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Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ И3 – Л - 194 

от 01.07.2014 г. 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

 

на закрито заседание, проведено на 02.06.2014 г., като разгледа доклад с вх.№ 

Е- Дк- 229/02.06.2014 г. преписка, образувана по заявление с вх. № E-ЗЛР-И-

81/18.11.2013  г., подадено от „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ” АД, за изменение/допълнение 

на лицензия № Л-194-15/28.11.2005 г., издадена за дейността „търговия с 

електрическа енергия”, изменена и допълнена за дейността „координатор на 

стандартна балансираща група” №И2-Л-194 /09.07.2012 г. като „координатор на 

комбинирана балансираща група”, доклада на работната група и събраните данни 

от проведеното на 12.06.2014 г. открито заседание, установи следното: 

Административното производство е образувано по заявление с вх.  

№ E-ЗЛР-И-81/18.11.2013 г., подадено от „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ” АД за 

изменение/допълнение на лицензия  № Л-194-15/28.11.2005 г., издадена за дейността 

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

балансираща група” на основание на основание чл. 51, ал. 1, т. 1, чл. 39, ал. 5 и чл. 96а 

от Закона за енергетиката (ЗЕ), чл. 61, ал. 2, т. 2 от Наредба №3 за лицензиране на 

дейностите в енергетиката (Наредба №3), и чл. 56, ал. 15 от Правилата за търговия с 

електрическа енергия, приети с решение по протокол № 110 от 18.07.2013 г. на ДКЕВР. 

Заявителят „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ” АД, ЕИК 131200181, е акционерно дружество 

със седалище и адрес на управление гр. София 1000, община Столична, р-н Средец, 

бул. „Патриарх Евтимий” № 64, ет.4, ап.9. Капиталът на дружеството е в размер на 12 

000 000 (дванадесет милиона) лева, разделен на 12 000 000 (дванадесет милиона) броя 

поименни акции с право на глас с номинал на всяка една акция от 1 (един) лев и е 

изцяло внесен. Дружеството се представлява  от  Светослав Георгиев Георгиев в 

качеството му на изпълнителен. 

С заявление с вх. № E-ЗЛР-И-81/18.11.2013 г., дружеството е поискало 

допълване на   лицензията с права и задължения на координатор на комбинирана 

балансираща група.  

Съгласно чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗЕ и чл. 61, ал. 2, т. 2 от Наредба № 3 от  

21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, производство за изменение 

на лицензия може да се образува по искане на лицензианта.  

  В чл. 56, ал. 15 от Правилата за търговия с електрическа енергия, изрично е 

предвидена възможността за създаване на комбинирани балансиращи групи, в които 

могат да участват производители на енергия от възобновяеми източници и 

високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия . От 

друга страна съгласно, чл. 58, ал. 1 от Правилата търговските участници имат право да 

се регистрират като координатори на стандартни и комбинирани балансиращи групи. 

Съгласно разпоредбата на чл. 1 , ал. 2 от Правилата търговски участник  е и търговеца 

на 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 

комбинирана балансираща група предполага качество търговец на електрическа 

енергия. Предвид изложеното при изменение на съществуващата лицензия срокът на 

изпълнение на дейността за координатор не може да надвишава този по лицензията. 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 2015 г. 

От датата на регистрация - 17.03.2006 г. и до настоящия момент дружеството е с 

постоянен статут „активен”. Във връзка със стартиралата пробна работа по прилагане 

на Правилата за търговия с електрическа енергия, (Обн. в ДВ, бр. 64 от 2010 г.) 

дружеството е регистрирано от „ЕСО” ЕАД, като координатор на балансираща група с 

EIC код: 32XENERGYMARKET1. 

Дружеството осъществява дейността „търговия с електрическа енергия” от офис 

находящ се в гр.София, район „Средец” ул. „Патриарх Евтимий” № 64, ет. 4, ап. 9.,като 

е представило данни и доказателства за притежаваните материални ресурси и 

техническа осигуреност, включващ оборудвани помещения с преносими и стационарни 

компютри, периферна техника, локална мрежа и софтуерните приложения, чрез които 

се осигурява обмен на информация между търговските участници. 

