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ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР

ДОКЛАД
от
дирекция “Регулиране и контрол-Електроенергетика и Топлоенергетика”,
дирекция “Правна” и
дирекция “Икономически анализи и регулаторен одит”
Относно: Заявление с вх. № E-ЗЛР-И-44/11.06.2012 г., подадено от „Енергео” ЕООД за
изменение/допълнение с права и задължения, свързани с дейността
„координатор на стандартна балансираща група” на издадена лицензия
№ Л-382-15/02.04.2012 г. за дейността “търговия с електрическа енергия”.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
Преписка № 45 от 2012 г. е образувана по заявление с вх.
№ E-ЗЛР-И-44/11.06.2012 г. от „Енергео” ЕООД за изменение/допълнение на лицензия
за дейността “търговия с електрическа енергия” на основание чл. 51, ал. 1, т. 5 и чл.39,
ал. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ).
На основание чл. 37, ал. 4, т. 3 от Устройствения правилник на ДКЕВР и на
нейната администрация с Ваша заповед № З-Е-123/20.06.2012 г. е сформирана работна
група със задача да проучи обстоятелствата, съдържащи се в заявлението и
приложенията към него за установяване на основателността на искането.
При извършената проверка на заявлението и приложенията към него от
формална страна беше констатирано, че те не отговарят на изискванията на чл. 13, ал. 7
от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката (Наредбата), поради което
на основание чл. 4, ал. 2 от нея, на заявителя е изпратено писмо с изх. № Е-ЗЛРИ44/22.06.2012г. с указания за отстраняване на допуснатите нередности.
С писмо изх. № Е-ЗЛР-И-44/29.06.2012 г. и № Е-ЗЛР-И-44/05.07.2012г.,
заявителят представи изисканите документи, след което се пристъпи към разглеждане
на преписката по същество за установяване на съответствието на заявлението с
нормативните изисквания .
Въз основа на това проучване, работната група установи следните факти и
направи следните изводи:
Правни аспекти:
Заявителят „Енергео” ЕООД, с ЕИК 131346040, със седалище и адрес на
управление гр. София, община Столична, район Слатина, ул."Източна тангента" No 2,
представлявано от Николай Христов Минков е титуляр на лицензия
№ Л-382-15/02.04.2012 г. за дейността „търговия с електрическа енергия” за срок от
10 години, издадена от Комисията с Решение № Л-382-15/02.04.2012 г.

Съгласно чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗЕ производство за изменение на лицензия може да
се образува по искане на лицензианта. Основание за исканото изменение е и чл. 58,
ал. 2, т. 2 от НЛДЕ във връзка с чл. 39, ал. 5 и чл. 96а от ЗЕ във връзка с чл. 57, ал. 9 от
Правилата за търговия с електрическа енергия. С подаденото заявление с вх.
№ E-ЗЛР-И-44/11.06.2012 г., дружеството е поискало допълване на лицензията с права
и задължения на координатор на стандартна балансираща група съгласно ЗЕ и
Правилата за търговия с електрическа енергия.
В чл. 57, ал. 1 от Правилата изрично е посочена отговорността на търговците на
електрическа енергия за балансиране като лицензирани дружества по смисъла на ЗЕ.
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. 11, ал. 4 от НЛДЕ последната следва да бъде
допълнена с права и задължения на координатор.
От друга страна съгласно чл. 57, ал. 9 от Правилата, търговските участници имат
право да формират стандартни балансиращи групи. Съгласно разпоредбата на чл. 1 ,
ал. 2 от Правилата търговски участници са производителите на електрическа енергия,
търговците на електрическа енергия, потребителите, преносното предприятие ,
общественият доставчик на електрическа енергия, крайните снабдители на
електрическа енергия, разпределителните предприятия.
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 за 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”, а именно до
2022 г.
С оглед изложеното, се налага изводът, че искането на „Енергео” ЕООД да
бъде изменена лицензия № Л-382-15/02.04.2012 г. е допустимо.
Технически аспекти
1. Относно наличието на технически и материални ресурси за
осъществяване на търговия с електрическа енергия, включваща права и
задължения, свързани с дейността координатор на стандартна балансираща група.
Лицензионната дейност „търговия с електрическа енергия” ще се осъществява в
офиса на „Енергео” ЕООД, намиращ се в гр.София, бул. „Цар Борис ІІІ” 279 Б, ет. 3.
Заявителят декларира, че офисът е оборудван с необходимите за нормалната работа на
екипа материални ресурси. При разрастване на дейността дружеството предвижда
оборудване на нови работни места, както в същия офис, така и на нови места.
Във връзка с подадено от дружеството, с вх. № 035/29.06.2012 г., заявление за
регистрация на пазара на балансираща енергия и след проверка на данните съдържащи
се в заявлението, “Електроенергиен системен оператор” ЕАД констатира, че „Енергео”
ЕООД е изпълнило условията за регистрация на пазара на балансираща енергия, като
търговец на електрическа енергия. За реалното участие на пазара на електрическа

