РЕШЕНИЕ
№ И2-Л-388
от 16.05.2019г.
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
на закрито заседание, проведено на 16.05.2019 г., като разгледа доклад с вх. № Е-Дк231 от 22.04.2019 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-10 от 18.03.2019 г. от
„Компания за енергетика и развитие“ ООД за изменение и допълнение на лицензия
№ Л-388-01 от 23.07.2012 г., издадена за дейността „производство на електрическа
енергия“, с включване на права и задължения на „координатор на стандартна
балансираща група“, и събраните данни от проведеното на 09.05.2019 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-10 от
18.03.2019 г. от „Компания за енергетика и развитие“ ООД за изменение и допълнение на
лицензия № Л-388-01 от 23.07.2012 г., издадена за дейността „производство на
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). За разглеждане на
обстоятелствата в заявлението и приложенията към него е сформирана работна група със
заповед № З-Е-47 от 02.04.2019 г. на председателя на Комисията.
Резултатите от извършения анализ на заявлението и приложенията към него са
отразени в доклад с вх. № Е-Дк-231 от 22.04.2019 г., който е приет от КЕВР с решение по
Протокол № 68 от 25.04.2019 г., т. 7. В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от
ЗЕ, на 09.05.2019 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 служебно извършената справка на интернет страницата на Търговския
регистър към Агенцията по вписванията, правно-организационната форма на „Компания за
енергетика и развитие“ ООД е дружество с ограничена отговорност, с ЕИК 124640262, със
седалище и адрес на управление: гр. София 1504, район „Оборище“, ул. „Шипка“ № 41А,
ет. 1, ап. 13.
„Компания за енергетика и развитие“ ООД има следния предмет на дейност:
изграждане и експлоатация на възобновяеми енергийни източници, добив и продажба на
електроенергия от естествени, природни и други източници, търговско представителство,
консултантски услуги и всякакви дейности, които не са забранени със закон.
„Компания за енергетика и развитие“ ООД се управлява и представлява от
управителя Меглена Николова Русенова.
Размерът на капитала на дружеството е 14 362 600 лева и е изцяло внесен..
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Предвид горното, „Компания за енергетика и развитие“ 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.
Въз основа на представените на основание чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „а“ и б. „б“ от НЛДЕ
декларации от управителя на дружеството се установява, че същата не е лишена от правото
да упражнява търговска дейност и не е осъждана с влязла в сила присъда за престъпление
против собствеността или против стопанството. Въз основа на служебно извършена
справка се установява също, че заявителят не е в производство по несъстоятелност, не е
обявен в несъстоятелност, не е в ликвидация, не му е отнемана лицензия за дейността
„търговия с електрическа енергия“ и не му е отказвано издаването на лицензия за същата
дейност. Следователно не е налице противоречие с разпоредбите на 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 „производство на електрическа енергия“ за срок до 23.07.2037 г. Исканото
изменение с допълване на лицензията с права и задължения на „координатор на стандартна
балансираща група“ предполага качеството производител 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 подълъг от срока на лицензията за „производство на електрическа енергия“.
Относно наличието на технически и материални ресурси на лицензианта за
осъществяване правата и задълженията на „координатор на стандартна балансираща
група“:
Видно от регистрите на търговските участници и координаторите на балансиращи
групи, които независимият преносен оператор „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД
(ЕСО ЕАД) поддържа на интернет страницата си, „Компания за енергетика и развитие“
ООД е регистрирано като „координатор на комбинирана балансираща група“ с EIC
32X001100100940D и към момента е със статус „Активен“.
Дейността „координатор на стандартна балансираща група“ ще се осъществява от
офис, намиращ се в гр. София, ул. „Шейново“ № 7, като в тази връзка дружеството е
представило договор за наем от 01.07.2015 г., сключен със „Офиси Шейново“ ЕООД.
Заявителят декларира, че офисът е оборудван с необходимите за нормалната работа на
екипа материални ресурси.
Като доказателство за притежаваните материални ресурси, „Компания за енергетика
и развитие“ ООД е предоставило договор за абонаментна поддръжка на хардуер и софтуер,
както и договор и за предоставяне на услуга Web Hosting, сключени със „Стикс салюшънс“
ЕООД.
Дружеството декларира, че разполага със следните информационни, технически и
софтуерни продукти за осъществяване на дейността:
 2 лаптопа HP 450 i7-4702MQ;
 2 операционни системи Microsoft Windows;
 Лаптоп HP ProBook 6570b с инсталиран Windows 7 Pro и лиценз;
 Лаптоп HP Elite Book 8540b и Windows 7 Pro с лиценз;
 10 бр. работни станции, включващи 10 бр. офис столове.
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-ЕСО-2303≠1 от 23.03.2019 г. ЕСО ЕАД декларира, че
„Компания за енергетика и развитие“ ООД е изпълнило изискванията за комуникационно
