7. Т. 3.4.2., буква „б“, се изменя така: 

„б) информационно и телекомуникационно оборудване, софтуерни продукти, 

които дават възможност за получаване и администриране на необходимата 

информация за изпълнение на задълженията по осъществяване на лицензионната 

дейност, включително и за дейността „координатор на стандартна балансираща 

група“, в т.ч. за събиране, прехвърляне и обработване на данни и поддържане на 

контакт с участниците на пазара;“ 

 

8. В т. 3.4.2., буква „в“, думата „дейността“ се заменя с думата „дейностите“. 

 

9. Т. 3.4.4. се изменя така: 

„3.4.4. Лицензиантът осигурява и поддържа достатъчно на брой квалифициран 

персонал за осъществяване на дейностите по лицензията за: 

а) сключване и изпълнение на договорите, както и на изискванията на 

Правилата за достъп, Правилата за търговия, Правилата за управление на 

електроенергийната система и на други приложими изисквания на енергийното 

законодателство; 

б) редовно разплащане на дължимите суми по сключените договори; 

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

техни претенции; 

г) упражняване на дейността „координатор на стандартна балансираща група“; 

д) работа с участниците в балансиращата група, включително по приемане, 

разглеждане и решаване на техни претенции.“ 

 

10. Т. 3.5. се изменя така: 

„3.5. Взаимоотношения с клиенти и участници“ 

 

11. В т. 3.5.1. думата „потребителите“ се заменя с израза „клиентите и 

участниците“. 

 

12. В т. 3.5.2. думата „потребителите“ се заменя с израза „клиентите и 

участниците“. 

 

13. В т. 3.5.3. думата „потребителите“ се заменя с израза „клиентите и 

участниците“. 

 

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

 

15. Т. 3.5.7. се изменя така: 

„3.5.7. По решение на комисията лицензиантът организира за своя сметка 

провеждането на проучване от независими експерти за степента на удовлетвореност 

на клиентите и участниците от предоставяните услуги.“ 
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16. Т. 3.5.8. се изменя така: 

„3.5.8. За осигуряване защитата на клиентите и участниците лицензиантът 

изготвя и представя за одобряване от комисията Правила за работа с потребители – 

Приложение № 3 и договор за участие в стандартната балансираща група съгласно 

Правилата за търговия, включващ процедури за работа на координатора с 

участниците в балансиращата група, реда и сроковете за получаване, разглеждане, 

проверка и отговор на подадени от участниците жалби – Приложение № 4“ 

 

17. Съществуващата т. 3.5.9. става т. 3.5.12., като думата „потребителите“ се 

заменя с думата „клиентите“.  

 

18. Съществуващата т. 3.5.10. става т. 3.5.13., като изразът „Закона за 

енергетиката“ се заменя със съкращението „ЗЕ“. 

 

19. Създава се нова т. 3.5.9. със следното съдържание: 

„3.5.9. Лицензиантът е длъжен да осигурява участие на участниците, при 

условията на равнопоставеност и прозрачност, за начина на разпределение на 

небалансите между него и останалите участници.“ 

 

20. Създава се нова т. 3.5.10. със следното съдържание: 

„3.5.10. Лицензиантът е длъжен да предоставя информация на участниците за 

индивидуалния им небаланс, общия небаланс на групата и цената за балансиране за 

всеки период на сетълмент.“ 

 

21. Създава се нова т. 3.5.11. със следното съдържание: 

„3.5.11. Лицензиантът е длъжен да информира участниците за предстоящи 

промени в нормативната база, свързани с пазара на електрическа енергия, и за 

тяхното влияние върху него и отделните участници в групата.“  

 

22. Т. 3.6.1. се изменя така: 

„3.6.1. При осъществяване на лицензионната дейност лицензиантът предоставя 

търговски услуги на клиентите и участниците в съответствие с показателите за 

качество на обслужването, определени с решения на комисията, Приложение № 5 към 

тази лицензия.“ 

 

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

 

24. В т. 3.8.1. изразът „Наредбата за лицензирането на дейностите в 

енергетиката“ се заменя с израза „Наредбата и Правилата за търговия“. 

 

25. В т. 3.8.4. изразът „Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката“ 

се заменя с „Наредбата“. 

 

26. В т. 3.8.5. думата „потребителите“ се заменя с израза „клиентите и 

участниците“. 

 

27. 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“, 

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

и извънредни отчети, поискани от комисията, съдържащи информация съгласно 

Правилата за търговия.“ 
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28. 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 

Министерския съвет“ се заменя с „Тарифата“. 

 

29. В т. 3.11.1. съществуващата т. 4 става т. 5, като „Приложение № 4“ се заменя 

с „Приложение № 5“, а съкращението „ДКЕВР“ се заменя с „КЕВР“.  

 

30. В т. 3.11.1. се създава нова т. 4 със следното съдържание: 

„4. Приложение № 4 – Договор за участие в стандартна балансираща група;“ 

 

2. Одобрява на „Актаел“ ЕООД бизнес план за периода 2018 г. – 2022 г., 

приложение към това решение и приложение към лицензия № Л-377-15 от 30.01.2012 

г.; 

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

(четиринадесет) дневен срок. 
 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

        ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

         РОСИЦА ТОТКОВА 