енергия като търговец с писмо с изх. № ЦУ-ПМО-3458/22.05.2012 г. „ЕСО” ЕАД
регистрира дружеството с кодов номер на търговски участник „TZZ264”.
От изложените данни и доказателства следва да се приеме, че „Енергео” ЕООД
отговаря на изискванията за наличие на техническа и материална осигуреност за
сключване на сделки с електрическа енергия в съответствие с Правилата за търговия с
електрическа енергия.
2. Относно наличието на човешки ресурси за осъществяване на дейността
“търговия с електрическа енергия”:
„Енергео” ЕООД е представило подробна управленска и организационна
структура, както и данни за образованието и квалификацията на персонала. Дейността
„търговия с електрическа енергия” ще се извършва от служители – експерти, както
следва: Управител; Началник отдел „Пазар на електроенергия”; Старши експерт
„Финансово моделиране и прогнозиране”; главен експерт „Производствени режими и
товари”; експерт „Производствени режими и товари”; главен експерт „Енергийни
съоръжения и режими”; експерт „Енергийни съоръжения и режими” и един експерт
„Информационна система за енергиен мениджмънт”.
От изложените от дружеството данни и доказателства дават основание да се
приеме, че „Енергео” ЕООД отговаря на изискванията по чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЕ
относно наличие на материални и човешки ресурси и организационна структура за
изпълнение на нормативните изисквания за осъществяване на дейностите „търговия с
електрическа енергия” и „координатор на стандартна балансираща група”.
3. Относно наличието на опит на заявителя за извършване на дейностите
„търговия с електрическа енергия” и „координатор на стандартна балансираща
група”:
Управителят на „Енергео” ЕООД Николай Минков има голям опит относно
търговията с електроенергия. От 2002 г. активно участва в подготовката на
предприятията в Средногорието за излизане и участие на пазара на електроенергия. От
2003 г. организира и провежда обучения по либерализация на електроенергийния пазар.
По същото време създава и ръководи Българската федерация на индустриалните
енергийни консуматори. В продължение на една година консултира Хайделберг „Титан Златна Панега” по подготовка за излизане на либерализирания пазар. От 2004 г.
до момента отговаря за договорирането, закупуването и администрирането на над
300 000 MWh годишно от АЕЦ „Козлодуй”, Е.ОН и ЕВН за нуждите на „Елаците Мед”
АД. Участва като член на работната група към ДКЕВР по отваряне на енергийния
пазар.
4. Проект на Договор за участие в балансираща група:
В съответствие с чл. 13, ал. 7 от НЛДЕ и чл. 11, ал. 1, т. 9 от Правилата за
търговия с електрическа енергия „Енергео” ЕООД е представило проект на „Договор за
участие в балансираща група за поемане на отговорност за балансиране на обекти на
търговски участници, различни от обектите на заявителя” (Договор). В настоящият
проект на договор са регламентирани: използваните термини; предмета и условията за
влизането му в сила; правата и задълженията на членовете и на координатора на
балансиращата група; сетълмент; разпределение на общия небаланс между членовете
на балансиращата група; фактуриране, плащане, неустойки и обезпечения; оспорване
на количества и цени; правила за обмен на документи и информация между страните;
прекратяване на договора; непреодолима сила; условия, ред и срокове за смяна на