и компютърно оборудване за електронен обмен на данни с оператора. 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.
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Въз основа на гореизложеното и представените доказателства може да се приеме, че
„Компания за енергетика и развитие“ ООД отговаря на изискванията за наличие на
техническа и материална осигуреност за осъществяване на правата и задълженията на
„координатор на стандартна балансираща група“.
Относно наличието на човешки ресурси и опит на лицензианта за осъществяване
правата и задълженията на „координатор на стандартна комбинирана група“:
„Компания за енергетика и развитие“ ООД е представило справка от Национална
агенция за приходите за нает персонал, както и автобиографии и копия на документи,
удостоверяващи образователната степен, професионалния опит и квалификацията на
управителя и на служители на дружеството.
Видно от представена организационна структура, „Компания за енергетика и
развитие“ ООД разделя дейността си в няколко позиции, които ще изпълняват следните
функции:
 Директор дирекция „Диспечеринг и Балансиране“ – дирекцията има функции по
изготвяне на прогнози за производство на енергия, администриране на TPS графици и
графици за обмен, изготвяне на физически и финансов сетълмент на участници в
комбинираната балансираща група и стандартната балансираща група, обработка на жалби
и предложения от участници в балансиращи групи. Директорът на дирекцията отговаря за
работата и дейността на екипа (отдел балансиране комбинирана балансираща група и
отдел балансиране стандартна балансираща група). Той също така изготвя задания за
анализи и възлага изпълнението на служителите от двата отдела, извършва преглед, при
необходимост коригира и допълва, след което одобрява изготвените анализи и ги
предоставя на управителя и др. задължения;
 Търговски и административен директор – подпомага управителя в
комуникацията с клиенти и институции – местни и международни, изготвя и съгласува с
управителя ценови оферти към настоящи и нови клиенти, отговаря за сключване на
договори с клиенти, координира изпращането и получаването на ежемесечните фактури,
отговаря за документооборота и архива от документи на компанията и докладва ежедневно
на управителя;
 Счетоводител – оформя документите, свързани с финансовата дейност на
дружествата, за които отговаря, обработва счетоводните документи по съответните сметки,
изготвя оборотни ведомости, извършва извлечения и справки от аналитични сметки,
участва при изработването на месечни, тримесечни, шестмесечни и деветмесечни
междинни баланси, както и годишния баланс на дружеството по Международните
стандарти за финансова отчетност. Участва в комисии по инвентаризации и проверки на
материално-отговорни лица и осигурява необходимата информация при реализиране на
имуществената отговорност на работници и служители при липси и разхищения на
парични средства и материални ценности, както и при търсене на отговорност при
неизпълнение на договорни задължения от клиенти на дружеството и други;
 Вътрешен одитор.
Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството
доказателства се обосновава изводът, че „Компания за енергетика и развитие“ ООД
разполага с човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на правата и
задълженията на „координатор на стандартна балансираща група“.
Относно наличие на финансови възможности на заявителя за осъществяване на
правата и задълженията на „координатор на стандартна балансираща група“:
„Компания за енергетика и развитие“ ООД е представило бизнес план съгласно
изискванията по чл. 13 от НЛДЕ, с прогнозни счетоводни баланси и отчети за приходите и
разходите за периода на бизнес плана.
На база планираната обща мощност на централите и специфичния добив,
дружеството прогнозира общата електрическа енергия, която ще се управлява в
стандартната балансираща група да е 332 208 MWh годишно. Данните за очаквания състав
на групата сочат средногодишна индивидуална стойност на отклонение на участниците в
рамките на 25%. Вследствие на агрегирането в групата, тази стойност се предвижда да
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бъде редуцирана с 50%. При тези параметри очакваните годишни небаланси са
прогнозирани в размер на 41 526 MWh годишно. Дружеството предвижда прогнозните
цени за небаланс да са съответно 14,17 лв./MWh за излишък и 179,98 лв./MWh за недостиг,
а очакваните разходи за балансираща енергия да са 3 442 713 лв. за година.
За периода от 2019 г. до 2032 г. произведеното количество, за което е предвидено
получаването на премия, възлиза на 16,632 MWh годишно, а останалото количество до
очакваното годишно производство се продава на борсовия пазар по планирана цена средно
80 лв./MWh (за 2019 г. 84 лв./MWh). Дружеството прогнозира, че референтната цена (78,90
лв/MWh) и премията, платима от ФСЕС, остават в настоящия размер.
Сравнителна таблица на прогнозните приходи и разходи във връзка с
упражняването правата и задълженията на координатор на стандартна балансираща група
за периода 2019 г. – 2023 г. е представена по-долу:
Показатели в хил. лева
Приходи
Разходи
Счетоводна печалба

