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ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
София – 1000, бул. “Княз Дондуков” № 8-10, тел. 935 96 13, факс 988 87 82 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№  И3-Л-199 

от 06.11.2014 г. 

 

ДЪРЖАВНАТА  КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание, проведено на 06.11.2014 г., като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-449 

от 20.10.2014 г. относно заявление с вх. № E-ЗЛР-И-82 от 25.11.2013 г., подадено от 

„Енерго-Про Енергийни Услуги” ЕООД за изменение/допълнение на лицензия № Л-

199-15 от 27.02.2006 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия” и 

събраните данни от проведено открито заседание на 05.11.2014 г., установи следното: 

 

Административното производство е образувано по заявление с вх. № E-ЗЛР-И-82 от 

25.11.2013 г., подадено от „Енерго-Про Енергийни Услуги” ЕООД за изменение и 

допълнение на лицензия издадена за дейността „търговия с електрическа енергия” с 

включване на права и задължения за упражняване на дейността „координатор на 

комбинирана балансираща група” на основание чл. 51, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката 

(ЗЕ) чл. 61, ал. 1, т. 2 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в 

енергетиката (Наредба № 3), във връзка с чл. 39, ал. 5 и чл. 96а от ЗЕ. 

„Енерго-Про Енергийни Услуги” ЕООД е титуляр на лицензия № Л-199-15 от 

27.02.2006 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия” и допълнена с права 

и задължения на „координатор на стандартна балансираща” група с Решение И1-Л-199 от 

09.07.2012 г. на ДКЕВР за срок от 10 години. С Решение № И2-Л-199 от 08.10.2012 г. на 

ДКЕВР лицензията е изменена по искане на лицензианта, поради промени в неговото 

наименование - от „Е.ОН България Енергийни Услуги” ЕООД на „Енерго-Про Енергийни 

Услуги” ЕООД. 

С подаденото заявление с вх. № E-ЗЛР-И-82 от 25.11.2013 г. дружеството е поискало 

за допълване на съществуващата лицензия с правата и задълженията, свързани с дейността 

„координатор на комбинирана балансираща група” съгласно чл. 56, ал. 15 от Правилата за 

търговия с електрическа енергия (Правилата, 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 лицензия. Съгласно 

текста на чл. 9, ал. 5 от Наредба № 3 последната следва да бъде допълнена с права и 

задължения на координатор. 

В чл. 56, ал. 15 от Правилата, изрично е предвидена възможността за създаване на 

комбинирани балансиращи групи, в които могат да участват производители на енергия от 

възобновяеми източници и високоефективно комбинирано производство на топлинна и 

електрическа енергия. От друга страна съгласно чл. 58, ал. 1 от Правилата, 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 Правилата, е наличие на прието решение 
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от ДКЕВР за допълване на съществуващата лицензия с правата и задълженията, свързани с 

тази дейност.  

С оглед изложеното, се налага изводът, че искането на „Енерго-Про Енергийни 

Услуги” ЕООД за изменение и допълнение на лицензия № Л-199-15 от 27.02.2006 г. е 

допустимо. 

„Енерго-Про Енергийни Услуги” ЕООД, ЕИК 131512672, е еднолично дружество с 

ограничена отговорност със седалище и адрес на управление гр. Варна 9009, област Варна, 

община Варна, район „Владислав Варненчик”, бул. „Владислав Варненчик” № 258, „Варна 

Тауърс” Г. Капиталът на дружеството е в размер на 20 000 (двадесет хиляди) лева, разделен 

на 200 (двеста) дяла по 100 (сто) лева всеки и е изцяло внесен. Дружеството се управлява от 

Боян Михайлов Кършаков, Яна Маринова Димитрова и Пламен Стоянов Стефанов и се 

представлява от всеки един от управителите поотделно. 

Към заявлението са приложени декларации по чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „а” и б. „б” от 

Наредба № 3 от управителите на дружеството – Пламен Стоянов Стефанов, Яна Маринова 

Димитрова и Боян Михайлов Кършаков, удостоверяващи, че същите не са лишени от 

правото да упражняват търговска дейност и не е осъдени с влязла в сила присъда за 

престъпление против собствеността или против стопанството. 

