КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
София – 1000, бул.”Княз Дондуков “ № 8 -10; тел.: 988 24 98; 9359 613; факс: 988 87 82;

ПРОТОКОЛ
№ 68
София, 27. 04. 2015 година
Днес, 27.04.2015 г. от 11:50 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за
енергийно и водно регулиране (КЕВР), ръководено от председателя доц. д-р Иван Н.
Иванов.
На заседанието присъстваха членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи
Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Валентин Петков,
Димитър Кочков и главният секретар Николай Георгиев (без право на глас).
Отсъства членът на Комисията Евгения Харитонова поради служебен ангажимент.
На заседанието присъстваха Елена Маринова – директор на дирекция „Правна“,
Пламен Младеновски - началник на отдел в дирекция „Ценово регулиране, лицензии и
пазари” и експерти от КЕВР.
Установено бе, че няма правни пречки за провеждане на заседанието, което протече
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Проект за решение заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-69/23.12.2014 г. на „Фреа Акспо”
ООД за изменение/допълнение на лицензия № Л-398-15 от 22.10.2012 г. за
дейността „търговия с електрическа енергия” с права и задължения на
„координатор на комбинирана балансираща група” – закрито заседание, след
открито заседание, проведено на 24.04.2015 г.
Докладват: Е. Маринова, П. Младеновски, М. Трифонов,
Ю. Стоянов, Р. Методиева, П. Георгиева, Е. Поповска
По т.1. Комисията, като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-88 от 17.03.2015 г. относно
заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-69/23.12.2014 г. на „Фреа Акспо” ООД за
изменение/допълнение на лицензия № Л-398-15 от 22.10.2012 г. за дейността „търговия с
електрическа енергия” с включване на права и задължения на „координатор на
комбинирана балансираща група” и събраните данни от проведено открито заседание на
24.04.2015 г., установи следното:
Административното производство е образувано по постъпило в Държавната
комисия за енергийно и водно регулиране с ново наименование Комисията за енергийно и
водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-69/23.12.2014 г. на
„Фреа Акспо” ООД за изменение/допълнение на лицензия № Л-398-15 от 22.10.2012 г. за
дейността „търговия с електрическа енергия” с права и задължения на „координатор на
комбинирана балансираща група” на основание чл. 51, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката

(ЗЕ) и чл. 61, ал. 2, т. 2 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в
енергетиката (Наредба № 3).
Заявителят „Фреа Акспо” ООД е титуляр на лицензия № Л-398-15 от 22.10.2012 г.,
издадена за дейността „търговия с електрическа енергия”, с включени права и задължения
на „координатор на стандартна балансираща група“, за срок от десет години.
Съгласно чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗЕ производство за изменение/допълнение на
лицензия може да се образува по искане на лицензианта. Основание за исканото
изменение чрез допълнение е и чл. 61, ал. 2, т. 2 от Наредба № 3, във връзка с чл. 39, ал. 5
и чл. 96а от ЗЕ и чл. 58, ал. 1 от Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ).
С подаденото заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-69/23.12.2014 г. дружеството е поискало
допълване на лицензията с права и задължения на „координатор на комбинирана
балансираща група” съгласно ПТЕЕ.
Видно от чл. 39, ал. 5 от ЗЕ в случай, че лицензиант притежава лицензия за
дейността „търговия с електрическа енергия“, същият, ако отговаря на изискванията за
координатор на балансираща група, може да поиска изменение на съществуващата му
лицензия. Съгласно текста на чл. 9, ал. 5 от Наредба № 3 последната следва да бъде
допълнена с права и задължения на координатор.
Чл. 56, ал. 15 от ПТЕЕ допуска създаването на комбинирани балансиращи групи, в
които могат да участват производители на енергия от възобновяеми източници и
високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия. В тази
връзка чл. 58, ал. 1 от ПТЕЕ предвижда, че търговските участници имат право да се
регистрират като „координатори на комбинирани балансиращи групи“. Съгласно
разпоредбата на чл. 1, ал. 2 от ПТЕЕ търговски участник е и търговеца на електрическа
енергия.
Едно от изискванията за регистрация на търговски участник като „координатор на
комбинирана група”, посочено в чл. 58, ал. 1, т. 3 от ПТЕЕ, е наличие на прието решение
от КЕВР за допълване на съществуващата лицензия с правата и задълженията, свързани с
тази дейност.
Видно от представеното удостоверение за актуално състояние с изх. №
20141219165606 / 19.12.2014 г. на Агенцията по вписванията, правно-организационната
форма на „Фреа Акспо” ООД e дружество с ограничена отговорност, с единен
идентификационен код /ЕИК/ 202179963, със седалище и адрес на управление: гр. София
1463, община Столична, район Триадица, бул. „Витоша“ № 146, вх. „б“, ет. 3.
Дружеството се представлява заедно от всеки двама от тримата управители
Бойко Димитров Димитрачков, Калоян Димчев Кънев и Мирослав Велинов Дамянов.
„Фреа Акспо” ООД има следния предмет на дейност:
Търговия с електроенергия и други енергийни носители и продукти, услуги в
областта на енергийната ефективност и енергийния мениджмънт, след получаване на
лиценз (разрешение) за това, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
вътрешно и външнотърговска дейност, внос и износ, представителство и посредничество
на местни и чуждестранни лица, както и осъществяване на всякаква друга дейност, която
не е изрично забранена от закона.
Капиталът на дружеството е в размер на 600000 /шестстотин хиляди/ лева.
Съдружници в дружеството са „Акспо България” ЕАД, ЕИК/ПИК
175156562, с дял от капитала в размер на 10 лв. и Акспо Интернешънъл Ес Ей, рег. номер
№ R.C.S B 103420, чуждестранно юридическо лице, държава: ЛЮКСЕМБУРГ, с дял от
капитала в размер на 599 990 лв.
От представените декларации на управителите Бойко Димитров Димитрачков,
Калоян Димчев Кънев и Мирослав Велинов Дамянов, се установява, че същите не са
лишени от правото да упражняват търговска дейност и не са осъждани с влязла в сила
присъда за престъпление против собствеността или против стопанството.
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Предвид гореизложеното следва, че допълването на издадената на „Фреа Акспо”
ООД лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия” няма да е в противоречие с
чл. 11, ал. 2, т. 2, буква „а” и буква „б” от Наредба № 3.
Представени са декларации от заявителя по чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „в” и б. „г” от
Наредба № 3, с които се установява, че дружеството не е обявено в несъстоятелност, не е в
производство за обявяване в несъстоятелност, не е в ликвидация, не му е отнемана
лицензия за търговия с електрическа енергия, както и не му е отказвано издаването на
лицензия за същата дейност.
Следва да се има предвид, че Комисията е издала лицензия за дейността „търговия
с електрическа енергия” на дружеството за срок от 10 години. Исканото изменение с
допълване с права и задължения за дейността „координатор на комбинирана 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
по лицензията за „търговия с електрическа енергия”.
С оглед изложеното, се налага изводът, че искането на „Фреа Акспо” ООД за
изменение/допълнение на лицензия № Л-398-15 от 22.10.2012 г. е допустимо.
Относно наличието на технически и материални ресурси, за осъществяване на
дейността, включваща права и задължения на „координатор на комбинирана балансираща
група”.
За осъществяването на дейността „търговия с електрическа енергия”, включваща
права и задължения на „координатор на комбинирана балансираща група“, „Фреа Акспо”
ООД е представило споразумение за наем на офис помещение, намиращо се в гр. София,
ул. „Л. Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, кула Б, ет. 8. Съгласно чл. 11 от Наредба №
3 дружеството декларира, че разполага с офис оборудване, състоящо се от компютри,
принтер, факс, офис мебели, телефонни връзки, апарати и технически средства за
осъществяване на лицензионната дейност.
Софтуерното и хардуерното оборудване е
следното:
- Операционна система: Microsoft Windows 2007;
- Сървър електронна поща/външен/;
- Антивирусна защита – Avira Profesional Security;
- Специализирана CRM Bilding система;
- Софтуерни инструменти за анализ и прогнозиране;
- Автоматизирана система за следене на потреблението и база данни.
От направената справка в регистъра на търговските участници на „Електроенергиен
системен оператор” ЕАД („ЕСО” ЕАД) е видно, че дружеството е вписано в регистъра на
координаторите на стандартни балансиращи групи на „ЕСО” ЕАД с код CBG008 и с EIC
код 32X-001100100459С от 01.03.2013 г. и към настоящия момент дружеството е с
постоянен статут „активен”. Редовно подава графици и предложения за покупка и
продажба на балансиращия пазар съгласно предвидената процедура в ПТЕЕ.
От изложените данни и доказателства следва, че „Фреа Акспо“ ООД отговаря на
изискванията за наличие на техническа и материална осигуреност за сключване на сделки
с електрическа енергия в съответствие с чл. 11, ал. 6, т. 2 от Наредба № 3.
Относно наличието на човешки ресурси и опит за осъществяване на дейността
„търговия с електрическа енергия” и като „координатор на комбинирана балансираща
група”.
Предоставени са данни за управленската и организационна структура на
дружеството, както и данни за образованието и квалификацията на персонала.
Дружеството се управлява от трима управители и разполага с четирима служители.
Организационната структура се състои от:
Управленско ниво – трима управители, които отговарят за цялостното
организиране на дейността, търговия и балансиране, определяне на пазарната
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стратегия на компанията, разработване на компетенции, обучение и
управление на персонала;
Мениджър корпоративни клиенти – отговаря за комуникацията и преговорите
с потенциални и съществуващи клиенти, развитие и прилагане на пазарни
продукти и администриране на договорите с потребителите;
Мениджър енергийно портфолио – отговаря за мониторинга и ефективното
управление на „портфейл“ от договори с клиенти, доставчици и членове на
балансиращата група;
Оператор графици за доставка – двама служители, които извършват всички
оперативни дейности, свързани с прогнозиране на потреблението,
регистрация на графици и управление на енергийно портфолио на
балансиращата група.
„Фреа Акспо” ООД е представило заверена справка от интернет страницата на
„Национална агенция за приходите” като доказателство за назначен персонал.
Дружеството декларира, че притежава достатъчно опит при управление на
балансиращи групи и работа с ВЕИ производители и ще изпълнява всички допълнителни
дейности по администриране на комбинираната балансираща група паралелно с
оперативните си задължения по управление на клиентското портфолио на Фреа Акспо.
Предоставени са автобиографии и копия от документи за завършено образование и
придобита допълнителна квалификация на служителите и управителите, които ще бъдат
пряко отговорни за дейността „координатор на комбинирана балансираща група“.
„Фреа Акспо” ООД е възложило на външна организация следните
административни дейности: финанси, счетоводство, информационни технологии, правно
обслужване и човешки ресурси.
Изложените от дружеството данни и доказателства дават основание да се приеме,
че „Фреа Акспо” ООД отговаря на изискванията по чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЕ относно
наличие на човешки ресурси, организационна структура и опит за осъществяване на
дейността „търговия с електрическа енергия” и като „координатор на комбинирана
балансираща група” в съответствие с чл. 11, ал. 6 т. 3 от Наредба № 3 и ПТЕЕ.
Относно финансовите възможности на „Фреа Акспо“ ООД за осъществяване на
дейността „търговия с електрическа енергия” и упражняване на дейност като
„координатор на стандартна балансираща група” и „координатор на комбинирана
балансираща група“, както и наличието на финансови гаранции и обезпечения за
сключване на сделки за търговия с електрическа енергия, съгласно Правилата за
условията и реда за предоставяне на достъп до електропреносната и
електроразпределителните мрежи (Правилата за достъп).
В изпълнение на изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 3, 4, 5 и т. 6 от Наредба № 3 „Фреа
Акспо” ООД е представило актуализиран бизнес план с прогнозни годишни финансови
отчети, който обхваща периода 2015 г. - 2017 г., годишните финансови отчети на
дружеството за периода 2012 - 2013 г. и банково удостоверение от „БНП Париба“ С.А., за
открита специална разплащателна сметка, което отговаря на изискванията на чл. 19 от
Правилата достъп.
Представеното банково удостоверение с изх. № 1569 от 03.12.2014 г. е издадено от
„БНП Париба“ С.А. в уверение на това, че дружеството „Фреа Акспо” ООД има открита
сметка в лева със специален режим на обслужване съгласно чл. 19 от Правилата за достъп,
със салдо към 03.12.2014 г. в размер на 312 375 лева, което е в съответствие с чл. 19, ал. 2
от Правилата за достъп, тъй като оборотът на дружеството от търговия с електрическа
енергия за предходната (2013 г.), съгласно представения годишен финансов отчет е 7
497 хил. лв.
Дружеството е представило актуализиран бизнес план за периода 2015 г. - 2017 г.
Прогнозата за търгуваните количества електрическа енергия, които дружеството
очаква за годините 2015 и 2017, са съответно 438 000MWh за 2015г., 700 800 MWh за 2016
г. и 876 000 за 2017 г.
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Средната продажна цена за MWh за 2015 г. е 75,50 лв., за 2016 г. - 76,50 лв./MWh и
за 2017 г.- 77,50 лв./MWh.
Средната цена, по която дружеството ще купува електрическа енергия, е 74
лв./MWh за 2015 г., 75 лв./MWh за 2016 г. и 76 лв./MWh за 2017 г., видно от следната
таблица:

Количество (MWh)
Средна продажна
цена (лева/MWh)
Средна покупна цена
(лева/MWh)

2015 г.
438 000

2016 г.
700 800

2017 г.
876 000

75,50

76,50

77,50

74

75

76

Дружеството предвижда обемите в комбинираната балансираща група да са 175 200
MWh за 2015 г., 438 000 MWh за 2016 г. и 525 600 MWh за 2017 г., като специфичният
марж е 0,50 лв/MWh. „Фреа Акспо“ ООД предвижда приходите от дейността координатор
на комбинирана балансираща група да възлизат съответно на 87 600 лв. за 2015 г., 219 000
лв. за 2016 г. и 262 800 лв. за 2017 г.
Дружеството е представило прогнозен финансов отчет за периода 2015 - 2017 г.,
като прогнозните приходи, разходи и показатели са представени в таблицата по-долу:

Приходи

хил. лв.

2015 г.
33 157

2016 г.
53 830

2017 г.
68 153

в т.ч. от продажба на
електрическа енергия

хил. лв.

33 069

53 611

67 890

Разходи
в т.ч. стойност на
продадената електрическа
енергия

хил. лв.

33 067

53 301

67 408

хил. лв.

32 412

52 560

66 576

Счетоводна печалба

хил. лв.

90

529

744

Текущ финансов резултат

хил. лв.

52

450

660

СК/ДА

8.71

7.02

5.69

КА/КП

1.09

1.2

1.25

СК/(ДП+КП)