От изложените данни и доказателства може да се приеме, че „Енерджи Маркет” 

АД  отговаря на изискванията за наличие на техническа и материална осигуреност за 

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

балансираща група“ в съответствие с чл. 11, ал. 6, т. 2 от Наредба № 3 за лицензиране 

на дейностите в енергетиката и Правилата за търговия с електрическа енергия. 

Относно наличието на човешки ресурси и опит за осъществяване на дейността 

търговия с електрическа енергия, като координатор на комбинирана балансираща група 

са предоставени са данни за управленската и организационна структура на 

дружеството, както и данни за образованието и квалификацията на персонала. Общият 

брой служители към момента наброява девет висококвалифицирани специалисти с 

натрупан опит от активното участие на дружеството, както на вътрешния, така и на 

външния електроенергиен пазар от неговото отваряне. Ръководният и мениджърски 

екип на „Енерджи Маркет” АД има дългогодишен опит и практика в сферата на 

ръководенето и обслужването на компании, търгуващи с електроенергия на 

либерализирания пазар. 

Дружеството работи  с водещи български предприятия и има международни 

партньори на пазара на електрическа енергия, като Турция, Гърция, Румъния, Сърбия, 

Македония, Унгария, Чехия, Германия и Холандия. 

Изложените от дружеството данни дават основание да се приеме, че „Енерджи 

Маркет” АД отговаря на изискванията по чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЕ относно наличие на 

човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на дейността търговия 

с електрическа енергия, като „координатор на комбинирана балансираща група“ в 

съответствие с в чл. 11, ал.6 т. 3 от Наредба №3 за лицензиране на дейностите в 

енергетиката и Правилата за търговия с електрическа енергия. 

В изпълнение на изискванията на чл.13 ал.1 т.5 и т.6 от Наредба № 3 за 

лицензиране дейностите в енергетиката, „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ” АД е представило 

актуализиран бизнес план за периода 2011 г.- 2015 г. с прогнозни годишни финансови 

отчети, банково удостоверение от „Първа Инвестиционна Банка“ АД клон Плевен за 

финансово обезпечение, съгласно член 19, ал. 2 от Правилата за условията и реда за 



достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи, както и годишни 

финансови отчети на дружеството заявител за периода 2010 г.- 2012 г. 

Финансови резултати от дейността на „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ” АД за 

периода 2010 - 2012 г. 

Съгласно представените одитирани годишни финансови отчети на „ЕНЕРДЖИ 

МАРКЕТ” АД, финансовият резултат на дружеството е както следва: за 2010 г. нетна 

печалба от 919 хил.лв., за 2011 г. нетна печалба от 1 517 хил.лв., за 2012 г. нетна 

печалба в размер на 917 хил. лв. Основните фактори, които оказват влияние върху 

нарастването на нетната печалба през 2011 г. спрямо 2010 г. е увеличението на общите 

приходи от продажби, докато понижението на печалбата през 2012 г. се дължи на 

свитите обеми търгувана електрическа енергия, които спрямо предходната година 

намаляват почти 3 пъти. 

Въз основа на извършения анализ на база обща балансова структура може да се 

направи  извода, че финансовото състояние на дружеството за периода 2010-2012 г. е 

добро, т.е. дружеството не притежава свободен капитал за покриване на финансовите 

си задължения, но е осигурена наличност от бързоликвидни средства за обезпечаване 

на оперативните търговски задължения и средства за инвестиции в нови дълготрайни 

активи. 

Финансов анализ на база прогнозните годишни финансови отчети на 

„ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ” АД за периода 2013 – 2015 г. 

„ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ” АД е представило актуализиран бизнес план за 

управление и развитие на дейността „търговия с електрическа енергия” с права и 

задължения за извършване на дейността „координатор на стандартна балансираща 

група” и „координатор на комбинирана балансираща група” за периода 2011 - 2015 г., с 

прогнозни счетоводни баланси и прогнозни отчети за приходите и разходите за периода 

на бизнес плана. 

Дружеството очаква ръст в приходите си с 13% годишно. Със същите темпове е 

прогнозирано да нарастват и разходите, както и печалбата от тази дейност.  В 

представения бизнес план „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ” АД залага приходи от услуги в размер 

на 580 хил. лв. през 2013 г., 592 хил. лв. през 2014 г. и 604 хил. лв. през 2015 г. В резултат 

на гореизложеното дружеството прогнозира да реализира нарастваща печалба. 

Текущите активи следват тенденция на увеличение, в резултат на 

прогнозираното увеличение на търговските вземания и паричните средства и 

еквиваленти.  

По отношение на капиталовата структура дружеството прогнозира поетапно 

увеличение на сумата на собствения капитал, вследствие на увеличение на стойността 

на неразпределената печалба.  

За периода на бизнес плана дългосрочните задължения намаляват и са 

формирани изцяло от пасиви по отсрочено финансиране. Краткосрочните задължения 

нарастват за разглеждания период, вследствие на увеличение на търговски и други 

задължения. 

В тази връзка общата ликвидност за периода 2013 - 2015 г. е висока, което е 

индикатор, че дружеството ще разполага със свободни оборотни средства за 

обслужване на текущите си задължения.  

В резултат на извършване на дейността „координатор на комбинирана 

балансираща група”, дружеството очаква да понижи загубите на крайните клиенти и 

производители, което ще се дължи на агрегирането на товарите на участниците в 

балансиращата група. Като резултат от това, дружеството предвижда разходите за небалнс 

да паднат с 40%, поради намалените суми за неустойки, които към момента „ЕНЕРДЖИ 

МАРКЕТ” АД изплаща към ЕСО за излишък и недостиг. Дружеството не очаква да 



формира печалба от сделките с балансираща енергия, то като координатор, ще се разплаща 

с ЕСО за небалансите на групата, покривайки приходите/разходите си за балансираща 

енергия чрез сделките за балансираща енергия с преките членове на групата и чрез 

разпределяне на разходите за балансираща енергия в продажните цени на непреките 

членове. 

   Въз основа на всичко гореизложено може да се направи извода, че ако  

спази заложените в бизнес плана параметри, „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ” АД 

притежава финансови възможности за извършване на дейността ”търговия с 

електрическа енергия” и „координатор на комбинирана балансираща група”. 

 

На основание чл. 11, т. 9 от Правилата за търговия с електрическа енергия 

„Енерджи Маркет” АД е представило проект на Договор за участие на в комбинирана 

балансираща група (Договор) между дружеството и участник в качеството на член на 

балансиращата група.  

Договорът съдържа: 

 

 - Дефиниции - дадени са определения на термини, които се използват в този 

проект на договор. 

 - Предмет на договора, условия за влизането му в сила – в договора се 

регламентират сделките за компенсиране на разликата между количествата закупена и 

реално потребената електрическа енергия за всеки период на сетълмент на участника 

(краен клиент или производител) в комбинираната балансираща група. Предмет на този 

договор са условията за участие в групата и прехвърляне на отговорността за 

балансиране. Договорът влиза в сила след подписване от двете страни.  

 - Известяване на количествата електрическа енергия – координаторът 

изготвя дневен график за доставка на електрическа енергия за участника и обхваща 

един ден, започвайки от 00:00ч до 24 ч. на съответния ден. Координаторът изготвя, 

валидира и регистрира в „ЕСО” ЕАД от името на участника дневните графици за 

доставка на електрическа енергия, съгласно Правилата за търговия с електрическа 

енергия. 

