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Относно: Заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-68 от 22.10.2015 г. на „ЧЕЗ Електро България“ АД за
допълнение на лицензия № Л-229-15 от 17.05.2007 г., издадена за дейността „търговия с
електрическа енергия“, с включване на права и задължения на „координатор на
стандартна балансираща група“
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за
енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-68 от
22.10.2015 г. на „ЧЕЗ Електро България“ АД за допълнение на лицензия № Л-229-15 от
17.05.2007 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включване на
права и задължения на „координатор на стандартна 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 (НЛДЕ).
Със заповед № З-Е-216 от 28.10.2015 г. на председателя на Комисията е сформирана
работна група със задача да проучи обстоятелствата в заявлението и приложенията към него
за установяване на съответствието на искането с изискванията на ЗЕ и НЛДЕ.
Заявителят „ЧЕЗ Електро България“ АД е титуляр на лицензия № Л-229-15 от
17.05.2007 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, издадена за срок от десет
години.
С подаденото заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-68 от 22.10.2015 г. дружеството е поискало
допълване на лицензията с права и задължения на „координатор на стандартна балансираща
група“ 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).
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. В тази връзка,
ако лицето отговаря на изискванията за координатор на балансираща група съгласно чл. 96а
ЗЕ, в лицензията му се записват правата и задълженията, свързани с дейността на
координатор на балансираща група (арг. чл. 9, ал. 5 от НЛДЕ).
В чл. 56, ал. 3 от ПТЕЕ изрично е предвидена възможността за създаване на
стандартна балансираща група с координатор лице, регистриранo от независимия преносен
оператор, с членове търговски участници, отговарящи на изискванията на ЗЕ и към които се
прилагат общи принципи на балансиране. В тази връзка чл. 58, ал. 1 от ПТЕЕ предвижда, че
търговските участници имат право да се регистрират като „координатори на стандартни
балансиращи групи“. Съгласно разпоредбата на чл. 1, ал. 2 от ПТЕЕ търговски участник е и
търговецът на електрическа енергия.
Едно от изискванията за регистрация на търговски участник като „координатор на
стандартна балансираща група“, посочено в чл. 58, ал. 1, т. 3 от ПТЕЕ, е наличие на прието
решение от КЕВР за допълване на съществуващата лицензия с правата и задълженията,
свързани с тази дейност.
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При извършената проверка на заявлението и приложенията към него от формална
страна беше констатирано, че същите отговарят на изискванията на НЛДЕ, в резултат на
което се пристъпи към разглеждане на преписката по същество за установяване на
съответствието на заявлението с нормативните изисквания за допълнение на лицензията.
Въз основа на това проучване работната група установи следните факти и
направи следните изводи:
І. Правни аспекти:
Видно от представеното удостоверение за актуално състояние с изх. №
20150729101924 от 29.07.2015 г. на Агенцията по вписванията и от извършената справка на
интернет страницата на Търговския регистър, правноорганизационната форма на „ЧЕЗ
Електро България“ АД e акционерно дружество с двустепенна система на управление, с ЕИК
175133827, със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе“ №
159, бл. БенчМарк Бизнес Център. Компанията е публично дружество по смисъла на Закона
за публичното предлагане на ценни книжа.
Дружеството се управлява от управителен съвет с членове: Жанна Василева
Пехливанова, Кремена Стоянова Стоянова и Карел Крал. Дружеството се представлява от
всеки двама от членовете на управителния съвет заедно.
„ЧЕЗ Електро България“ АД има следния предмет на дейност:
Обществено снабдяване с електрическа енергия съгласно Закона за енергетиката след
получаването на лицензия за обществено снабдяване с електрическа енергия и съгласно
условията на тази лицензия. Всяка друга дейност, незабранена от закона и/или от лицензията
за обществено снабдяване с електрическа енергия.
Капиталът на дружеството е в размер на 50 000 лева и е разпределен в 5000 броя
безналични акции, всяка с номинална стойност 10 лева.
От представените на основание чл. 11, ал. 2, т. 2, буква „а“ и буква „б“ от НЛДЕ
декларации от членовете на управителния съвет се установява, че същите не са лишавани от
правото да упражняват търговска дейност и не са осъждани с влязла в сила присъда за
престъпление против собствеността или против стопанството.