Представени са декларации по чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „в” и б. „г” от Наредба № 3 от 

управителите – Пламен Стоянов Стефанов, Яна Маринова Димитрова и Боян Михайлов 

Кършаков, удостоверяващи, че дружеството не е в производство по несъстоятелност, не е 

обявено в несъстоятелност и не е в ликвидация, на заявителя не е отнемана лицензията по 

същата дейност и не е получавал отказ за допълване на издадената му лицензия. 

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

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

допълване на права и задължения за дейността „координатор на комбинирана балансираща 

група” предполага качество търговец на електрическа енергия. Предвид изложеното при 

изменение на съществуващата лицензия срокът на изпълнение на дейността за координатор 

не може да надвишава този по лицензията. за „търговия с електрическа енергия”. 

С оглед изложеното, се налага извода, че искането на „Енерго-Про Енергийни 

Услуги” ЕООД за изменение/допълнение на лицензия № Л-199-15 от 27.02.2006 г., издадена 

за дейността „търговия с електрическа енергия” с права и задължения на „координатор на 

комбинирана балансираща група” е допустимо. 

 Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване на 

дейността „търговия с електрическа енергия” и „координатор на комбинирана балансираща 

група”, oт направената справка в регистъра на търговските участници на 

„Електроенергийния системен оператор” ЕАД („ЕСО” ЕАД) е видно, че дружеството е 

регистрирано на пазара на електрическа енергия и има издаден кодов номер на търговски 

участник № TZZ034 и към настоящия момент дружеството е с постоянен статут „активен”. 

В регистъра на координаторите на балансиращи групи на „ЕСО” ЕАД, дружеството е 

регистрирано от оператора и като координатор на балансираща група с EIC код 

32X0011001003109 от 01.10.2012 г. и е със статут „активен”. Редовно подава графици и 

предложения за покупка и продажба на балансиращия пазар, съгласно предвидената 

процедура в ПТЕЕ. 

„Енерго-Про Енергийни Услуги” ЕООД осъществява дейността „търговия с 

електрическа енергия”, като ползва офис със седалище и адрес на управление в гр. Варна, 

район „Владислав Варненчик”, Варна Тауърс, Кула – Г, бул. “Владислав Варненчик” № 258. 

Дружеството има сключен договор за наем с „Енерго – Про Варна” ЕООД. 

Съгласно чл. 68 от Наредба № 3 „Енерго-Про Енергийни Услуги” ЕООД е 

представило данни и доказателства за притежаваните материални ресурси и техническа 

осигуреност, включващ оборудвани помещения с стационарни компютри, периферна 

техника, локална мрежа и софтуерните приложения: 
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 Операционна система – MS Windows XP (Prof.SP3) и MS Windows 7 

 Офис пакети – MS Office 2003 и MS Office 2010 

 Сървър за електронна поща – MS Exchange 2007 и MS Exchange 2010 

 Антивирусна защита – McAfee  

Поддръжката и осигуряването на софтуер, чрез които се осигурява обмен на 

информация между търговските участници и системи се извършва от IT – Дирекцията на 

„Енерго-Про Варна” ЕООД. 

От изложените данни и доказателства може да се приеме, че „Енерго-Про Енергийни 

Услуги” ЕООД отговаря на изискванията за наличие на техническа осигуреност за 

сключване на сделки с електрическа енергия, като „координатор на комбинирана 

балансираща група” в съответствие с чл. 11, ал. 6 т. 2 от Наредба № 3 и ПТЕЕ. 

 Относно наличието на човешки ресурси и опит за осъществяване на дейността 

„търговия с електрическа енергия” и като „координатор на комбинирана балансираща 

група” дружеството е предоставило данни за управленската и организационна структура. 

„Енерго-Про Енергийни Услуги” ЕООД се ръководи от трима управители. За всички 

административни дейности дружеството се подпомага от съответните отдели на неговия 

едноличен собственик „Енерго-Про Варна” ЕООД и от „Енерго-Про Продажби” АД, за 

което са сключени договори за споделени услуги. Планира се назначаването в краткосрочен 

план на допълнителен екип от специалисти, тъй като дружеството ще разширява дейността 

и портфолиото си от клиенти. 