 - Права и задължения на координатора – посочени са правата и задълженията 

на координатора. Координаторът е длъжен да предоставя информация, данни и 

документи по начина и в сроковете посочени в договора и Правилата за търговия с 

електрическа енергия, да спазва разпоредбите и правилата заложени в Закона за 

енергетиката, наредбите, Правилата за търговия с електрическа енергия и 

разпорежданията на оператора на електроенергийната система. Координаторът има 

право да отстрани участника в комбинираната група, след изпращане на седемдневно 

писмено предупреждение в случаите, когато участникът системно предизвиква 

небаланс, по-голям от 15% (30%, 50%) от прогнозния дневен график за доставка. В 

този случай участникът се счита, че поема отговорността за небалансите си  на 

собствените си обекти. 

 - Фактуриране и плащане на балансираща енергия. Санкции при забавено 

плащане – фактурирането си извършва съгласно дневните и обобщени извлечения за 

сетълмент по актуалните към момента цени на балансиращата енергия на „ЕСО” ЕАД, 

с дата на данъчното събитие – последния ден на календарния месец и се изпраща от 

координатора/участника по факс или електронна поща в деня на издаването им, но не 

по късно от десетия ден на месеца, следващ отчетния. Фактурите се издават от 

координатора/участника за количеството балансираща енергия, което са продали за 

съответния отчетен период,отразено в обобщените извлечения за сетълмент. Срокът на 

плащане на задълженията на координаторът  по издадената от участника фактура е да 



5-то число на месеца, следващ отчетния, като неполучаването на фактурата в оригинал 

не освобождава координатора да заплати сумите в уговорения срок. Срокът на плащане 

на задълженията на участника по издадената от координатора фактура е да 5-то число 

на месеца, следващ отчетния. В случай на забавено плащане на някоя от страните по 

този договор, неизправната страна дължи обезщетение, в размер на законната лихва, 

изчислена на годишна база от 360 дни, върху дължимата сума от деня на забава до деня 

на постъпване на дължимата сума по сметката на изправната страна. В случай, че 

преведените суми от купувача не са достатъчни да покрият лихвите и главницата, 

първо се погасяват лихвите, след това главницата. 

 - Непреодолима сила - при настъпване на непреодолима сила са уредени 

взаимоотношенията между координатора и членовете на балансиращата група, като 

страните се задължават взаимно да се уведомяват в най-кратки срокове за началото на 

обстоятелствата, както и да положат всички необходими условия за намаляване или 

предотвратяване на вредите и последствията от тези обстоятелства. Възникването на 

събитието непреодолима сила следва да бъде потвърдено със сертификат, издаден от 

Българската търговско-промишлена палата.  

 - Влизане в сила, срок и прекратяване на договора - договорът влиза в сила 

след подписване от двете страни. Същият може да бъде прекратен в следните случаи: 

след изтичане на договорът, по взаимно съгласие, едностранно от координатора с 30 

дневно писмено предизвестие, отправено до участника, едностранно от координатора 

при неизпълнение частично или забавено изпълнение на задълженията на участника. 

При прекратяване на договора изправната страна е длъжна да отправи 14-дневно 

писмено предизвестие до другата страна. 

 - Уреждане на спорове – всички спорове се уреждат доброволно между 

страните. В случай на непостигане на споразумение, спорът може да бъде отнесен за 

разрешаване пред Арбитражния съд към БТПП. 

 - Заключителни разпоредби - - измененията и допълненията в договора могат 

да бъдат само под формата на писмени допълнителни споразумения, подписани от 

двете страни. Страните са задължени да се информират взаимно за всички настъпили 

промени. За всички неуредени въпроси в този договор се прилага българското права, 

като страните уреждат отношенията си чрез споразумение. 

 

Предвид всичко гореизложено, работната група предлага следните 

допълнения и изменения на издадената лицензия: 

 

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

допълнения: 

1. T. 1.1.3. се изменя така: 

„1.1.3. “Наредбата” е Наредба №3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на 

дейностите в енергетиката (обн. ДВ. бр. 33 от 2013 г.) с всички последващи 

изменения и допълнения”. 

