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ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
София – 1000, бул.”Княз Дондуков “ № 8 - 10, тел. 988 87 30, факс 988 87 82 

 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ И1-Л-410-17 
от 29.11.2013 г. 

 
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 
на закрито заседание, проведено на 29.11.2013 г., след преглед на приложените 

документи към преписката, образувана по заявление с вх. № E-ЗЛР-И-69/30.10.2013 г. от 
„Енерго-Про Продажби” АД за изменение/допълнение на лицензия № Л-410-
17/01.07.2013 г. за дейността „доставка на електрическа енергия от доставчик от 
последна инстанция”, доклад с вх. № Е-Дк-577/18.11.2013г. и след проведено открито 
заседание на 22.11.2013 г. установи следното: 

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

69/30.10.2013 г. от „Енерго-Про Продажби” АД за изменение/допълнение на лицензия № Л-
410-17/01.07.2013 г. за дейността „доставка на електрическа енергия от доставчик от последна 
инстанция” с права и задължения, произтичащи от дейността „координатор на специална 
балансираща група” на основание чл. 51, ал. 1, т. 1 и чл. 39, ал. 5, чл. 96а, ал. 1 от Закона за 
енергетиката (ЗЕ), чл. 61, ал. 2, т. 2 от Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на 
дейностите в енергетиката (Наредба № 3), във връзка с чл. 56, ал. 3 и ал. 10 от Правилата за 
търговия с електрическа енергия.  

„Енерго-Про Продажби” АД е титуляр на лицензия № Л-139-11/13.08.2004 г. за 
дейността „обществено снабдяване с електрическа енергия” и лицензия № Л-410-
17/01.07.2013 г. издадена за дейността „доставка на електрическа енергия от доставчик от 
последна инстанция”  на лицензионна територия, която включва административните области: 
Варна, Добрич, Силистра, Шумен, Разград, Търговище, Русе, Велико Търново и Габрово. 

Със заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-69/30.10.2013 г. „Енерго-Про Продажби” АД е поискало 
допълване на лицензията за дейността „доставка на електрическа енергия от доставчик от 
последна инстанция” с права и задължения на координатор на специална балансираща група 
съгласно ЗЕ и Правилата за търговия с електрическа енергия.  

На основание чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗЕ и чл. 61, ал. 2, т. 2 от Наредба № 3 производство за 
изменение/допълнение на лицензия може да се образува по искане на лицензианта.  

Видно от чл. 39, ал. 5 от ЗЕ в случай, че лицензиант притежава лицензия за дейността 
„доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция” и отговаря на 
изискванията за координатор на балансираща група, може да поиска изменение на издадената 
му лицензия. Съгласно текста на чл. 9, ал. 5 от Наредба № 3 последната следва да бъде 
допълнена с права и задължения на координатор.  

Видно от чл. 56, ал. 10 от Правилата, доставчиците от последна инстанция са 
координатори на балансиращи групи с членове крайни клиенти, чието снабдяване с 
електрическа енергия осигуряват. 

В чл. 57, ал. 1, т. 1 от Правилата за търговия с електрическа енергия  изрично е посочена 
отговорността на доставчиците от последна инстанция за балансиране.  
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Следва да се има предвид, че Комисията е издала лицензия за дейността „доставка на 
електрическа енергия от доставчик от последна инстанция” на дружеството за срок от 26 
години. Исканото изменение с допълване на права и задължения за дейността координатор на 
специална балансираща група предполага качество доставчик от последна инстанция. В тази 
връзка, 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 „доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция”, а именно до 2039 
г. 

С оглед изложеното, се налага изводът, че искането на „Енерго-Про Продажби” АД да 
бъде изменена лицензия № Л-410-17/01.07.2013 г. издадена за дейността „доставка на 
електрическа енергия от доставчик от последна инстанция” чрез допълване с права и 
задължения на координатор на специална балансираща група с членове крайни клиенти, чието 
снабдяване с електрическа енергия осигуряват, е допустимо. 

 
Лицензионните дейности „доставка на електрическа енергия от доставчик от последна 

инстанция” и координатор на специална балансираща група ще се осъществява от „Енерго-
Про Продажби” АД. Работните помещения на дружеството се намират в офисната част на 
сградата на Варна Тауърс, кула Г, бул. „Владислав Варненчик” № 258, гр. Варна. Общата им 
площ е 737 м2. Договорът за наем на офисните помещения е сключен между собственика на 
обекта „ЕНЕРГО-ПРО Варна” ЕООД и ги предоставя за ползване от „Енерго-Про Продажби” 
АД.  