„Енерго-Про Енергийни Услуги” ЕООД е активен участник на свободния пазар. 

Регистрирано е на 14.07.2006 г. и е вписано като търговец с №TZZ034 в регистъра на 

търговските участници при „ЕСО” ЕАД със статус „активен”. 

„Енерго-Про Енергийни Услуги” ЕООД е част от международната група със 

значителен, опит на либерализирани пазари, чийто опит компанията използва, за да 

предложи на клиентите си високо ниво на обслужване. Дружеството е един от първите пет 

активни търговеца, регистрирани на българския електроенергиен пазар и вече 7 години 

продължава да затвърждава позицията си. 

Обемът на годишните продажби и броят на клиентите на „Енерго-Про Енергийни 

Услуги” ЕООД от издаването на лицензията до края на 2012 г. са представени в таблицата: 

 

 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Количество 

(MWh) 
6 940 77 875 42 631 15 426 284 636 776 186 617 065 

Приходи 

(лв.)  
496 740 

3 926 

373 

2 739 

128 

1 127 

583 

19 942 

006 

54 194 

003 

46 117 

426 

Брой 

клиенти 
3  10 5 3 8 20 29 

 

В заявлението си дружеството посочва 504 клиента към 01 ноември 2013 г., а 

членовете на стандартната балансираща група са 503. 

„Енерго-Про Енергийни Услуги” ЕООД е едно от първите дружества, регистрирани 

от „ЕСО” ЕАД като координатор на стандартна балансираща група. Дружеството е 

регистрирано в регистъра на координаторите на балансиращи групи на 01.09.2012 г. със 

статус „активен” и код CBG005, съответно EIC 32X0011001003109. 

Дружеството е внедрило и поддържа система за управление на качеството, която 

осигурява съответствие с изискванията на стандарта БДС EN ISO 9001:2008. Системата за 

управление на качеството е сертифицирана от независима сертифицираща организация, като 

за това е издаден Сертификат № NU12/6248.02 от 03.02.2012 г. 

Изложените от дружеството данни и доказателства дават основание да се приеме, че 

„Енерго-Про Енергийни Услуги” ЕООД отговаря на изискванията по чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЕ 
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относно наличие на човешки ресурси, организационна структура и опит за осъществяване 

на дейността „търговия с електрическа енергия” допълнена с дейността „координатор на 

комбинирана балансираща група” в съответствие с чл. 11, ал.6 т. 3 от Наредба № 3 и ПТЕЕ. 

С писмо с вх. № Е-ЗЛР-И-82/15.08.2014 г. дружеството е представило актуално 

банково удостоверение от „УниКредит Булбанк” АД, с което банката потвърждава, че 

„Енерго-Про Енергийни Услуги” ЕООД има открита специална разплащателна сметка по 

смисъла на чл. 19 от Правила за условията и реда за предоставяне на достъп до 

електропреносната и електроразпределителните мрежи (Правилата за достъп), със салдо към 

01.07.2014 г. в размер на 2 003 936,32 лв. Размерът на сумата по специалната банкова сметка 

отговаря на изискванията на чл. 19 от Правилата за достъп, тъй като съгласно одитирания 

годишен финансов отчет 1/24 част от оборота на дружеството от търговия с електрическа 

енергия за предходната 2013 година е в размер на 1 978 833,33 лв. 

При подаденото заявление с вх. № E-ЗЛР-И-68 от 14.10.2011 г. за допълнение на 

лицензията за дейността „търговия с електрическа енергия” с права и задължения, свързани 

с дейността „координатор на стандартна балансираща група” са анализирани представените 

за периода 2009 - 2011 г. годишни финансови отчети. От тях е видно, че дружеството отчита 

загуба за 2009 г. и 2010 г., съответно в размер на 14 хил. лв. и 9 хил. лв., а за 2011 г. отчита 

печалба от 115 хил. лв., а след извършения анализ на финансовото състояние на база обща 

балансова структура, общото финансово състояние на дружеството за периода 2009 - 2011 г. 

