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УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за
енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-58 от
22.11.2016 г. на „АГОРА ЕНЕРДЖИ“ ООД за изменение/допълнение на лицензия № Л474-15 от 21.06.2016 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“, с
включване на права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“, на
основание чл. 21, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 51, ал. 1, т. 1 и чл. 39, ал. 5 от Закона за
енергетиката (ЗЕ), и чл. 61, ал. 1 и ал. 2, т. 2 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за
лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ).
Със Заповед № З-Е-200 от 01.12.2016 г. на председателя на Комисията е
сформирана работна група със задача да проучи обстоятелствата в заявлението и
приложенията към него за установяване на основателността на искането.
Заявителят „АГОРА ЕНЕРДЖИ“ ООД е титуляр на лицензия № Л-474-15 от
21.06.2016 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, издадена за срок от десет
години.
С подаденото заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-58 от 22.11.2016 г. дружеството е
поискало допълване на лицензията с права и задължения на „координатор на стандартна
балансираща група“, на основание чл. 39, ал. 5 от ЗЕ във връзка с чл. 96а от ЗЕ, чл. 61, ал.
1 от НЛДЕ и чл. 58, ал. 1 от Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ).
По аргумент от чл. 39, ал. 5 от ЗЕ в случай, че лицензиант притежава лицензия за
дейността „търговия с електрическа енергия“ и отговаря на изискванията за координатор
на балансираща група, същият може да поиска изменение на издадената му лицензия. В
тази връзка, ако лицето отговаря на изискванията за координатор на балансираща група

съгласно чл. 96а от 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, предл. 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.
При извършената проверка на заявлението и приложенията към него от формална
страна е констатирано, че същите отговарят на изискванията на НЛДЕ и преписката
следва да бъде разгледана по същество за установяване на съответствието с нормативните
изисквания за допълнение на лицензията.
Въз основа на извършеното проучване са установени следните факти и
произтичащите от тях изводи:
І. Правни аспекти:
Видно от представеното удостоверение за актуално състояние с изх. №
20161108144757 от 08.11.2016 г., издадено от Търговския регистър към Агенцията по
вписванията, правно-организационната форма на „АГОРА ЕНЕРДЖИ“ ООД e дружество
с ограничена отговорност, с ЕИК 203600397, със седалище и адрес на управление: гр.
София 1407, бул. „Никола Вапцаров“ № 35, ет. 5, офис 5В. Дружеството е с предмет на
дейност: търговия с електрическа енергия, енергоносители и права за вредни емисии, след
получаване на съответната лицензия; финансиране, информационно проучване,
координиране на балансиращи групи на пазара на електроенергия, след получаване на
съответната лицензия; проектиране, строителство, ремонт, реконструкция и експлоатация
на обекти в сферата на енергетиката, производство и продажба на електрическа и/или
топлинна енергия от конвенционални и възобновяеми енергийни източници, след
получаване на съответните лицензии; търговия със стоки на едро и дребно в страната и
чужбина; покупка или производство на стоки с цел продажбата им в първоначален,
преработен или обработен вид; търговско представителство на български, чуждестранни
физически и юридически лица в страната и чужбина; търговско посредничество;
консултантска дейност; инвестиционно проучване и проектиране; информационни услуги;
рекламна дейност, както и всякаква друга незабранена от закона стопанска дейност, след
получаване на съответни лицензи и разрешения, в случай, че се изискват такива.
Размерът на капитала на дружеството е 5000 лв. и е изцяло внесен. Съдружници в
„АГОРА ЕНЕРДЖИ“ ООД са „АГОРА ТРЕЙДИНГ“ ООД, с ЕИК 203479294, с дял от
капитала в размер на 3000 лв. и „ЕН ЕР ДЖИ ПОЙНТ“ ЕООД, с ЕИК 203545965, с дял от
капитала в размер на 2000 лв.
Дружеството се управлява и представлява от управителя Георги Костадинов
Митрев.
От посочените по-горе данни е установено, че „АГОРА ЕНЕРДЖИ“ ООД отговаря
на условията на чл. 40, ал. 1 от ЗЕ и чл. 10, ал. 1 от НЛДЕ, тъй като е лице, регистрирано
по Търговския закон.
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Видно от представеното удостоверение за данъчна регистрация с изх. №
220191606237642 от 15.11.2016 г., издадено от Национална агенция за приходите, ТД - гр.