Дружеството заявява, че офисите са оборудвани с необходимите материални и 
технически средства за осъществяване на дейността, включително: 

- офис мебели и техника (компютри и прилежащи устройства, стационарно телефони, 
факс апарати, принтери, скенери, копирни машини и др.); 

- информационна мрежа. 
За дейността „координатор на специална балансираща група дружеството ще използва 

специален софтуер за обработка на данни за търговски сделки, цени и количества. 
Предоставени са данни за управленската и организационна структура на дружеството, за 

образованието и квалификацията на ръководния персонал и данни за числеността и 
квалификацията на персонала зает в упражняване на дейността.  

„Енерго-Про Продажби” АД е акционерно дружество с двустепенна система на 
управление и се състои от Управителен съвет от четирима членове, който извършва дейността 
си под контрола на Надзорен съвет състоящ се от трима членове.  

В дружеството са обособени четири дирекции: 
- дирекция „Корпоративни продажби”; 
- дирекция „Стратегия на продажбите”; 
- дирекция „Закупуване на електроенергия”; 
- дирекция „Управление на продажби на дребно и маркетинг”. 
Дирекциите в структурата на дружеството, в които ще се извършват дейностите, 

свързани с процеса по балансиране на клиенти на дружеството, в качеството му на доставчик 
от последна инстанция, са дирекциите „Закупуване на електроенергия” и „Стратегия на 
продажбите”. Към настоящия момент дружеството не е обособило отделни длъжности, които 
да са пряко ангажирани с дейността „координатор на специална балансираща група”. За 
определен период след извършване на регистрацията в „ЕСО” ЕАД на балансиращата група и 
натрупване на първоначален опит от нейното функциониране съгласно изискванията на 
Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и като се има предвид, че 
първоначално общия брой обслужвани клиенти се очаква да остане един и същ, „Енерго-Про 
Продажби” АД възнамерява за този период да използва наличния към момента човешки 
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ресурс в посочените по-горе дирекции. При необходимост, след анализ на работните процеси 
по осъществяване на дейността, дружеството ще извърши промени в щатното разписание.  

От регулярните месечни отчети за резултатите от тестовата работа по прилагане на 
Правилата за търговия с електрическа енергия, предоставяни от „ЕСО” ЕАД, е видно, че при 
тестовата работа в специалната балансираща група на крайния снабдител са дефинирани 
отделни подгрупи, изпраща се един общ график, който покрива потреблението на клиентите 
на ДПИ, КС и технологичните разходи в електроразпределителната мрежа, от което може да 
се направи извод, че „Енерго-Про Продажби” АД разполага с необходимия софтуер и 
комуникационно оборудване за електронен обмен на данни и информация с „ЕСО” ЕАД.  

Изложените от дружеството данни и доказателства дават основание да се приеме, че 
„Енерго-Про Продажби” АД отговаря на изискванията по чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЕ относно 
наличие на технически, материални и човешки ресурси и организационна структура за 
изпълнение на нормативните изисквания за осъществяване на дейността координатор на 
специална балансираща група като „доставчик от последна инстанция” съгласно Правилата за 
търговия с електрическа енергия. 

Целта на икономическия анализ е да се направи оценка на финансовите възможности на 
„Енерго-Про Продажби” АД, в качеството му на „доставчик от последна инстанция” да 
извършва и дейността „координатор на специална балансираща група”. Оценка на 
финансовите възможности на дружеството е направена въз основа на наличните в комисията 
годишни финансови отчети. 

 Анализът на база обща балансова структура на дружеството за 2012 г. показва, че 
дружеството запазва добро общо финансово състояние. Дружеството е платежоспособно и 
разполага с финансови ресурси за осигуряване на оперативната си дейност.  

Показателите характеризиращи финансовото състояние на дружеството са следните: 
 Съотношението между собствен капитал и дълготрайни активи се увеличава от 3,77 за 

2010 г. на 7,25 за 2011 г., и за 2012. - 8,90. 
Съотношението между краткотрайни активи и краткосрочни пасиви нараства от 1,20 за 

2010 г., за 2011 г.- 1,33 и за 2012 г. – 1,31.  
Съотношението между собствен капитал и дългосрочни и краткосрочни пасиви нараства 

от 0,27 за 2010 г. на 0,38 за 2011 г. и за 2012 г. намалява на 0,34.  Показателя е под 1, но 
увеличението му отразява намаляването на задлъжнялостта на дружеството спрямо 2010 г. и 
запазване на финансовата му стабилност. 