0.21

0.17

0.11

От представения прогнозен финансов отчет е видно, че дружеството предвижда
нарастваща печалба, която от 52 хил. лв. за 2015 г. да достигне до 660 хил. лв. за 2017 г.,
както и да подобри финансовото си състояние.
Общите активи за периода на бизнес плана се увеличават от 3 177 хил. лв. към 2015
г., на 6 713 хил. лв. към 2017 г., което е в резултат на увеличението, както на
дълготрайните, така и на краткотрайните активи.
За периода на бизнес плана дружеството не прогнозира увеличение на сумата на
собствения капитал и той остава в размер на 600 хил. лв.
За периода на бизнес плана дружеството не прогнозира дългосрочни задължения, а
краткосрочните задължения нарастват.
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Размерът на краткотрайните активи и краткосрочните пасиви определя високи
стойности на коефициента на обща ликвидност и възможността на дружеството да
покрива краткосрочните си задължения с наличните краткотрайни активи.
Въз основа на гореизложеното, може да се направи извод, че в случай, че спази
заложените в бизнес плана параметри, „Фреа Акспо“ ООД ще притежава финансови
възможности за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия”, включваща
права и задължения на координатор на стандартна и координатор на комбинирана
балансираща група.
В съответствие с чл. 12, ал. 1 от Наредба № 3 и чл. 11, т. 9 от ПТЕЕ, „Фреа Акспо”
ООД е представило проект на „Договор за участие на производител от възобновяеми
източници и високоефективно комбинирано производство в комбинирана балансираща
група” с координатор „Фреа Акспо” ООД.
От направения преглед на предложения проект на договор за участие в
комбинирана балансираща група на „Фреа Акспо” ООД може да се направи извод, че
същият отговаря на изискванията на чл. 12, ал. 2 от Наредба № 3 и на ПТЕЕ.
Предвид гореизложеното, Комисията счита, че искането на „Фреа Акспо” ООД за
изменение и допълнение на лицензия № Л-398-15/22.10.2012 г., издадена за дейността
„търговия с електрическа енергия”, с включване на права и задължения на „координатор
на комбинирана балансираща група” е основателно и е необходимо лицензията да бъде
изменена, както следва:
I. В т. 1 „Определения и приложения“ се правят следните изменения и допълнения:
1. 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. T. 1.1.4. се изменя така:
„1.1.4. „Правилата за търговия” са Правила за търговия с електрическа енергия,
(обн. ДВ, бр. 66 от 2013 г.), заедно с техните последващи изменения и допълнения“;
3. Т. 1.1.5. се изменя така:
„1.1.5. „Правилата за измерване” са Правила за измерване на количеството
електрическа енергия, (обн. ДВ, бр. 98 от 2013 г.), заедно с техните последващи изменения
и допълнения“;
4. Т. 1.1.6. се изменя така:
„1.1.6.
„Правилата
на
мрежите”
са
Правила
за
управление
на
електроразпределителните мрежи (обн. ДВ, бр. 66 от 2007 г.) и Правила за управление на
електроенергийната система (обн. ДВ, бр. 6 от 2014 г.), заедно с техните последващи
изменения и допълнения“;
5. Създава се нова т. 1.1.7. със следното съдържание:
„1.1.7. „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“;
6. Съществуващата т. 1.1.7. става т. 1.1.8. и се изменя по следния начин:
„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. Съществуващата т. 1.1.8. става т. 1.1.9. и се изменя по следния начин:
„1.1.9. „Участник” е:
a) член на стандартна балансираща група съгласно Правилата за търговия,
б) член на комбинирана балансираща група съгласно Правилата за търговия.“
II. В т. 2 „Общи положения“ се правят следните изменения:
1. T. 2.1. се изменя така:
„2.1. С тази лицензия Комисията за енергийно и водно регулиране, наричана понататък „комисията”, разрешава на лицензианта да извършва дейността „търговия с
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електрическа енергия” („лицензионната дейност”) включително дейностите „координатор
на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ в
съответствие с разпоредбите на ЗЕ, подзаконовите актове по неговото прилагане, с
действащото законодателство, с общите и индивидуалните административни актове,
издавани от комисията, регламентиращи тази дейност, както и с установената добра
национална и международна практика.”
2. В т. 2.2.1. изразът „…в границите на количествата, определени…“ се заменя с
израза „…извън определената разполагаемост за производство на електрическа
енергия…“, а думата „организирания” се заменя с „борсовия”.
3. Т. 2.2.2. се изменя така:
„2.2.2. Да сключва сделки за продажба на електрическа енергия на клиенти, на
други търговци, на които е издадена лицензия за търговия с електрическа енергия, на
производители на пазара на електрическа енергия, на балансиращия и на борсовия пазар
на електрическа енергия“;
4. В т. 2.2.3 изразът „Да осъществява дейността координатор на стандартна
балансираща група..” се заменя с израза: „Да осъществява дейностите координатор на