 

2. В т. 1.1.4. чл. 21, ал.1, т. 7 от ЗЕ се заменя с чл.21, ал.1, т.13 от ЗЕ. 

 

3. В т. 1.1.5. чл. 21, ал.1, т. 7 от ЗЕ (обн. ДВ, бр. 64/17.08.2010 г.) се заменя с 

чл.21, ал.1, т.9 (обн. ДВ, бр. 66/26.07.2013 г.). 

 

4. В т. 1.1.6. чл. 21, ал.1, т. 7 от ЗЕ се заменя с чл.21, ал.1, т.9 от ЗЕ. 

 

5. В т. 1.1.7. чл. 21, ал.1, т. 7 от ЗЕ се заменя с чл.21, ал.1, т.9 от ЗЕ. 



6.Т. 1.1.9. се изменя така: 

 

„1.1.9. „Участник” е: 

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

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

която участват производители на електрическа енергия от възобновяеми източници и 

от високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа 

енергия.” 

 

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

1. T. 2.1. се изменя така: 

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

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

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

включително дейностите „координатор на стандартна балансираща група“ и 

„координатор на комбинирана балансираща група“ в съответствие с 

разпоредбите на ЗЕ, подзаконовите актове по неговото прилагане, с 

действащото законодателство, с общите и индивидуалните административни 

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

установената добра национална и международна практика.” 

 

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

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

 

3. В т. 2.2.3  изразът „Да осъществява дейността координатор на стандартна 

балансираща група..”се заменя с израза: „Да осъществява дейностите 

координатор на стандартна  и координатор  на комбинирана балансираща 

група…” 

 

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

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

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

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

 

2. В т. 3.4.4., буква „б” се изменя така: 

„б) упражняване на дейностите координатор на стандартна балансираща група и 

координатор на комбинирана балансираща група”. 

 

3. В т. 3.4.4. буква „г” след думата „стандартна” се добавя изразът „и 

комбинирана”.  

 

4. В т. 3.5. след думата „стандартна” се добавя изразът „и комбинирана”.  

 

 

5. В т. 3.5.2. след думата „стандартна” се добавя изразът „и комбинирана”. 

 

6. Т. 3.5.8. се изменя така: 

 

„3.5.8. За осигуряване защитата на участниците лицензиантът изготвя и 

представя за одобряване от комисията договори за участие в стандартната и 



комбинираната балансираща група съгласно Правилата за търговия, включващ 

процедури за работа на координатора с участниците в стандартната и комбинираната 

балансираща група, реда и сроковете за получаване, разглеждане, проверка и отговор 

на подадени от участниците жалби -  Приложение №3  и Приложение № 4”. 

 

7. В т.3.5.10. след думата „стандартната” се добавя изразът „и комбинираната” 

 

8. В т.3.6.1. „Приложение № 4” се заменя с „Приложение № 5”. 

 

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

се заменя с „Наредбата”. 

 

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

се заменя с „Наредбата”. 

 

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

добавя изразът „и координатор на комбинирана балансираща група”. 

 

12. В т.3.11.1. се добавя нова точка 4 със следното съдържание:  

 

„4.Приложение №4 – Договор за участие на производители от възобновяеми 

енергийни източници и високоефективно комбинирано производство в комбинирана 

балансираща група и Договор за участие на потребители в комбинирана балансираща 

група. 

 

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

 

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

качество на обслужването.”. 

 

 

 

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

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

ал.1, т.1 от Наредба № 3 за лицензиране на дейностите в енергетиката  

 

 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 



1. Изменя лицензия № Л-194-15/28.11.2005 г. за дейността „търговия с 

електрическа енергия” изменена и допълнена за дейността „координатор на 

стандартна балансираща група” №И2-Л-194 /09.07.2012 г.  издадена на 

„ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ” АД  , с ЕИК 131200181, като допълва същата с права и 

задължения за дейността „координатор на комбинирана балансираща група”,  

както следва: 

 

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

допълнения: 

2. T. 1.1.3. се изменя така: 

„1.1.3. “Наредбата” е Наредба №3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на 

дейностите в енергетиката (обн. ДВ. бр. 33 от 2013 г.) с всички последващи 

изменения и допълнения”. 