Представени са декларации от заявителя по чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „в“ и б. „г“ от НЛДЕ, с
които се установява, че дружеството не е обявено в несъстоятелност, не е в производство за
обявяване в несъстоятелност, не е в ликвидация и не му е отнемана лицензия за търговия с
електрическа енергия.
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 стандартна балансираща
група“ предполага качество 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 ѝ не може да бъде по – дълъг от срока по лицензията за
„търговия с електрическа енергия“.
С оглед изложеното се налага изводът, че искането на „ЧЕЗ Електро България“
АД да бъде допълнена лицензия № Л-229-15 от 17.05.2007 г. за търговия с електрическа
енергия с включване на права и задължения на „координатор на стандартна
балансираща група“ е допустимо.
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ІІ. Технически аспекти
1. Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване на
дейността „търговия с електрическа енергия“, допълнена с права и задължения на
„координатор на стандартна балансираща група“.
Заявителят декларира, че използваният за извършване на лицензионната дейност офис
е оборудван с необходимите за нормалната работа на екипа материални ресурси и е
представил като доказателство договор за наем и документ за собственост на офис
помещение.
„ЧЕЗ Електро България“ АД е активен търговски участник на пазара на електрическа
енергия от 01.10.2013 г. и е вписано в регистъра на „Електроенергиен системен оператор“
ЕАД (ЕСО ЕАД) под кодов номер на търговски участник № TZZ096.
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-5514/1 от 25.09.2015 г. ЕСО ЕАД е констатирало, че „ЧЕЗ
Електро България“ АД е изпълнило изискванията за комуникационно и компютърно
оборудване за електронен обмен на данни. Декларираните от дружеството технически
средства (информационна мрежа, програмно осигуряване и комуникационна
инфраструктура), 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.
От гореизложените данни и представените доказателства се установи, че „ЧЕЗ
Електро България“ АД отговаря на изискванията за наличие на техническа и
материална осигуреност за сключване на сделки с електрическа енергия и като
„координатор на стандартна балансираща група“ в съответствие с чл. 11, ал. 6, т. 2 от
НЛДЕ.
2. 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“.
Представени са данни за управленската и организационна структура на дружеството,
както и данни за образованието и квалификацията на персонала. За постигане на своите цели
заявителят разчита на квалифицирани специалисти в съответните области. От 01.05.2015 г.
„ЧЕЗ Електро България“ АД функционира с нова организационна структура, одобрена на
редовно заседание на управителния съвет на дружеството на 27.03.2015 г.
„ЧЕЗ Електро България“ АД работят общо 67 служители, разпределени в три
дирекции:
1. Дирекция „Продажби“ се състои от три направления „Ключови клиенти“ и един
отдел „Обслужване на клиенти“, като отговорностите й включват договаряне с клиенти на
отворен и регулиран пазар, изготвяне на анализи и отчети за дейността в дирекцията,
свързани с вземания, групи длъжници, брой клиенти по лицензии, видове потребители,
изготвяне на методологически указания, свързани с изпълнение на дейностите по
обслужване на клиенти и др.
2. Дирекция „Маркетинг, бизнес анализи и прогнози“ се състои от два отдела и едно
направление. Отдел „Маркетинг и стратегии“ се занимава с изготвяне и осъществяване на
маркетингови стратегии за отделни клиентски сегменти, провеждане на изследвания пазарни проучвания, изследване на клиентската удовлетвореност, проучване на експертното
ниво на търговските екипи и др. Отдел „Прогнози и балансиращи групи“ изготвя
необходимите видове почасови прогнозни търговски графици и ги изпраща към другите
търговски участници съгласно ПТЕЕ, контролира и потвърждава коректността на прогнозни
търговски графици за производители, присъединени към разпределителната мрежа на ЧЕЗ.
В направление „Ценообразуване и бизнес анализи“ се разработват и интегрират ценови и
бизнес стратегии, изготвят се и се моделират цени и енергийни продукти за клиенти на
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отворен пазар, следи се и се отчита качеството на обслужване на клиентите, анализира се
миграцията на клиентите.