координатор на балансираща група; принципи за разпределяне на общия небаланс
между членовете на балансиращата група, прекратяване на договора и заключителни
разпоредби.
Предмет на договора са сделките за компенсиране на разликата между
количествата използвана и заявена електрическа енергия за всеки период на сетълмент.
Определянето на количествата електрическа енергия и цените при сделките ще се
извършват съгласно Приложение № 1, неразделна част от договора.
Правата и задълженията на координатора съгласно проекта на договор е поемане
на отговорност за небалансите на собствените обекти и обектите на членовете на
балансиращата група. Координаторът има право да купува и продава балансираща
енергия за покриване на небалансите на търговските участници, подлежащи на
балансиране. При забавяне на плащане, координатора усвоява предоставения му
гаранционен депозит до размера на дължимата сума, за което информира участника с
уведомително писмо по факс или електронна поща. Участникът възстановява сумата по
гаранционния депозит в рамките на три работни дни от получаване на уведомлението.
Координаторът има право да изисква актуализация на гаранционния депозит, когато
нетното задължение към него за последните три месеца надвишава с повече от 5 % на
месец или с 20 % за отделен месец, сумата на гаранционния депозит. В случай, че
плащането за реализираните небаланси не е осъществено в срок или не е
възстановена/актуализирана изискуемата сума по гаранционния депозит координатора
има право да отстрани участника от пазара на балансираща енергия, в рамките на
балансиращата група без предизвестие.
Правата и задълженията на участника са свързани с изпращане на графици за
доставка в указаните в договора срокове и формат, да изпълнява техническите
изисквания по отношение на средствата за комуникация.
Координаторът изготвя дневни и обобщени извлечения на сетълмент за
потребители, производители и търговци на електрическа енергия, участници в
баланиращата група. Фактурирането ще се извършва съгласно дневните и обобщени
извлечения за сетълмент, с дата на данъчно известие-последния ден на календарния
месец и се изпращат по факс или по електронна поща, в деня на издаването им, но не
по-късно от петия ден на месеца, следващ отчетния. В случай на забава на парични
задължения по договора, неизправната страна дължи лихва върху стойността на
просроченото плащане за периода на забава от деня, следващ падежа по фактурата, до
деня на постъпване на дължимата сума по сметката, в размер на 0,05 % на ден за всеки
ден забава.
Търговският участник има право да оспори обобщеното извлечение за сетълмент
в срок от един работен ден от получаването му. В този случай участникът прилага
необходимите документи (справки, показания, обменна информация).
В случай на непреодолима сила, засегнатата страна ще бъде освободена от
задълженията си по регистрираните графици за доставка и към координатора по
отношение на балансирането от момента на изпращане на известие за възникване на
събитието, без да дължи неустойки, ако уведомлението е направено в определения
срок, представени са доказателства за наличието на такова събитие и са положени
необходимите грижи за намаляване на последствията от непреодолимата сила.
В Раздел 10 от договора са регламентирани: правилата за обмен на информация
между страните относно регистрирането на графици и ползването на системата за
администриране на пазара и утвърдените електронни адреси; изпращането и
потвърждаването на получените обобщени извлечения за сетълмент, както и данните от
средствата за търговско измерване.