Дружеството е представило със заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-69/30.10.2013 г. прогнозен 
счетоводен баланс и прогнозен отчет на паричните потоци за две години 2013 г. и 2014 г. 

Съгласно представените прогнозни баланси за 2013 г. и 2014 г. „Енерго-Про Продажби” 
АД прогнозира текущи пасиви в размер на 2 519 хил. лв. за 2013 г. представляващи търговски 
и други задължения и заеми към свързани лица, за 2014 г. се очаква търговските и други 
задължения да намалеят и в следствие на това текущите задължения да достигнат до 1 311 
хил. лв. Дружеството прогнозира загуба от осъществяването на тази дейност в размер на 353 
хил. лв. за 2013 г. и 826 хил. лв. за 2014 г. 

От представения прогнозен паричен поток се вижда, че дружеството ще използва заем за 
осъществяване на дейността “координатор на специална балансираща група”, но ще успее да 
погасява своите задължения по него. Паричните наличности и за двете години остава не 
променена. Дружеството не предвижда паричен поток за инвестиции за разглеждания период.  

 
Въз основа на гореизложеното може да се направи извода, че „Енерго-Про Продажби” 

АД ще притежава финансови възможности за осъществяване дейността „координатор на 
специална балансираща група”. 

В съответствие с чл. 12 от НЛДЕ и чл. 11, ал. 1, т. 9 от Правилата за търговия с 
електрическа енергия (ПТЕЕ), когато за допълване на издадена лицензия с определяне на 
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координатор на балансираща група, заявителя следва да представи проект на „Договор за 
участие в специална балансираща група за поемане на отговорност за балансиране”. Предвид 
разпоредбата на чл. 19, ал. 5 и чл. 63, ал. 1 от ПТЕЕ, ДПИ поемат служебно отговорността за 
балансиране, а договорите за участие в балансираща група между доставчици от последна 
инстанция като координатори на балансиращи групи и крайни клиенти, които не са избрали 
друг доставчик или са останали без доставчик, се сключват при общи условия, одобрени от 
ДКЕВР. Цитираните разпоредби са в съответствие с чл. 95а, ал. 2 от ЗЕ, където 
предоставянето на услуга от обществен интерес, каквато е доставката на електрическа енергия 
от ДПИ се предоставя въз основа на договор при общи условия в съответствие с ПТЕЕ. 

 „Енерго-Про Продажби” АД е представило проект на „Общи условия на договорите на 
„Енерго-Про Продажби” АД за доставка на електрическа енергия от доставчик от последна 
инстанция”, в които общи условия следва да е включено съдържанието на договора по чл. 12, 
ал. 2 от Наредба № 3. Проектът на общи условия подлежи на одобрение от комисията по реда 
на  чл. 126 и следващите от Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в 
енергетиката. 

Във връзка с изложеното Комисията счита, че искането на „Енерго-Про Продажби” АД 
за изменение на лицензия № Л-410-17/01.07.2013 г. за дейностите „доставка на електрическа 
енергия от доставчик от последна инстанция” като бъде допълнена с права и задължения  на 
координатор на специална балансираща група” е основателно и лицензията е необходимо да 
бъде изменена, както следва: 

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

 
1. Т. 1.1.4 се изменя така: 
„1.1.4. „Правилата за достъп” са „Правила за условията и реда за достъп до 

електропреносната и електроразпределителните мрежи”, приети с решение на Държавната 
комисия за енергийно и водно регулиране по т. 2 от протокол № 147 от 14.10.2013 г. 
съгласно чл. 21, ал. 1, т. 13 и чл. 24, ал. 2 от ЗЕ с всички последващи изменения и 
допълнения”; 

2. Т. 1.1.6 се изменя така: 
„1.1.6. „Правила за измерване” са „Правилата за измерване на количеството 

електрическа енергия”, приети с решение от Държавната комисия за енергийно и водно 
регулиране по т. 3 от протокол № 147 от 14.10.2013 г. на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 във 
връзка с чл. 83, ал. 1, т. 6 от ЗЕ с всички последващи изменения и допълнения”; 

 
3. Т. 1.1.7 се изменя така: 
„1.1.7 Правила на мрежите” са приетите с решение на Държавната комисия за енергийно 

и водно регулиране на основание чл. 21, ал.1, т. 9 от ЗЕ, “Правила за управление на 
електроенергийната система”,  (приети с решение от Държавната комисия за енергийно и 
водно регулиране по по т. 2 от протокол № 162 от 06.11.2013 г.), “Правила за управление на 
електроразпределителните мрежи” (обн. ДВ, бр. 66 от 2007 г.) с всички последващи 
изменения и допълнения.” 