2019 г.
285
243
42

2020 г.
635
520
115

Прогноза
2021 г.
701
556
144

2022 г.
767
595
171

2023 г.
832
637
195

Сравнителна таблица на прогнозните общи приходи и разходи за периода 2019 г. –
2023 г. е представена по-долу:
Показатели в хил. лева
Приходи
Разходи
Оперативна печалба

2019 г.
48 328
42 801
5 527

2020 г.
50 104
44 537
5 567

Прогноза
2021 г.
51 112
45 477
5 635

2022 г.
52 121
46 418
5 703

2023 г.
53 128
47 212
5 916

Към бизнес плана „Компания за енергетика и развитие“ ООД е представило SWOT
анализ, в който дружеството е посочило своите силни и слаби страни, възможностите за
развитие и вероятните заплахи за дейността си.
Дружеството е представило удостоверение с изх. № 95002 от 11.03.2019 г. от
„Експресбанк“ АД, според което „Компания за енергетика и развитие“ ООД е клиент на
банката с открита сметка с наличност към 11.03.2019 г. от 150 000 лева, по която банката
при поискване ще предоставя информация на Комисията относно оборотите и салдото по
сметката.
Въз основа на гореизложеното може да се направи извод, че ако спази заложените в
бизнес плана параметри, „Компания за енергетика и развитие“ ООД ще притежава
финансови възможности за осъществяване на правата и задълженията на „координатор на
стандартна балансираща група“.
Правила за работа с потребители на енергийни услуги
На основание чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ дружеството е представило проект на Правила за
работа с клиенти. Според изискванията на чл. 38в, ал. 2 от ЗЕ, Правилата 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.
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, „Компания за енергетика и развитие“ ООД е представило проект на „Договор за
участие в 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. Представени са също така и „Общи 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.
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Предвид гореизложеното, Комисията счита искането на „Компания за енергетика и
развитие“ ООД за изменение/допълнение на лицензия № Л-388-01 от 23.07.2012 г.,
издадена за дейността „производство на 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:
„1.1.7.
„Правилата
на
мрежите“
са
Правила
за
управление
на
електроразпределителните мрежи (обн. ДВ. бр. 66 от 2007 г.) и Правила за управление на
електроенергийната система (обн. ДВ. бр. 6 от 2014 г.), заедно с техните последващи
изменения и допълнения;“.
2. Т. 1.1.9. се изменя така:
„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;“.
3. В т. 1.2. изразът „т. 5.16.“ се заменя с „т. 5.17.“.
II. В т. 2 „Общи положения“ се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2.1. изразът „дейността „координатор на комбинирана балансираща група““
се заменя с „дейностите „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор
на комбинирана балансираща група““.
2. В т. 2.6.1. изразът „дейността „координатор на комбинирана балансираща група““
се заменя с „дейностите „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор
на комбинирана балансираща група““.
3. Т. 2.6.2. се изменя така:
„2.6.2. При упражняване на дейностите „координатор на стандартна балансираща
група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ лицензиантът поддържа
финансови гаранции за сключените от него сделки, определени с Правилата за търговия.“.
III. В т. 5 „Специални условия“ се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 5.1.6. „Приложение № 4“ се заменя с „Приложение № 5“.
2. В т. 5.1.9. „Приложение № 4“ се заменя с „Приложение № 5“.
3. Т. 5.2.12. се изменя така:
„5.2.12. Лицензиантът осигурява оперативното управление на енергийния обект в
съответствие с действащото законодателство, Правилата на мрежите и разпорежданията на
независимия преносен оператор, които са дадени в изпълнение на възложените му по
закон задължения.“.
4. Съществуващата т. 5.3.1. се заличава.
5. Съществуващата т. 5.3.2. става т. 5.3.1., като думата „може“ се заменя с израза
„има право“.
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6. Съществуващата т. 5.3.3. става т. 5.3.2.