се определя като добро. Дружеството разполага със свободен оборотен капитал за 

обслужване на краткосрочните си задължения и има свободен собствен капитал за 

инвестиране в нови дълготрайни активи. 

От представения одитиран годишен финансов отчет към 31.12.2013 г., е видно, че 

дружеството отчита печалба в размер на 1 879 хил. лв. за 2013 г., при отчетена печалба от 14 

хил. лв. за 2012 г. 

Общите приходи на дружеството за 2013 г. са в размер на 52 339 хил. лв., с 6 214 хил. 

лв. повече от предходната година, като включват приходи от продажби на електрическа 

енергия в размер на 47 492 хил. лв., приходи от продажби на мрежови компоненти - 4 753 

хил. лв., приходи от продажба на услуги-24 хил. лв., други приходи-70 хил. лв. и финансови 

приходи 1 хил. лв.  

Общите разходи на дружеството за 2013 г. са в размер на 50 253 хил. лв., като най-

голям дял заема себестойността на продажбите - 44 939 хил. лв. Дружеството отчита разходи 

за външни услуги в размер на 5 069 хил. лв., финансови разходи - 169 хил. лв., други 

разходи-62 хил. лв., разходи за материали-11 хил. лв., разходи за амортизации-2 хил. лв. и 

разходи за персонал- 1 хил. лв. 

Общите активи на дружеството се увеличават от 4 108 хил. лв. към 31.12.2012 г. на 14 

935 хил. лв. към 31.12.2013 г. в резултат на увеличението на краткотрайните активи и по-

точно на търговските и други вземания, които се увеличават над 3,5 пъти и към 31.12.2013 г. 

са в размер на 14 771 хил. лв. 

Както за текущата, така и за предходната година дружеството не отчита дългосрочни 

пасиви, а краткосрочните пасиви се увеличават от 3 981 хил. лв. към 31.12.2012 г. на 12 929 

хил. лв. към 31.12.2013 г. от увеличените заеми от свързани лица. 

От направеният анализ на финансовото състояние на база обща балансова структура 

към 31.12.2013 г. може да се направи извода, че общото финансово състояние на 

дружеството се запазва добро. Дружеството би могло да покрива краткосрочните си 

задължения с наличните краткотрайни активи и да инвестира в нови дълготрайни активи с 

наличният собствен капитал. 

Дружеството е представило актуализиран бизнес план с финансови отчети, като 

периода 2011-2013 г. се основава на отчетни, а 2014-2015 г. на прогнозни данни: 

 За дейността „търговия на електрическа енергия“  
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- обема на продажбите на електрическа енергия нараства от 776 186 МВтч за 2011 г. 

до 1 500 000 МВтч за 2015 г.  

- цената по която дружеството продава електрическата енергия за 2011 г. е 69,90 лв./ 

МВтч, за 2012 г.-74,42 лв./ МВтч., за 2013 г. е 79,80 лв./ МВтч. Прогнозната продажна цена за 

2014 г. е 78,94 лв./ МВтч и 81,99 лв./ МВтч за 2015 г. 

 За дейността „координатор на балансираща група“ 

 

  2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Количества балансираща енергия за 
излишък 

M
W

h
 4,060 23,000 51,967 52,953 

Количества балансираща енергия за 
недостиг 

281 7,250 21,600 22,500 

Цена за балансираща енергия в 
групата- излишък 

л
в
./
 M

W
h

 

39.97 58.29 65 67 

Цена за балансираща енергия в 
групата- недостиг 

98.9 98.34 107 105 

Цена за балансираща енергия на 
ЕСО- недостиг 

186.61 186.34 186.31 186.31 

Цена за балансираща енергия на 
ЕСО- излишък 

27.89 28.4 28.8 28.8 

 

Дружеството прогнозира да подобри финансовото си състояние и в края на периода 

на бизнес плана то да бъде много добро. 