Проектът на договор съдържа условия, ред и срокове за смяна на координатор на
балансираща група съгласно ПТЕЕ.
При спазване на принципите за прозрачност и равнопоставеност, съгласно
проекта на договор, координаторът изчислява небалансите, като разлика между
отчетените със средства за търговско измерване, количества електрическа енергия и
заявеното количество съгласно дневните графици за доставка.
Съгласно приложеният проект на договор всички спорове породени от договора,
отнасящи се до неговото тълкуване, изпълнение, претенции или различия се решават по
пътя на преговори. При непостигане на съгласие, споровете ще бъдат отнасяни за
разрешаване от компетентния български съд, като приложимо ще е българското
материално и процесуално право.
С оглед гореизложеното се налага изводът, че представения проект на договор е
в съответствие с чл. 13, ал. 7 от НЛДЕ и разпоредбите на Правилата за търговия с
електрическа енергия.
Изложените аргументи дават основание да се приеме, че „Енергео” ЕООД
към момента притежава необходимите възможности за упражняване на
дейностите „търговия с електрическа енергия” и „координатор на специална
балансираща група”.
Икономически аспекти
В производството по изменение на лицензия за дейността “търговия с
електрическа енергия”, като Координатор на балансираща група е необходимо да се
направи оценка на финансовите възможности на заявителя за извършване на
лицензионната дейност.
В изпълнение на изискванията на чл.13 ал.2 т.4 и т. 5 от НЛДЕ са представени
годишни финансови отчети за последните три години (2009 г. - 2011 г.) на „Енергео”
ЕООД, актуализиран бизнес план за управление и развитие на дейността „търговия с
електрическа енергия”, отразяващ и дейността „координатор на балансираща група,” за
периода 2012 г.- 2016 г., както и писмено потвърждение от Райфайзенбанк АД за
наличието на специална сметка.
От направения финансов анализ за периода 2009 г.- 2011 г. на „Енергео” ЕООД
e видно, че дружеството отчита нарастваща доходност (печалба) както следва: за
2009 г. печалба в размер на xxx хил.лв., за 2010 г. в размер на xxx хил.лв., като 2011 г.
печалбата е в размер на xxx хил.лв.
След извършен анализ на база общата балансова структура, към 31.12.2011 г.
общото финансово състояние на „Енергео” ЕООД се определя като много добро.
Дружеството разполага с необходимия собствен капитал за обслужване на
краткосрочните и дългосрочните си задължения, както и с достатъчен по размер
собствен капитал да инвестира в нови дълготрайни активи.
„Енергео” ЕООД е представило актуализиран бизнес план за дейността
„търговия с електрическа енергия”, допълнен с дейността „координатор на
балансираща група” за периода 2012 г.-2016 г., разработен на база прогнозни данни,
при следните параметри:
- нарастващ обем на търговия с електрическа енергия през периода на бизнес
плана, както следва: за 2012 г.-xxx МВтч, за 2013 г. - xxx МВтч, за 2014 г.- xxx МВтч, за
2015 г.- xxx МВтч, за 2016 г.- xxx МВтч.