7. Т. 5.5.2. се изменя така:
„5.5.2. Лицензиантът е длъжен винаги да разполага с необходимите му активи в
достатъчно количество и качество за изпълнение на дейностите „координатор на
стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ и на
другите задължения, определени от ЗЕ, подзаконовите и общите и индивидуални
административни актове (Приложение № 3). Активите включват без ограничение:
а) работни помещения;
б) информационно и телекомуникационно оборудване, софтуерни продукти, които
дават възможност за получаване и администриране на необходимата информация за
изпълнение на задълженията по осъществяване на дейностите, в т.ч. за събиране,
прехвърляне и обработване на данни и поддържане на контакт с участниците на пазара;
в) необходимото оборудване за изготвяне на фактури, както и други необходими
активи за надеждно и качествено изпълнение на дейностите.“.
8. Т. 5.5.4. се изменя така:
„5.5.4. Лицензиантът осигурява и поддържа достатъчно на брой квалифициран
персонал за осъществяване на дейностите „координатор на стандартна балансираща група“
и „координатор на комбинирана балансираща група“ 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) упражняване на дейностите „координатор на стандартна балансираща група“ и
„координатор на комбинирана балансираща група“;
г) работа с участниците в стандартната и комбинираната балансираща група,
включително по приемане, разглеждане и решаване на техни претенции.“.
9. В т. 5.6. изразът „в комбинирана балансираща група“ се заличава.
10. Т. 5.6.3. се изменя така:
„5.6.3. За осигуряване защитата на участниците, лицензиантът изготвя и представя
за одобряване от комисията Правила за работа с потребители на енергийни услуги
съгласно ЗЕ – Приложение № 6, както и Договор за участие в стандартна балансираща
група и Договор за участие 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 № 7 и Приложение № 8.“.
11. В т. 5.6.4. изразът „в комбинираната балансираща група“ се заличава.
12. В т. 5.6.5. изразът „комбинираната балансираща група“ се заменя с „групата“.
13. В т. 5.6.7. изразът „Закона за енергетиката“ се заменя със съкращението „ЗЕ“.
14. Т. 5.7.1. се изменя така:
„5.7.1. Лицензиантът изгражда енергийния обект и осъществява дейностите по
лицензията съгласно бизнес план, съставен в съответствие с изискванията на Наредбата и
указанията на комисията за срок до 5 (пет) години и представен за одобряване от
комисията.“.
15. Т. 5.7.2. се изменя така:
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„5.7.2. Одобреният бизнес план съставлява Приложение № 5 към тази лицензия и се
разглежда като част от нейните условия.“.
16. В т. 5.7.3. изразът „по т. 5.5.1.“ се заменя с „по т. 5.7.1.“.
17. В т. 5.8.1. „Приложение № 3“ се заменя с „Приложение № 4“.
18. Т. 5.10.1. се изменя така:
„5.10.1. Лицензиантът продава електрическа енергия при условията и по реда на ЗЕ
и Закона за енергията от възобновяеми източници.“.
19. Т. 5.10.2. се заличава.
20. В т. 5.12.1. изразът „дейността „координатор на комбинирана балансираща
група““ се заменя с „дейностите „координатор на стандартна балансираща група“ и
„координатор на комбинирана балансираща група““.
21. В т. 5.12.4., б. „г“ думата „представя“ се заменя с израза „се представят“.
22. В т. 5.12.4., б. „д“ пред думата „комбинираната“ се добавят думите
„стандартната и“.
23. В т. 5.12.9. изразът „дейността „координатор на комбинирана балансираща
група““ се заменя с „дейностите „координатор на стандартна балансираща група“ и
„координатор на комбинирана балансираща група““.
24. В т. 5.15.3. изразът „по т. 5.13.2.“ се заменя с „по т. 5.15.2.“.
25. В т. 5.16.1. изразът „действащата Тарифа за таксите, които се събират от
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по ЗЕ“ се заменя с „Тарифата“.
26. Т. 5.17.1. се изменя така:
„5.17.1. Следните приложения са неразделна част от тази лицензия:
1. Приложение № 1 – Идеен проект и Строителен график;
2. Приложение № 2 – Описание на обекта с неговите технически и технологични
характеристики;
3. Приложение № 3 – Списък и описание на активите за осъществяване на