Отчетените и прогнозни приходи и разходи, количества електрическа енергия за 

продажба, финансовите резултати, както и показателите характеризиращи финансовото 

състояние на дружеството, определени на база обща балансова структура са посочени в 

таблицата по-долу:  

 

 
Отчет Прогноза 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Приходи хил. лв. 54,286 46,127 52,340 142,346 152,243 

в т.ч. от продажба на 

електрическа енергия 
хил. лв. 54,257 45,924 47,492 113,670 122,992 

Разходи хил. лв. 54,160 46,112 50,253 139,024 148,678 

в т.ч.стойност на продажба 

електрическа енергия 
хил. лв. 53,894 45,641 44,939 112,500 121,556 

Количества електрическа 

енергия за продажба 
MWh 776,186 617,065 

570,00

0 

1,440,0

00 

1,500,00

0 

Счетоводна печалба хил. лв. 126 15 2,087 3,322 3,565 

Текущ финансов резултат хил. лв. 115 14 1,879 2,990 3,209 

СК/ДА  16.14 14.11 501.50 19.58 33.87 

КА/КП  1.02 1.03 1.15 1.59 2.23 

СК/(ДП+КП)  0.02 0.03 0.16 0.60 1.24 

 

Въз основа на всичко гореизложено може да се направи извода, че „Енерго-Про 

Енергийни Услуги” ЕООД притежава финансови възможности за извършване на дейността 

„търговия с електрическа енергия” и допълнена с дейността „координатор на комбинирана 

балансираща група”, тъй като представеният бизнес план показва тенденция за положително 

финансово развитие, основаващо се на прогнозирана нарастваща печалба, освен това 

дружеството притежава доказателства за наличие на необходимите средства за обезпечаване 

на сключваните сделки за търговия с електрическа енергия. 
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Проект на Договор за участие на производители на електрическа енергия от 

възобновяеми източници и високоефективно комбинирано производство в комбинирана 

балансираща група. 

На основание чл. 12, ал.1 от Наредба № 3 и чл.19, ал. 4 във връзка с чл.11, ал.1, т. 9 от 

Правилата за търговия с електрическа енергия „Енерго-Про Енергийни Услуги” ЕООД е 

представило проект на „Договор за участие на производители на електрическа енергия от 

възобновяеми източници и високоефективно комбинирано производство в комбинирана 

балансираща група”. От направеният преглед на предложения проект на Договор може да се 

направи извода, че същият отговаря на изискванията на чл. 12, ал. 2 от Наредба № 3 в 

съответствие с ПТЕЕ. Договора съдържа общи принципи за разпределение на небалансите в 

рамките на комбинираната балансираща група. Общите принципи определят задължението 

на координатора за равнопоставеност при определяне на небалансите, които се определят на 

база на небалансите на всяка подгрупа, като сбор между положителните и отрицателните 

небаланси на всеки участник. Разходите за небаланси на балансиращата група се изчисляват 

на база на небаланса на групата и цените за енергиен излишък и енергиен недостиг. 

 

Предвид гореизложеното, Комисията счита, че искането на „Енерго-Про Енергийни 

Услуги” ЕООД за изменение и допълнение на лицензия № Л-199-15 от 27.02.2006 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. 1.1.2. се изменя така: 

„1.1.2. „ЗЕ” е Законът за енергетиката (Обн., ДВ бр.107 от 2003 г.) с всички 

последващи изменения и допълнения; 

2.  T. 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”. 

3. T. 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 

12.11.2013 г.) на основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и чл. 24, ал. 2 от Закона за енергетиката 

(редакция ДВ., бр. 66 от 26.07.2013 г.), заедно с техните последващи изменения и 

допълнения; 

 

4. 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 26.07.2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. и доп., бр. 39 от 9.05.2014 г.) на 

основание чл. 91, ал. 2 от Закона за енергетиката (редакция ДВ., бр. 59 от 05.07.2013 г.), 

заедно с техните последващи изменения и допълнения; 

 

5. Т. 1.1.6. се изменя така: 

„1.1.6. „Правила за измерване” са Правила за измерване на количеството 

електрическа енергия, (Обн. ДВ, бр. 98 от 12.11.2013 г.) на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 във 

връзка с чл. 83, ал. 1, т. 6 от Закона за енергетиката (редакция ДВ., бр. 66 от 26.07.2013 г.), 

заедно с техните последващи изменения и допълнения; 

 

6. Т. 1.1.7. се изменя така: 
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„1.1.7. „Правила на мрежите” са Правила за управление на електроразпределителните 

мрежи, (Обн., ДВ. бр. 66 от 14.08.2007 г.) на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 83, 

ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката (редакция ДВ., бр. 74 от 08.09.2006 г.) и Правила за 

управление на електроенергийната система (Обн. ДВ, бр. 6 от 21.01.2014 г.) на основание чл. 