- средните цени, по които дружеството прогнозира да купува електрическа
енергия са: през 2012 г.- xxx лв./МВтч, през 2013 г.- xxx лв./МВтч, през 2014 г.-xxx
лв./МВтч, през 2015г.- xxx лв./ МВтч, през 2016 г.- xxx лв./ МВтч.
- средните цени, по които дружеството прогнозира да продава електрическа
енергия са: през 2012 г.-xxx лв./МВтч, през 2013 г.- xxx лв./МВтч, през 2014 г.-xxx
лв./МВтч, през 2015 г.- xxx лв./МВтч, през 2016 г.- xxx лв./МВтч.
При посочените количества и цени приходите от продажба на електрическа
енергия са: за 2012 г.- xxx хил.лв., за 2013 г.- xxx хил.лв., за 2014 г.- xxx хил.лв., за 2015
г.- xxx хил.лв. и нарастват като през 2016 г. достигат сумата от xxx хил.лв.
Разходите за покупка на електрическа енергия съответно са: за 2012 г.xxx хил.лв., за 2013 г.- xxx хил.лв., за 2014 г.- xxx хил.лв. и достигат сумата от
xxx хил.лв. за 2016 г.
„Енергео” ЕООД прогнозира да реализира приходи като Координатор на
балансираща група от членовете на балансиращата група.
Прогнозните приходи от баланиране в групата за 2012 г. възлизат на xxx хил.лв.,
за 2013 г. са xxx хил.лв. и нарастват като през 2016 г. достигат сумата от xxx хил.лв.
Прогнозните разходи за баланиране в групата за 2012 г. възлизат на xx хил.лв., за
2013 г. са xx хил.лв., а в карая на периода на бизнес плана (2016 г.) сумата е xx хил.лв.
Прогнозните количества електрическа енергия за балансиране при недостиг в
групата през 2012 г. са xx МВтч, през 2013 г. са xx МВтч, през 2014 г. са xx МВтч,
през 2015 г. са xx МВтч и през 2016 г. са xxx МВтч.
Прогнозните количества електрическа енергия за балансиране при излишък в
групата през 2012 г. са xxx МВтч, през 2013 г. са xxx МВтч, през 2014 г. са xxx МВтч,
през 2015 г. са xx МВтч и през 2016 г. са xx МВтч.
Средната приогнозна цена при излишък за периода на бизнес плана е
25.00 лв./МВтч, а средната прогнозна цена за недостиг е xxx.00 лв./ МВтч.
Среднопретеглената разходна цена при балансиране в групата за периода на
бизнес плана е xx.x лв./МВтч, а среднопретеглената приходна цена е xx.xx лв./ МВтч.
Като се вземат предвид тези допълнителни прогнозни приходи дружеството
прогнозира през 2012 г. да приключи на печалба (брутна печалба) в размер на
xxx хил.лв., като нараства през следващите години и най-високата стойност от
xxx хил.лв. достига през 2016 г.
В съответствие с изискванията на чл. 8а, ал. 3 от Правилата за условията и реда
за достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи дружеството е
представило банково удостоверение от Райфайзенбанк ЕАД, клон София, в което се
посочва, че на името на „Енергео” ЕООД има открита специална разплащателна сметка
с наличност (салдо) към 26.06.2012 г. в размер на 150 хил. лв., което отговаря на
изискванията на чл. 8а от Правилата за условията и реда за достъп до
електропреносната и електроразпределителните мрежи.
Въз основа на всичко гореизложено може да се направи изводът, че
„Енергео” ЕООД притежава финансови възможности за извършване на дейността
„търговия с електрическа енергия” и „координатор на стандартна балансираща
група”, в случай че спази заложените в бизнес плана параметри.
Предвид гореизложеното работната група предлага следните изменения и
допълнения на издадената на „Енергео” ЕООД лицензия № Л-382-15/02.04.2012 г.
за дейността „търговия с електрическа енергия”, както следва:

I.

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

1. 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.
В т. 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
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.
Точка 2.2. се изменя така:
„2.2. С тази лицензия се предоставят права и се определят задълженията на
лицензианта на територията на Република България;“
3.
В т.2.2.3 номерацията се изменя на т. 2.2.1;
4.
Точка 2.2.4. се изменя така:
„2.2.2. Да сключва сделки за продажба на електрическа енергия на
потребители, на други търговци, на които е издадена лицензия за търговия с
електрическа енергия, на производители на пазара на електрическа енергия съгласно
„Правилата за търговия”.“
5.
Създава се нова т. 2.2.3. със следното съдържание:
„2.2.3. Да осъществява дейността координатор на стандартна балансираща
група и да прилага общи недискриминационни условия за разпределение на
небаланса
между отделните членове в групата, спазвайки действащото
законодателство и прилагайки разумни бизнес методи и модели в съответствие с
добрите международни практики, с цел по-добро планиране на баланса в
балансиращата група, генерацията, потреблението и обмените между балансиращи
групи. За изпълнението на това задължение лицензиантът е длъжен:
- да изготвя ясни и прозрачни процедури за регистрация на членовете на
балансиращата група и за смяната на координатор на балансираща група;
- да известява предварително видовете услуги, които предлага и средствата,
чрез които членовете на балансиращата група могат да получават актуална
информация;
- да извършва прогнозиране, съгласуване, предоставяне и утвърждаване на
графици за производство, потребление и обмен на електрическа енергия в рамките на
балансиращата група и с други координатори на балансираща група;
- да извършва физически и финансов сетълмент по отношение на небалансите
в балансиращата група;