3. Дирекция „Финанси и администриране“ се състои от четири отдела. Отдел
„Административни дейности“ обхваща деловодство и управление на официалната
кореспонденция на дружеството, приемане, обработка и изготвяне на обосновани отговори
на жалби от потребители на ел. енергия по запитване от държавни институции. Отдел
„Планиране и отчет“ - изготвяне на бюджети, прогнози и бизнес планове на дружеството,
вкл. контрол на изпълнението и анализ на отклоненията, изграждане и прилагане на
концепция за разделна отчетност по лицензии в съответствие с изискванията на КЕВР.
Отдел „Анализи и баланс на електрическа енергия“ обхваща изготвяне на месечен отчет за
енергийния баланс - закупена, фактурирана и нефактурирана ел. енергия, изготвяне на
отчетна информация по групи клиенти, изготвяне на сравнителни анализи между отчетбюджет и тенденции в структурата на покупките и продажбите на ел. енергия. В отдел
„Покупка на електрическа енергия“ се извършва управление на договорните отношения с
доставчиците на електрическа енергия, валидация на сделките по закупуване на
електрическа енергия, контрол на издаваните сертификати и гаранции за произход на
произведената електрическа енергия.
За периода на посочената по-горе лицензия „ЧЕЗ Електро България“ АД успешно е
изградила дългосрочни взаимоотношения с партньори и участници на свободния пазар на
електрическа енергия в Република България. Дружеството се е доказало като надежден
партньор на големи индустриални потребители на пазара на електрическа енергия, разполага
с квалифициран персонал, притежаващ необходимия опит да изпълнява дейността
„координатор на стандартна балансираща група“.
Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството
доказателства се установи, че „ЧЕЗ Електро България“ АД отговаря на изискванията
за наличие на човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на
дейността „търговия с електрическа енергия“, допълнена с права и задължения на
„координатор на стандартна балансираща група“.
III. Икономически аспекти:
Относно наличието на финансови възможности на „ЧЕЗ Електро България“ АД
за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“ с права и
задължения на „координатор на стандартна 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).
В съответствие с изискванията на чл. 19, ал. 2 от Правилата, дружеството е
представило писмено потвърждение от „Уникредит Булбанк“ АД с изходящ № 0737-64011237 от 18.09.2015 г. в уверение на това, че „ЧЕЗ Електро България“ АД е клиент на
същата банка и има открита сметка, средствата по която са предназначени единствено за
изпълнение на задълженията на дружеството при осъществяване на лицензионна дейност
„търговия с електрическа енергия“, с наличност към 18.09.2015 г. в размер на 150 000 лв.
Размерът на наличната сума е в съответствие с минимално изискуемия размер на
обезпечението съгласно 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 последната
година от лицензионната дейност съгласно представения на Комисията бизнесплан.
Във връзка с подаденото заявление с вх. № E-ЗЛР-И-68 от 22.10.2015 г. за допълнение
на издадената лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ с права и
задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ са анализирани
представените за периода 2012 г. - 2014 г. годишни финансови отчети. От тях е видно, че
дружеството отчита печалба за 2012 г. и 2014 г., съответно в размер на 593 хил. лв. и 24 757
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хил. лв., а за 2013 г. отчита загуба от 16 395 хил. лв., като след извършения анализ на
финансовото състояние на база обща балансова структура, общото финансово състояние на
дружеството за периода 2012 г. - 2014 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.
В изпълнение на изискванията на чл. 13, ал. 1 от НЛДЕ, „ЧЕЗ Електро България“ АД е
представило прогнозен бизнес план за периода 2016 г. – 2020 г.
Съгласно представения прогнозен отчет за приходите и разходите дружеството
предвижда общите приходи да нарастват всяка година от бизнес плана и от XX XXX хил.
лева за 2016 г. да достигнат до XXX XXX хил. лева през 2020 г.
Със същия темп е прогнозирано да нарастват и разходите и от XX XXX хил. лева за
2016 г. да достигнат XXX XXX хил. лева през 2020 г.