21, ал. 1, т. 9 във връзка с чл. 83, ал. 1, т. 4 от Закона за енергетиката; 

 

7. Т. 1.1.9. се изменя така: 

„1.1.9. „Участник” е: 

a) член на стандартна балансираща група съгласно Правилата за търговия,  

б) член на  комбинирана балансираща група съгласно Правилата за търговия, в 

която участват производители на електрическа енергия от възобновяеми източници и от 

високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия.” 

 

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

1. T. 2.1. се изменя така: 

„2.1. С тази лицензия Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, 

наричана по-нататък „комисията”, разрешава на лицензианта да извършва дейността 

„търговия с електрическа енергия” („лицензионната дейност”) включително дейностите 

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

балансираща група“ в съответствие с разпоредбите на ЗЕ, подзаконовите актове по 

неговото прилагане, с действащото законодателство, с общите и индивидуалните 

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

установената добра национална и международна практика.” 

 

2. В т.2.2.1. изразът „чл.21, ал. 1, т. 17а от ЗЕ” се заменя с „чл.21, ал.1, т. 21 от ЗЕ” и 

думата „организирания” се заменя с „борсовия”. 

 

3. 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…” 

 

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

1. В т. 3.4.2., буква „а” думата „потребителите” се заменя с думата „клиентите” 

 

2. В т. 3.4.2., буква „б” изразът „дейността „координатор на стандартна балансираща 

група” се заменя с израза „дейностите „координатор на комбинирана балансираща група“ и 

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

одобряване от комисията договори за участие в стандартната и комбинираната балансираща 

група съгласно Правилата за търговия, включващ процедури за работа на координатора с 

участниците в стандартната и 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.3.6.1. „Приложение № 4” се заменя с „Приложение № 5”. 

 

9. В т. 3.8.1. изразът „Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката” се 

заменя с „Наредбата”. 

 

10. В т. 3.8.4. изразът „Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката” се 

заменя с „Наредбата”. 

 

11. В т. 3.8.8. след израза „координатор на стандартна балансираща група” се добавя 

изразът „и координатор на комбинирана балансираща група”. 

 

12. 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. 

 

13. Съществуващата т. 4 става т. 5 и се изменя така: 

 

„5. Приложение № 5 - Решения на ДКЕВР за определяне на показатели за качество на 

обслужването.” 

 

На проведеното открито заседание на 05.11.2014 г. представителят на дружеството е 

заявил, че приема без възражения фактите и обстоятелствата, отразени в доклад с вх. № Е-

Дк - 449 от 20.10.2014 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-82 от 25.11.2014 г. 

 

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

39, ал. 5 от Закона за енергетиката, във връзка с чл. 9, ал. 5, чл. 13, ал. 6 и чл. 66, ал. 1,т. 

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

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

Р Е Ш И: 

 

1. Изменя лицензия № Л-199-15 от 27.02.2006 г. за дейността „търговия с 

електрическа енергия”, издадена на „Енерго-Про Енергийни Услуги” ЕООД, ЕИК 

131512672, със седалище и адрес на управление гр. Варна 9009, област Варна, община 

Варна, район „Владислав Варненчик”, бул. „Владислав Варненчик” № 258, „Варна 

Тауърс” Г, 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. 1.1.2. се изменя така: 
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„1.1.2. „ЗЕ” е Законът за енергетиката (Обн., ДВ бр.107 от 2003 г.) с всички 

последващи изменения и допълнения; 

2.  T. 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”. 

3. T. 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 

12.11.2013 г.) на основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и чл. 24, ал. 2 от Закона за енергетиката 

(редакция ДВ., бр. 66 от 26.07.2013 г.), заедно с техните последващи изменения и 

допълнения; 

 

4. 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 26.07.2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. и доп., бр. 39 от 9.05.2014 г.) 