- да изготвя правила за фактуриране, оспорване и изплащане на задължения
на членовете на балансиращата група, системата за възстановяване на суми и/или
компенсиране на същите;
- да изготвя „Методика за разпределение на общия небаланс между отделните
членове на балансиращата група.“
3.
Точка 2.3. се изменя така:
„Лицензиантът може да упражнява търговия с електрическа енергия при
условията на чл. 102 от ЗЕ.“
III.
В т. 3 „Специални условия“ се правят следните изменения:
1. В т. 3.1.1., б. „а“ думата „дейността“ се заменя с думата „дейностите“.
2. В т.3.1.1., б. „б“ думата „двустранните“ се заменя с думата „сключените“.
3. В т.3.4.1. думата „дейността“ се заменя с думата“ дейностите“.
4. В т.3.4.2., б. „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.“
5. В т.3.4.2., б. „в“ думата „дейността“ се заменя с думата „дейностите“.
6. В т.3.4.4. се създава нова б. „б“ със следното съдържание:
„б) упражняване на дейността координатор на стандартна балансираща група;“
7. В т.3.4.4. съществуващата б. „б“ става б. „в“.
8. В т.3.4.4. съществуващата б. „в“ става б.“г“ и се изменя така:
„г) работа с участници в стандартна балансираща група, включително по
приемане, разглеждане и решаване на техни претенции.“
9. В т.3.5. думата „потребителите“ се заменя с израза „участници в стандартна
балансираща група“.
10. В т.3.5.1. думата „потребителите“ се заменя с думата „участниците“.
11. В т.3.5.2. думата „потребителите“ се заменя с израза „участниците в
стандартна балансираща група“.
12. В т.3.5.3. думата „потребителите“ се заменя с думата „участниците“.
13. В т.3.5.4. думата „потребителя“ се заменя с думата „участника“.

14. В т.3.5.7. изразът „потребителите от предоставяните услуги по снабдяване с
електрическа енергия“ се заменя с думата „участниците“.
15. Точка 3.5.8. се изменя така:
„3.5.8. За осигуряване защитата на участниците лицензиантът изготвя и
представя за одобряване от комисията договор за участие в стандартна балансираща
група съгласно Правилата за търговия, включващ процедури за работа на координатора
с участниците в стандартната балансираща група, реда и сроковете за получаване,
разглеждане, проверка и отговор на подадени от участниците жалби – Приложение
№3.“
16. 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 учасници.“
17. 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.“
18. 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.“
19. Настоящата т.3.5.9. става т.3.5.12.
20. Настоящата т.3.5.10. става т.3.5.13. и се изменя така:
„3.5.13. Лицензиантът предоставя приложимите нормативни актове – Закона за
енергетиката и издадените въз основа на него наредби и общи административни актове
- Правила за достъп, Правила за търговия и други.“
21. В т.3.6.1. думата „потребителите“ се заменя с думата „участниците“.
22. В т.3.8.1. след думата „енергетиката“ се добавя израза „и Правилата за
търговия“.
23. В т.3.8.5. думата „потребителите“ се заменя с думата „участниците“.
24. 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
като координатор на стандартна балансираща група и извънредни отчети, поискани от
Комисията, съдържащи информация съгласно Правилата за търговия.“
25. В т.3.11.1 се изменя т.3 така:

„3. Приложение №3 – Договор за участие в стандартна балансираща група за
поемане на отговорност за балансиране“

Предвид гореизложеното и на основание чл. 40, ал. 6 от УП на ДКЕВР и на
нейната администрация във връзка с чл. 13, ал. 3 от ЗЕ предлагаме комисията да
вземе следните

Решения:
1. Да приеме доклада на работната група относно подаденото от „Енергео”
ЕООД заявление за изменение на издадената лицензия за дейността “търговия с
електрическа енергия”
2. Да насрочи открито заседание по реда на чл. 13, ал. 3 от ЗЕ за разглеждане на
подадените заявления;
3. Да покани за участие в откритото заседание, лицата представляващи по
търговска регистрация „Енергео” ЕООД или други упълномощени от тях
представители на дружеството;
4. Датата и часа на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на
страницата на комисията в Интернет.