София, „АГОРА ЕНЕРДЖИ“ ООД е регистрирано по Закона за данъка върху добавената
стойност, считано от 04.10.2016 г.
От представените на основание чл. 11, ал. 2, т. 2, букви „а“, „б“, „в“, „г“ и „д“ от
НЛДЕ декларации от управителя на дружеството е установено, че същият не е лишаван от
правото да упражнява търговска дейност и не е осъждан с влязла в сила присъда за
престъпление против собствеността или против стопанството, както и 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.
Предвид изложените по-горе факти може да се направи извод, че изменението и
допълнението на посочената в заявлението лицензия няма да е в противоречие с
разпоредбите на чл. 40, ал. 4, т. 1, т. 2 и т. 3 от ЗЕ.
Следва да се има предвид, че Комисията е издала на дружеството лицензия за
дейността „търговия с електрическа енергия“ за срок от 10 години. Исканото изменение с
допълване на лицензията с права и задължения на „координатор на стандартна
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 на лицензията за „търговия с електрическа енергия“.
С оглед изложеното, искането на „АГОРА ЕНЕРДЖИ“ ООД за изменение и
допълнение на лицензия № Л-474-15 от 21.06.2016 г. за дейността „търговия с
електрическа енергия“, с включване на права и задължения на „координатор на
стандартна балансираща група“, е допустимо.
ІІ. Технически аспекти:
1. Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване
на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включване на права и
задължения на „координатор на стандартна балансираща група“:
Лицензионната дейност се осъществява в офис на дружеството, намиращ се в гр.
София 1407, район Лозенец, бул. „Никола Вапцаров“ № 35, ет. 5, офис 5В, нает с договор
за наем. Заявителят декларира, че офисът е оборудван с необходимите за нормалната
работа на екипа материални ресурси, като в за доказване на твърдението си представя
договор за наем от 01.03.2016 г., сключен с „АГОРА 66“ ООД.
Управителят на „АГОРА ЕНЕРДЖИ“ ООД декларира, че дружеството разполага
със следните информационни, технически и софтуерни продукти за осъществяване на
дейността: 8 бр. работни станции; 4 бр. мрежови принтери; 2 бр. мрежови скенери; 1
gateway с изграден софтуерен firewall, свързващ мрежата с Интернет през гарантиран
симетричен канал; 1 сървър за електронна поща и 1 domain controller, регулиращ достъпа
на потребителите към мрежовите ресурси.
Всяка от работните станции е с операционна система Microsoft Windows XP SP2,
Microsoft Word 2002 SP3 и Microsoft Excel 2002 SP3. Версията на клиента за електронна
поща е Microsoft Express v.6 The Bat! V.3, а антивирусната защита е Norton Antivirus
Professional v.10 и Kaspersky Personal Antivirus v.5.
„АГОРА ЕНЕРДЖИ“ ООД е представило договор за наем на техническо
оборудване от 10.11.2015 г., сключен с „АГОРА 66“ ООД, въз основа на който се ползват
следните продукти: преносим компютър TOSHIBA Qosmio X300-14V; преносим
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компютър Thinkpad X1; Windows 7 Professional 64 bit; Microsoft Office Home and Business
2013 32bit/x64 – part. No. T5D-01574; монитор Belinea 19’; HP printer Photosmart 7450 и
принтер Brother DCP-115C.
Съгласно чл. 11, ал. 6, т. 2 от НЛДЕ и изискванията на ПТЕЕ средствата за обмен
на информация за целите на работа на пазара, осигурявани от търговските участници, се
одобряват от „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (ЕСО ЕАД).
С писмо с изх. № ЦУ-ПМО-2690 от 10.05.2016 г. ЕСО ЕАД декларира, че „АГОРА
ЕНЕРДЖИ“ ООД 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 изложените данни и доказателства е установено, че „АГОРА ЕНЕРДЖИ“
ООД отговаря на изискванията за наличие на техническа и материална осигуреност
за сключване на сделки с електрическа енергия и за осъществяване на правата и
задълженията на „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“.