Краткосрочните задължения се увеличават, като за 2016 г. те са предвидени да бъдат в
размер на X XXX хил. лв., а в края на периода 2020 г. да достигнат до XX XXX хил. лв.,
основно в резултат на увеличените търговски задължения.
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.
Въз основа на всичко гореизложено може да се направи извод, че в случай, че
спази заложените в бизнес плана параметри, „ЧЕЗ Електро България“ АД ще
притежава финансови възможности за извършване на дейността „търговия с
електрическа енергия“, включваща права и задължения на „координатор на
стандартна балансираща група“.
ІV. Проект на договор за участие в „стандартна балансираща група“ за поемане
на отговорност за балансиране.
На основание чл. 12, ал. 1 от НЛДЕ и чл. 19, ал. 4 от ПТЕЕ във връзка с чл. 11, ал. 1, т.
9 от ПТЕЕ, „ЧЕЗ Електро България“ АД е представило проект на „Договор за участие в
балансираща група с координатор „ЧЕЗ Електро България“ АД. От направения преглед на
предложения проект на договор може да се направи извод, че същият е в съответствие с
ПТЕЕ и отговаря на изискванията на чл. 12, ал. 2 от НЛДЕ.
Предвид всичко гореизложено, работната група предлага следните допълнения и
изменения на издадената лицензия:
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. Създава се нова т. 1.1.6. със следното съдържание:
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„1.1.6. „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;“
5. Създава се нова т. 1.1.7. със следното съдържание:
„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. Създава се нова т. 1.1.8. със следното съдържание:
„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 понататък „комисията“, разрешава на лицензианта да извършва дейността „търговия с
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. 2.2.1. се изменя по следния начин:
„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;“
3. Т. 2.2.2. и се изменя по следния начин:
„2.2.2. Да сключва сделки за продажба на електрическа енергия на клиенти, на други
търговци, на които е издадена лицензия за търговия с електрическа енергия, на
производители, на балансиращия и на борсовия пазар на електрическа енергия;“
4. 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;
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- 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, и система за възстановяване на суми и/или компенсиране
на същите;
- да изготвя „Методика за разпределение на общия небаланс между отделните членове
на балансиращата група“.“
5. В т. 2.3. се заличава думата „трансгранична“.
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“.
4. В т. 3.3.1. думата „дейността“ се заменя с думата „дейностите“, а изразът „не пократък от 5 (пет) години“ се заменя с израза „до 5 (пет) години“.
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 „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 по следния начин:
„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 „стандартна балансираща група“, включително по
приемане, разглеждане и решаване на техни претенции.
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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.“
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 потребителите - Приложение № 3
и договор за участие в стандартна балансираща група съгласно Правилата за търговия,
включващ процедури за работа на координатора с участниците, 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. В т. 3.6.1. думата „потребителите“ се заменя с думата „клиентите“, думата
„електроснабдяването“ се заменя с думата „обслужването“, а „Приложение № 4“ се заменя с
„Приложение № 5“.
23. В т. 3.6.3. думата „дейността“ се заменя с „дейностите“.
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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“ и
„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“ се заменя с „Тарифата“.
29. В т. 3.11.1., съществуващата точка 4 става точка 5, като „Приложение № 4“ се
заменя с „Приложение № 5“, а думата „ДКЕВР“ се заменя с „КЕВР“.
30. В т. 3.11.1. се създава нова точка 4 със следното съдържание:
„4. Приложение № 4 - Договор за участие в стандартна балансираща група;“
Предвид гореизложеното и на основание чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността
на Комисията за енергийно и водно регулиране във връзка с чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ,
предлагаме Комисията да вземе следните

Решения:
1. Да приеме доклада на работната група относно подаденото от „ЧЕЗ Електро
България“ АД заявление за допълнение на лицензия № Л-229-15 от 17.05.2007 г., издадена за
дейността „търговия с електрическа енергия“, с включване на права и задължения на
„координатор на стандартна балансираща група“;
2. Да насрочи открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ за разглеждане на
подаденото заявление;
3. Да покани за участие в откритото заседание лицата, представляващи „ЧЕЗ Електро
България“ АД, или други упълномощени от тях представители на дружеството;
4. Датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на страницата
на Комисията в интернет.

9