 
4. Създава се нова т. 1.1.9. със следното съдържание: 
„1.1.9. „Участник” е член на специална балансираща група съгласно Правилата за 

търговия.“ 
II. В т. 2 „Общи положения“ се правят следните изменения: 
 
1. Т. 2.1. се изменя така: 
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„2.1.С тази лицензия Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, наричана 
по-нататък „комисията”, разрешава на лицензианта да извършва дейността „доставка на 
електрическа енергия от доставчик от последна инстанция” („лицензионната дейност”) 
включително дейността „координатор на специална балансираща група“ на територията, 
определена в Приложение № 1 („територия на лицензията”) към тази лицензия, 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 дейности, както и с установената добра 
национална и международна практика.“ 

2. Създава се нова т. 2.5. със следното съдържание: 
„2.5. Да осъществява дейността координатор на специална балансираща група и да 

прилага общи недискриминационни условия за разпределение на небаланса между 
отделните членове в групата, спазвайки действащото законодателство. За изпълнението на 
това задължение лицензиантът е длъжен: 

- да поема служебно отговорността за балансиране в съответствие с разпоредбите на 
Правилата за търговия с електрическа енергия; 

- 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 
обмен на потребление на балансиращата група и графици за обмен на електрическа енергия 
с други балансиращи групи в случаите, в които е приложимо; 

- 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.“ 

 
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.3.3.2. думите „лицензионната дейност“ се заменя с думите „лицензионните 

дейности“. 
3. Т.3.5.5. се изменя така: 
„3.5.5. Лицензиантът изготвя и прилага публично известни общи условия на договорите 

за доставка на електрическа енергия на клиентите включващи отговорността за балансиране, 
като:“ 

4. Т.3.5.6. се изменя така: 
„3.5.6. Одобрените от комисията общи условия на договорите за доставка на 

електрическа енергия на клиентите, включващи отговорността за балансиране, както и всяко 
тяхно одобрено изменение, стават Приложение № 3 към тази лицензия и се разглеждат като 
част от нейните условия.”  

5. Т.3.10.8. се изменя така: 
„3.10.8. Лицензиантът изготвя и предоставя на комисията регулярни отчети, обхващащи 

едногодишен период от дейността „доставка на електрическа енергия от доставчик от 
последна инстанция” и като координатор на специална балансираща група и извънредни 
отчети, поискани от Комисията, съдържащи информация съгласно Правилата за търговия.“ 
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В съответствие с изискванията на чл. 13, ал. 3, т. 1 от ЗЕ на 22.11.2013  г. ДКЕВР е 

провела открито заседание за разглеждане на доклада, приет с решение на ДКЕВР на закрито 
заседание на 18.11.2013 г. и публикуван на интернет страницата на комисията. На откритото 
заседание комисията е обсъдила с представителите на заявителя доклада, като представителят 
на дружеството заяви, че е запознат с изложеното в доклада, в който фактите по подаденото 
заявление са отразени точно. С писмо вх. № Е-ЗЛР-И-68 от 27.11.2013 г. е постъпило 
становище от „Енерго-Про Продажби“ ЕАД по доклада за изменение и допълнение на 
лицензията. Дружеството прави конкретни предложения по допълнените условия на 
лицензията, които са приети и отразени в настоящото решение.  

 
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 1, чл. 39, ал. 1, ал. 5 и чл. 