Видно от предоставените данни за управленската и организационна структура на
„АГОРА ЕНЕРДЖИ“ ООД, дружеството се управлява от управител и разделя дейността
си в следните отдели:
 Диспечерски отдел – осъществява основно дейността по комуникация с
потребителите и контрагентите на дружеството, отговаря за техническа поддръжка и
оказване на техническа помощ на потребителите, комуникация с клиентите на свободния
пазар на електрическа енергия, комуникация с производителите на електрическа енергия,
електроразпределителните дружества, други търговци, мониторинг на количествата
потребена енергия и небалансите в потреблението;
 Търговски отдел – отговаря за планиране на продажбите, пазарни проучвания,
установяване и поддържане на договорни отношения с клиенти, обработка и съхранение
на търговска документация, анализ и обобщение на данни за реализация на продажбите,
предприемане на коригиращи и превантивни действия;
 Отдел за работа с потребители – отговаря за необходимите служебни
взаимоотношения с клиентите съгласно политиката, определена от управителя, дава
необходимите разяснения за свободния пазар на електрическа енергия, помага на
клиентите за регистрацията им на свободния пазар, предоставя информация за цени,
условия, процедури и др.;
 Административно-логистичен отдел – осчетоводява фактури, контролира
одобренията на счетоводните документи, плаща фактури, проследява и анализира
счетоводни операции, управлява паричните средства на дружеството, организира и
архивира личните досиета на служителите и др.
Приложено е и копие от диплома за завършено висше образование и
автобиография на управителя на „АГОРА ЕНЕРДЖИ“ ООД.
Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството
доказателства е установено, че „АГОРА ЕНЕРДЖИ“ ООД отговаря на изискванията
по чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЕ, във връзка с чл. 11, ал. 2, т. 8 и т. 9, и ал. 6, т. 3 от НЛДЕ
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относно 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“.
ІІІ. Икономически аспекти:
Относно наличието на финансови възможности на заявителя за извършване
на лицензионната дейност, включваща права и задължения на „координатор на
стандартна балансираща група“, както и 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).
„АГОРА ЕНЕРДЖИ“ ООД е представило бизнес план за периода 2016 г. – 2020 г.
за управление и развитие на дейността „търговия с електрическа енергия“, заедно с
прогнозни годишни финансови отчети съгласно изискванията по чл. 13 от НЛДЕ.
Според представения бизнес план, дружеството прогнозира количествата
електрическа енергия за покупко-продажба да се увеличават от ХХ MWh през 2016 г. до
ХХ MWh през 2020 г.
„АГОРА ЕНЕРДЖИ“ ООД предвижда общите приходи да нарастват през всяка
година от бизнес плана и от ХХ хил. лв. през 2016 г. да достигнат до ХХ хил. лв. през 2020
г. Със същия темп е прогнозирано да нарастват и разходите, като от ХХ хил. лв. през 2016
г. да достигнат ХХ хил. лв. през 2020 г.
„АГОРА ЕНЕРДЖИ“ ООД очаква печалбата да се увеличи от ХХ хил. лв. за
първата година на лицензионна дейност до ХХ хил. лв. през 2020 г.
В маркетинговия анализ на „АГОРА ЕНЕРДЖИ“ ООД, под формата на SWOT
анализ са посочени вътрешни и външни силни страни на дружеството, и обективно са
изложени слабите страни и възможните заплахи пред дружеството.
В съответствие с изискванията на чл. 19, ал. 2 от Правилата, дружеството е
представило банково удостоверение с изх. № ХХ от 26.10.2016 г. от Банка в уверение на
това, че „АГОРА ЕНЕРДЖИ“ ООД е клиент на същата банка и има открита сметка с
наличност към 25.10.2016 г. в размер на ХХ лв. Размерът на наличната сума е в
съответствие с минимално изискуемия размер на обезпечението в съответствие с чл. 19,
ал. 2 и ал. 3 от Правилата, видно от прогнозната стойност на оборота от търговия с
електрическа енергия на територията на Република България за първата година от
лицензионната дейност съгласно представения на Комисията бизнес план.
Въз основа на всичко гореизложено може да се направи извод, че ако спази
заложените в бизнес плана параметри, „АГОРА ЕНЕРДЖИ“ ООД ще притежава
финансови възможности за извършване на дейността „търговия с електрическа
енергия“, включваща права и задължения на „координатор на стандартна
балансираща група“.
IV. Правила за работа с потребители на енергийни услуги.
На основание чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ дружеството е представило „Правила за работа с
клиенти“. Правилата уреждат реда и сроковете за получаване, разглеждане, проверка и
отговор на подадените жалби, сигнали и предложения, формата на данните за
потреблението и процедурата, по която доставчиците и потребителите на енергийни
услуги получават достъп до тях, и са в съответствие с изискванията на чл. 38в, ал. 2 от ЗЕ.