на основание чл. 91, ал. 2 от Закона за енергетиката (редакция ДВ., бр. 59 от 05.07.2013 

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

 

5. Т. 1.1.6. се изменя така: 

„1.1.6. „Правила за измерване” са Правила за измерване на количеството 

електрическа енергия, (Обн. ДВ, бр. 98 от 12.11.2013 г.) на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 

във връзка с чл. 83, ал. 1, т. 6 от Закона за енергетиката (редакция ДВ., бр. 66 от 

26.07.2013 г.), заедно с техните последващи изменения и допълнения; 

 

6. Т. 1.1.7. се изменя така: 

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

електроразпределителните мрежи, (Обн., ДВ. бр. 66 от 14.08.2007 г.) на основание чл. 

21, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 83, ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката (редакция ДВ., бр. 

74 от 08.09.2006 г.) и Правила за управление на електроенергийната система (Обн. ДВ, 

бр. 6 от 21.01.2014 г.) на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 във връзка с чл. 83, ал. 1, т. 4 от 

Закона за енергетиката; 

 

7. Т. 1.1.9. се изменя така: 

„1.1.9. „Участник” е: 

a) член на стандартна балансираща група съгласно Правилата за търговия,  

б) член на  комбинирана балансираща група съгласно Правилата за търговия, 

в която участват производители на електрическа енергия от възобновяеми 

източници и от високоефективно комбинирано производство на топлинна и 

електрическа енергия.” 

 

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

1. T. 2.1. се изменя така: 

„2.1. С тази лицензия Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, 

наричана по-нататък „комисията”, разрешава на лицензианта да извършва 

дейността „търговия с електрическа енергия” („лицензионната дейност”) 

включително дейностите „координатор на стандартна балансираща група“ и 

„координатор на комбинирана балансираща група“ в съответствие с разпоредбите на 

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

общите и индивидуалните административни актове, издавани от комисията, 
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регламентиращи тази дейност, както и с установената добра национална и 

международна практика.” 

 

2. В т.2.2.1. изразът „чл.21, ал. 1, т. 17а от ЗЕ” се заменя с „чл.21, ал.1, т. 21 от 

ЗЕ” и думата „организирания” се заменя с „борсовия”. 

 

3. 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…” 

 

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

1. В т. 3.4.2., буква „а” думата „потребителите” се заменя с думата „клиентите” 

 

2. В т. 3.4.2., буква „б” изразът „дейността „координатор на стандартна 

балансираща група” се заменя с израза „дейностите „координатор на комбинирана 

балансираща група“ и „координатор на стандартна 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 

комбинираната балансираща група съгласно Правилата за търговия, включващ 

процедури за работа на координатора с участниците в стандартната и 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.3.6.1. „Приложение № 4” се заменя с „Приложение № 5”. 

 

9. В т. 3.8.1. изразът „Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката” 

се заменя с „Наредбата”. 

 

10. В т. 3.8.4. изразът „Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката” 

се заменя с „Наредбата”. 

 

11. В т. 3.8.8. след израза „координатор на стандартна балансираща група” се 

добавя изразът „и координатор на комбинирана балансираща група”. 

 

12. В т.3.11.1. се добавя нова точка 4 със следното съдържание:  
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„4.Приложение №4 – Договор за участие на производители от възобновяеми 

енергийни източници и високоефективно комбинирано производство в комбинирана 

балансираща група. 

 

13. Съществуващата т. 4 става т. 5 и се изменя така: 

 

„5. Приложение № 5 - Решения на ДКЕВР за определяне на показатели за 

качество на обслужването.” 

 

2. Одобрява на „Енерго-Про Енергийни Услуги” ЕООД актуализиран бизнес 

план за периода 2014 г. – 2015 г., приложение към това решение и приложение към 

издадената лицензия. 

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 

(четиринадесет) дневен срок. 
 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

СВЕТЛА ТОДОРОВА 

 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ 