дейността „координатор на балансираща група“;
4. Приложение № 4 – Места на присъединяване на централата към
електропреносната и/или електроразпределителната мрежа, технически характеристики на
измервателните системи, както и пълната еднолинейна схема на централата.
5. Приложение № 5 – Бизнес план;
6. Приложение № 6 – Правила за работа с потребители на енергийни услуги;
7. Приложение № 7 – Договор за участие в стандартна балансираща група;
8. Приложение № 8 – Договор за участие в комбинирана балансираща група.“.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 5, чл. 38в, ал. 3,
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:
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1. Изменя лицензия № Л-388-01 от 23.07.2012 г. за дейността „производство на
електрическа енергия“, издадена на „Компания за енергетика и развитие“ ООД, с
ЕИК 124640262, със седалище и адрес на управление: гр. София 1504, район
„Оборище“, ул. „Шипка“ № 41А, ет. 1, ап. 13, 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. 1.1.7. се изменя така:
„1.1.7. „Правилата на мрежите“ са Правила за управление на
електроразпределителните мрежи (обн. ДВ. бр. 66 от 2007 г.) и Правила за управление
на електроенергийната система (обн. ДВ. бр. 6 от 2014 г.), заедно с техните
последващи изменения и допълнения;“.
2. Т. 1.1.9. се изменя така:
„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;“.
3. В т. 1.2. изразът „т. 5.16.“ се заменя с „т. 5.17.“.
II. В т. 2 „Общи положения“ се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2.1. изразът „дейността „координатор на комбинирана балансираща
група““ се заменя с „дейностите „координатор на стандартна балансираща група“ и
„координатор на комбинирана балансираща група““.
2. В т. 2.6.1. изразът „дейността „координатор на комбинирана балансираща
група““ се заменя с „дейностите „координатор на стандартна балансираща група“ и
„координатор на комбинирана балансираща група““.
3. Т. 2.6.2. се изменя така:
„2.6.2. При упражняване на дейностите „координатор на стандартна
балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“
лицензиантът поддържа финансови гаранции за сключените от него сделки,
определени с Правилата за търговия.“.
III. В т. 5 „Специални условия“ се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 5.1.6. „Приложение № 4“ се заменя с „Приложение № 5“.
2. В т. 5.1.9. „Приложение № 4“ се заменя с „Приложение № 5“.
3. Т. 5.2.12. се изменя така:
„5.2.12. Лицензиантът осигурява оперативното управление на енергийния
обект в съответствие с действащото законодателство, Правилата на мрежите и
разпорежданията на независимия преносен оператор, които са дадени в изпълнение
на възложените му по закон задължения.“.
4. Съществуващата т. 5.3.1. се заличава.
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5. Съществуващата т. 5.3.2. става т. 5.3.1., като думата „може“ се заменя с
израза „има право“.
6. Съществуващата т. 5.3.3. става т. 5.3.2.
7. Т. 5.5.2. се изменя така:
„5.5.2. Лицензиантът е длъжен винаги да разполага с необходимите му активи
в достатъчно количество и качество за изпълнение на дейностите „координатор на
стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща
група“ и на другите задължения, определени от ЗЕ, подзаконовите и общите и
индивидуални административни актове (Приложение № 3). Активите включват без
ограничение:
а) работни помещения;
б) информационно и телекомуникационно оборудване, софтуерни продукти,
които дават възможност за получаване и администриране на необходимата
информация за изпълнение на задълженията по осъществяване на дейностите, в т.ч.
за събиране, прехвърляне и обработване на данни и поддържане на контакт с
участниците на пазара;
в) необходимото оборудване за изготвяне на фактури, както и други
необходими активи за надеждно и качествено изпълнение на дейностите.“.
8. Т. 5.5.4. се изменя така:
„5.5.4. Лицензиантът осигурява и поддържа достатъчно на брой квалифициран
персонал за осъществяване на дейностите „координатор на стандартна балансираща