V. Договор за участие в стандартна балансираща група.
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На основание чл. 12, ал. 1 от НЛДЕ и чл. 19, ал. 1 и ал. 2, във връзка с чл. 11, т. 9 от
ПТЕЕ, „АГОРА ЕНЕРДЖИ“ ООД е представило проект на „Договор за участие в
стандартна балансираща група“. След преглед на представения проект на договор е
установено, че същият има съдържание, съответстващо на изискванията на чл. 12, ал. 2 от
НЛДЕ. Представен е също така и проект на „Общи принципи за разпределяне на
небаланси в стандартната балансираща група“, въз основа на които небалансите се
разпределят справедливо и равнопоставено на всеки член от групата и в съответствие с
ПТЕЕ.
Предвид всичко гореизложено, е необходимо да бъдат направени следните
допълнения и изменения на издадената лицензия № Л-474-15 от 21.06.2016 г. за
дейността „търговия с електрическа енергия“ с:
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. 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. 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“.“
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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. 3.2.1. думата „дейността“ се заменя с думата „дейностите“.
3. В т. 3.4.1. думата „дейността“ се заменя с думата „дейностите“.
4. В т. 3.4.2., буква „а“, думата „клиентите“ се заменя с израза „клиентите и
участниците“.
5. 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;“
6. В т. 3.4.2., буква „в“, думата „дейността“ се заменя с думата „дейностите“.
7. Т. 3.4.4. се изменя така:
„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 балансиращата група, включително по приемане,
разглеждане и решаване на техни претенции.“
8. Т. 3.5. се изменя така:
„3.5. Взаимоотношения с клиенти и участници“
9. В т. 3.5.1. думата „клиентите“ се заменя с израза „клиентите и участниците“.
10. В т. 3.5.2. думата „клиентите“ се заменя с израза „клиентите и участниците“.
11. В т. 3.5.3. думата „клиентите“ се заменя с израза „клиентите и участниците“.
12. В т. 3.5.4. думата „клиента“ се заменя с израза „клиента/участника“.
13. 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 от предоставяните услуги.“
14. Т. 3.5.8. се изменя така:
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„3.5.8. За осигуряване защитата на клиентите и участниците лицензиантът изготвя
и представя за одобряване от комисията Правила за работа с клиенти - Приложение № 3 и
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 № 4.“
15. Съществуващата т. 3.5.9. става т. 3.5.12.
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 участници.“
17. Съществуващата т. 3.5.10. става т. 3.5.13. и се изменя така:
„3.5.13. Лицензиантът предоставя приложимите нормативни актове – ЗЕ и
издадените въз основа на него наредби и общи административни актове - Правила за
достъп, Правила за търговия и други правила, регламентиращи сключваните от него
сделки, общите условия на предлаганите за сключване договори (ако използва такива),
както и Правилата за работа с клиенти на всеки, който поиска това, и ги публикува на
страницата си в интернет.“
18. 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.“
19. 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.“
20. Т. 3.6.1. се изменя така:
„3.6.1. При осъществяване на лицензионната дейност лицензиантът предоставя
търговски услуги на клиентите и участниците в съответствие с показателите за качеството
на обслужването, определени с решения на комисията, Приложение № 5 към тази
лицензия.“
21. В т. 3.6.3. думата „дейността“ се заменя с „дейностите“.
22. В т. 3.8.5. думата „клиентите“ се заменя с израза „клиентите и участниците“.
23. Т. 3.8.8. се изменя така:
„3.8.8. Лицензиантът изготвя и предоставя на комисията регулярни отчети,
обхващащи едногодишен период от дейността „търговия с електрическа енергия“ с права
и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“, и извънредни отчети,
поискани от комисията, съдържащи информация съгласно Правилата за търговия.“
24. В т. 3.11.1., съществуващата точка 4 става точка 5, като „Приложение № 4“ се
заменя с „Приложение № 5“.
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25. 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 и на нейната
администрация, във връзка с чл. 13, ал. 5, т. 1 от Закона за енергетиката, предлагаме
Комисията да вземе следните
Решения:
1. Да приеме доклада на работната група относно подаденото от „АГОРА
ЕНЕРДЖИ“ ООД заявление за изменение и допълнение на лицензия № Л-474-15 от
21.06.2016 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 „АГОРА
ЕНЕРДЖИ“ ООД, 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.
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