стандартна и координатор на комбинирана балансираща група…”;
5. В т. 2.3. изразът „Закона за енергетиката“ се заменя с израза „чл. 102 от ЗЕ“.
III. В т. 3 „Специални условия“ се правят следните изменения:
1. В т. 3.3.1. изразът „не по-кратък от 5 (пет) години“ се заменя с израза „до 5 (пет)
години“;
2. В т. 3.4.2., буква „б” изразът „дейността „координатор на стандартна
балансираща група” се заменя с израза „дейностите „координатор на стандартна
балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“.
3. В т. 3.4.4., буква „б” се изменя така:
„б) упражняване на дейностите координатор на стандартна балансираща група и
координатор на комбинирана балансираща група”.
4. В т. 3.4.4. буква „г” след думата „стандартна” се добавя изразът „и комбинирана”.
5. В т. 3.5. след думата „стандартна” се добавя изразът „и комбинирана”.
6. В т. 3.5.2. след думата „стандартна” се добавя изразът „и комбинирана”.
7. Т. 3.5.8. се изменя така:
„3.5.8. За осигуряване защитата на участниците лицензиантът изготвя и представя
за одобряване от комисията договори за участие в стандартната и в комбинираната
балансираща група съгласно Правилата за търговия, включващи процедури за работа на
координатора с участниците в стандартната и в комбинираната балансираща група, реда и
сроковете за получаване, разглеждане, проверка и отговор на подадени от участниците
жалби - Приложение № 3 и Приложение № 4”.
8. В т. 3.5.12. думата „потребителите“ се заменя с „клиентите“.
9. В т. 3.6.1. „Приложение № 4” се заменя с „Приложение № 5”.
10. В т. 3.8.1. изразът „Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката” се
заменя с „Наредбата”.
11. В т. 3.8.4. изразът „Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката” се
заменя с „Наредбата”.
12. В т. 3.8.8. след израза „координатор на стандартна балансираща група” се
добавя изразът „и координатор на комбинирана балансираща група”.
13. В т. 3.10.1. изразът „действащата тарифа за таксите, които се събират от
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по ЗЕ, одобрена от Министерски
съвет“ се заменя с „Тарифата“
14. В т. 3.11.1. се добавя нова точка 4 със следното съдържание:
„4. Приложение № 4 – Договор за участие на производители от възобновяеми
енергийни източници и високоефективно комбинирано производство в комбинирана
балансираща група”.
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15. Съществуващата т. 4 става т. 5 и се изменя така:
„5. Приложение № 5 - Решения на КЕВР за определяне на показатели за качество на
обслужването.”.
На проведеното открито заседание на 24.04.2015 г. представителят на дружеството
е заявил, че приема без възражения фактите и обстоятелствата, отразени в доклад с вх. №
Е-Дк-88 от 17.03.2015 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-69 от 23.12.2014 г.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 1, чл. 51, ал. 1, т. 1 и чл. 39,
ал. 5 от ЗЕ, във връзка с чл. 9, ал. 5, чл. 13, ал. 6 и чл. 66, т. 1 от Наредба № 3
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
Р Е Ш И:
1. Изменя лицензия № Л-398-15 от 22.10.2012 г. за дейността „търговия с
електрическа енергия” с включени права и задължения на „координатор на стандартна
балансираща група“, издадена на „Фреа Акспо” ООД, ЕИК 202179963, със седалище и
адрес на управление: гр. София 1463, община Столична, район Триадица, бул. „Витоша“
№ 146, вх. „б“, ет. 3, като допълва същата с права и задължения за дейността „координатор
на комбинирана балансираща група”, както следва:
I. В т. 1 „Определения и приложения“ се правят следните изменения и допълнения:
1. 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. T. 1.1.4. се изменя така:
„1.1.4. „Правилата за търговия” са Правила за търговия с електрическа енергия,
(обн. ДВ, бр. 66 от 2013 г.), заедно с техните последващи изменения и допълнения“;
3. Т. 1.1.5. се изменя така:
„1.1.5. „Правилата за измерване” са Правила за измерване на количеството
електрическа енергия, (обн. ДВ, бр. 98 от 2013 г.), заедно с техните последващи изменения
и допълнения“;
4. Т. 1.1.6. се изменя така:
„1.1.6.
„Правилата
на
мрежите”
са
Правила
за
управление
на
електроразпределителните мрежи (обн. ДВ, бр. 66 от 2007 г.) и Правила за управление на
електроенергийната система (обн. ДВ, бр. 6 от 2014 г.), заедно с техните последващи
изменения и допълнения“;
5. Създава се нова т. 1.1.7. със следното съдържание:
„1.1.7. „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“;
6. Съществуващата т. 1.1.7. става т. 1.1.8. и се изменя по следния начин:
„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. Съществуващата т. 1.1.8. става т. 1.1.9. и се изменя по следния начин:
„1.1.9. „Участник” е:
a) член на стандартна балансираща група съгласно Правилата за търговия,
б) член на комбинирана балансираща група съгласно Правилата за търговия.“
II. В т. 2 „Общи положения“ се правят следните изменения:
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1. T. 2.1. се изменя така:
„2.1. С тази лицензия Комисията за енергийно и водно регулиране, наричана понататък „комисията”, разрешава на лицензианта да извършва дейността „търговия с
електрическа енергия” („лицензионната дейност”) включително дейностите „координатор
на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ в
съответствие с разпоредбите на ЗЕ, подзаконовите актове по неговото прилагане, с
действащото законодателство, с общите и индивидуалните административни актове,
издавани от комисията, регламентиращи тази дейност, както и с установената добра
национална и международна практика.”
2. В т. 2.2.1. изразът „…в границите на количествата, определени…“ се заменя с
израза „…извън определената разполагаемост за производство на електрическа
енергия…“, а думата „организирания” се заменя с „борсовия”.
3. Т. 2.2.2. се изменя така:
„2.2.2. Да сключва сделки за продажба на електрическа енергия на клиенти, на
други търговци, на които е издадена лицензия за търговия с електрическа енергия, на
производители на пазара на електрическа енергия, на балансиращия и на борсовия пазар
на електрическа енергия“;
4. В т. 2.2.3 изразът „Да осъществява дейността координатор на стандартна
балансираща група..” се заменя с израза: „Да осъществява дейностите координатор на
стандартна и координатор на комбинирана балансираща група…”;
5. В т. 2.3. изразът „Закона за енергетиката“ се заменя с израза „чл. 102 от ЗЕ“.
III. В т. 3 „Специални условия“ се правят следните изменения:
1. В т. 3.3.1. изразът „не по-кратък от 5 (пет) години“ се заменя с израза „до 5 (пет)
години“;
2. В т. 3.4.2., буква „б” изразът „дейността „координатор на стандартна
балансираща група” се заменя с израза „дейностите „координатор на стандартна
балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“.
3. В т. 3.4.4., буква „б” се изменя така:
„б) упражняване на дейностите координатор на стандартна балансираща група и
координатор на комбинирана балансираща група”.
4. В т. 3.4.4. буква „г” след думата „стандартна” се добавя изразът „и
комбинирана”.
5. В т. 3.5. след думата „стандартна” се добавя изразът „и комбинирана”.
6. В т. 3.5.2. след думата „стандартна” се добавя изразът „и комбинирана”.
7. Т. 3.5.8. се изменя така:
„3.5.8. За осигуряване защитата на участниците лицензиантът изготвя и представя
за одобряване от комисията договори за участие в стандартната и в комбинираната
балансираща група съгласно Правилата за търговия, включващи процедури за работа на
координатора с участниците в стандартната и в комбинираната балансираща група, реда и
сроковете за получаване, разглеждане, проверка и отговор на подадени от участниците
жалби - Приложение № 3 и Приложение № 4”.
8. В т. 3.5.12. думата „потребителите“ се заменя с „клиентите“.
9. В т. 3.6.1. „Приложение № 4” се заменя с „Приложение № 5”.
10. В т. 3.8.1. изразът „Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката” се
заменя с „Наредбата”.
11. В т. 3.8.4. изразът „Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката” се
заменя с „Наредбата”.
12. В т. 3.8.8. след израза „координатор на стандартна балансираща група” се
добавя изразът „и координатор на комбинирана балансираща група”.
13. В т. 3.10.1. изразът „действащата тарифа за таксите, които се събират от
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по ЗЕ, одобрена от Министерски
съвет“ се заменя с „Тарифата“
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14. В т. 3.11.1. се добавя нова точка 4 със следното съдържание:
„4. Приложение № 4 – Договор за участие на производители от възобновяеми
енергийни източници и високоефективно комбинирано производство в комбинирана
балансираща група”.
15. Съществуващата т. 4 става т. 5 и се изменя така:
„5. Приложение № 5 - Решения на КЕВР за определяне на показатели за качество на
обслужването.”.
2. Одобрява на „Фреа Акспо” ООД актуализиран бизнес план за периода 2015 г. –
2017 г., приложение към това решение и приложение към издадената лицензия.
Решението е взето с осем гласа „за”, от които три гласа на членовете на Комисията
със стаж в енергетиката.

Приложения:
1. Решение на КЕВР № И1-Л-398/27.04.2015 г. - „Фреа Акспо ” ООД.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

1. .................................................
(С. Тодорова)

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ

2. .................................................
(Р. Осман)
3. .................................................
(А. Йорданов)
4. .................................................
(В. Владимиров)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Н. ГЕОРГИЕВ

5. .................................................
(Г. Златев)
6. .... служебен ангажимент….
(Е. Харитонова)
7. .................................................
(В.Петков)
8. .................................................
(Д.Кочков)
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