51, ал. 1, т. 1  от Закона за енергетиката, във връзка с чл. 9, ал. 5 и чл. 66,  ал. 1, т.1 от 
Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката и чл. 56, 
ал. 3 и ал. 10 от Правилата за търговия с електрическа енергия 

 
 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

Р Е Ш И: 
 
 

1. Изменя Лицензия № Л-410-17/01.07.2013 г. за извършване на дейността „доставка 
на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция”, издадена на „Енерго-
Про Продажби” АД, ЕИК 103533691,  като допълва същата с права и задължения за 
дейността „координатор на специална балансираща група”, както следва: 

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

допълнения: 
1. Т. 1.1.4 се изменя така: 
„1.1.4. „Правилата за достъп” са „Правила за условията и реда за достъп до 

електропреносната и електроразпределителните мрежи”, приети с решение на 
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по т. 2 от протокол № 147 от 
14.10.2013 г. съгласно чл. 21, ал. 1, т. 13 и чл. 24, ал. 2 от ЗЕ с всички последващи 
изменения и допълнения”; 

2. Т. 1.1.6 се изменя така: 
„1.1.6. „Правила за измерване” са „Правилата за измерване на количеството 

електрическа енергия”, приети с решение от Държавната комисия за енергийно и водно 
регулиране по т. 3 от протокол № 147 от 14.10.2013 г. на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 във 
връзка с чл. 83, ал. 1, т. 6 от ЗЕ с всички последващи изменения и допълнения”; 

 
3. Т. 1.1.7 се изменя така: 
„1.1.7 Правила на мрежите” са приетите с решение на Държавната комисия за 

енергийно и водно регулиране на основание чл. 21, ал.1, т. 9 от ЗЕ, “Правила за 
управление на електроенергийната система”,  (приети с решение от Държавната 
комисия за енергийно и водно регулиране по по т. 2 от протокол № 162 от 06.11.2013 г.), 
“Правила за управление на електроразпределителните мрежи” (обн. ДВ, бр. 66 от 2007 
г.) с всички последващи изменения и допълнения.” 

 
4. Създава се нова т. 1.1.9. със следното съдържание: 
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„1.1.9. „Участник” е член на специална балансираща група съгласно Правилата за 
търговия.“ 

II. В т. 2 „Общи положения“ се правят следните изменения: 
 
1. 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 
„доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция” 
(„лицензионната дейност”) включително дейността „координатор на специална 
балансираща група“ на територията, определена в Приложение № 1 („територия на 
лицензията”) към тази лицензия, 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 дейности, както и с установената добра национална и международна практика.“ 

2. Създава се нова т. 2.5. със следното съдържание: 
„2.5. Да осъществява дейността координатор на специална балансираща група и да 

прилага общи недискриминационни условия за разпределение на небаланса между 
отделните членове в групата, спазвайки действащото законодателство. За изпълнението 
на това задължение лицензиантът е длъжен: 

- да поема служебно отговорността за балансиране в съответствие с разпоредбите 
на Правилата за търговия с електрическа енергия; 

- 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 обмен на потребление на балансиращата група и графици за обмен на 
електрическа енергия с други балансиращи групи в случаите, в които е приложимо; 

- 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.“ 

 
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.3.3.2. думите „лицензионната дейност“ се заменя с думите 

„лицензионните дейности“. 
3. Т.3.5.5. се изменя така: 
„3.5.5. Лицензиантът изготвя и прилага публично известни общи условия на 

договорите за доставка на електрическа енергия на клиентите включващи 
отговорността за балансиране, като:“ 

4. Т.3.5.6. се изменя така: 
„3.5.6. Одобрените от комисията общи условия на договорите за доставка на 

електрическа енергия на клиентите, включващи отговорността за балансиране, както и 
всяко тяхно одобрено изменение, стават Приложение № 3 към тази лицензия и се 
разглеждат като част от нейните условия.”  

5. Т.3.10.8. се изменя така: 
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„3.10.8. Лицензиантът изготвя и предоставя на комисията регулярни отчети, 
обхващащи едногодишен период от дейността „доставка на електрическа енергия от 
доставчик от последна инстанция” и като координатор на специална балансираща 
група и извънредни отчети, поискани от Комисията, съдържащи информация съгласно 
Правилата за търговия.“ 

 
2. Указва на „Енерго-Про Продажби” АД в срок до 7 дни от датата на връчване на 

решението да подаде в „ЕСО“ ЕАД заявление за регистрация на координатор на 
специална балансираща група по образец утвърден от „ЕСО“ ЕАД. 

 
 3. В тридневен срок след изпълнението указанията по т. 2 от настоящото решение 

да уведоми ДКЕВР. 
 
 
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14 
(четиринадесет) дневен срок. 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
/АНЖЕЛА ТОНЕВА/ 
 
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 
/ЕМИЛИЯ САВЕВА/  
 
 
 
 
 