група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ 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) упражняване на дейностите „координатор на стандартна балансираща
група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“;
г) работа с участниците в стандартната и комбинираната балансираща група,
включително по приемане, разглеждане и решаване на техни претенции.“.
9. В т. 5.6. изразът „в комбинирана балансираща група“ се заличава.
10. Т. 5.6.3. се изменя така:
„5.6.3. За осигуряване защитата на участниците, лицензиантът изготвя и
представя за одобряване от комисията Правила за работа с потребители на
енергийни услуги съгласно ЗЕ – Приложение № 6, както и Договор за участие в
стандартна балансираща група и Договор за участие 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 № 7 и Приложение № 8.“.
11. В т. 5.6.4. изразът „в комбинираната балансираща група“ се заличава.
12. В т. 5.6.5. изразът „комбинираната балансираща група“ се заменя с
„групата“.
13. В т. 5.6.7. изразът „Закона за енергетиката“ се заменя със съкращението
„ЗЕ“.
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14. Т. 5.7.1. се изменя така:
„5.7.1. Лицензиантът изгражда енергийния обект и осъществява дейностите по
лицензията съгласно бизнес план, съставен в съответствие с изискванията на
Наредбата и указанията на комисията за срок до 5 (пет) години и представен за
одобряване от комисията.“.
15. Т. 5.7.2. се изменя така:
„5.7.2. Одобреният бизнес план съставлява Приложение № 5 към тази
лицензия и се разглежда като част от нейните условия.“.
16. В т. 5.7.3. изразът „по т. 5.5.1.“ се заменя с „по т. 5.7.1.“.
17. В т. 5.8.1. „Приложение № 3“ се заменя с „Приложение № 4“.
18. Т. 5.10.1. се изменя така:
„5.10.1. Лицензиантът продава електрическа енергия при условията и по реда
на ЗЕ и Закона за енергията от възобновяеми източници.“.
19. Т. 5.10.2. се заличава.
20. В т. 5.12.1. изразът „дейността „координатор на комбинирана балансираща
група““ се заменя с „дейностите „координатор на стандартна балансираща група“ и
„координатор на комбинирана балансираща група““.
21. В т. 5.12.4., б. „г“ думата „представя“ се заменя с израза „се представят“.
22. В т. 5.12.4., б. „д“ пред думата „комбинираната“ се добавят думите
„стандартната и“.
23. В т. 5.12.9. изразът „дейността „координатор на комбинирана балансираща
група““ се заменя с „дейностите „координатор на стандартна балансираща група“ и
„координатор на комбинирана балансираща група““.
24. В т. 5.15.3. изразът „по т. 5.13.2.“ се заменя с „по т. 5.15.2.“.
25. В т. 5.16.1. изразът „действащата Тарифа за таксите, които се събират от
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по ЗЕ“ се заменя с
„Тарифата“.
26. Т. 5.17.1. се изменя така:
„5.17.1. Следните приложения са неразделна част от тази лицензия:
1. Приложение № 1 – Идеен проект и Строителен график;
2. Приложение № 2 – Описание на обекта с неговите технически и
технологични характеристики;
3. Приложение № 3 – Списък и описание на активите за осъществяване на
дейността „координатор на балансираща група“;
4. Приложение № 4 – Места на присъединяване на централата към
електропреносната
и/или
електроразпределителната
мрежа,
технически
характеристики на измервателните системи, както и пълната еднолинейна схема на
централата.
5. Приложение № 5 – Бизнес план;
6. Приложение № 6 – Правила за работа с потребители на енергийни услуги;
7. Приложение № 7 – Договор за участие в стандартна балансираща група;
8. Приложение № 8 – Договор за участие в комбинирана балансираща група.“.
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2. Одобрява на „Компания за енергетика и развитие“ ООД бизнес план за
периода 2019 г. – 2023 г., приложение към това решение и приложение към лицензия
№ Л-388-01 от 23.07.2012 г.;
3. Одобрява на „Компания за енергетика и развитие“ ООД правила за работа с
потребители на енергийни услуги, приложение към това решение и приложение към
лицензия № Л-388-01 от 23.07.2012 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
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