 

 

2. В т. 1.1.4. чл. 21, ал.1, т. 7 от ЗЕ се заменя с чл.21, ал.1, т.13 от ЗЕ. 

 

3. В т. 1.1.5. чл. 21, ал.1, т. 7 от ЗЕ (обн. ДВ, бр. 64/17.08.2010 г.) се заменя с 

чл.21, ал.1, т.9 (обн. ДВ, бр. 66/26.07.2013 г.). 

 

4. В т. 1.1.6. чл. 21, ал.1, т. 7 от ЗЕ се заменя с чл.21, ал.1, т.9 от ЗЕ. 

 

5. В т. 1.1.7. чл. 21, ал.1, т. 7 от ЗЕ се заменя с чл.21, ал.1, т.9 от ЗЕ. 

 

6.Т. 1.1.9. се изменя така: 

„1.1.9. „Участник” е: 

 

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

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

която участват производители на електрическа енергия от възобновяеми източници и 

от високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа 

енергия.” 

 

 

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

1. T. 2.1. се изменя така: 

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

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

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

включително дейностите „координатор на стандартна балансираща група“ и 

„координатор на комбинирана балансираща група“ в съответствие с 

разпоредбите на ЗЕ, подзаконовите актове по неговото прилагане, с 

действащото законодателство, с общите и индивидуалните административни 

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

установената добра национална и международна практика.” 

 

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

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

 



3. В т. 2.2.3  изразът „Да осъществява дейността координатор на стандартна 

балансираща група..”се заменя с израза: „Да осъществява дейностите 

координатор на стандартна  и координатор  на комбинирана балансираща 

група…” 

 

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

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

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

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

  

2. В т. 3.4.4., буква „б” се изменя така: 

„б) упражняване на дейностите координатор на стандартна балансираща група и 

координатор на комбинирана балансираща група”. 

 

3. В т. 3.4.4. буква „г” след думата „стандартна” се добавя изразът „и 

комбинирана”.  

 

4. В т. 3.5. след думата „стандартна” се добавя изразът „и комбинирана”.  

 

 

5. В т. 3.5.2. след думата „стандартна” се добавя изразът „и комбинирана”. 

 

6. Т. 3.5.8. се изменя така: 

 

„3.5.8. За осигуряване защитата на участниците лицензиантът изготвя и 

представя за одобряване от комисията договори за участие в стандартната и 

комбинираната балансираща група съгласно Правилата за търговия, включващ 

процедури за работа на координатора с участниците в стандартната и комбинираната 

балансираща група, реда и сроковете за получаване, разглеждане, проверка и отговор 

на подадени от участниците жалби -  Приложение №3  и Приложение № 4”. 

 

7. В т.3.5.10. след думата „стандартната” се добавя изразът „и комбинираната” 

 

8. В т.3.6.1. „Приложение № 4” се заменя с „Приложение № 5”. 

 

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

се заменя с „Наредбата”. 

 

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

се заменя с „Наредбата”. 

 

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

добавя изразът „и координатор на комбинирана балансираща група”. 

 

12. В т.3.11.1. се добавя нова точка 4 със следното съдържание:  

 

„4.Приложение №4 – Договор за участие на производители от възобновяеми 

енергийни източници и високоефективно комбинирано производство в комбинирана 

балансираща група и Договор за участие на потребители в комбинирана балансираща 

група. 



 

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

 

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

качество на обслужването.”. 

 

2.Одобрява на „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ” АД актуализиран бизнес план за 

периода 2011 г. - 2015 г., приложение към това решение и приложение към 

издадената лицензия. 

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния  административен съд  в 

14 ( четиринадесет) дневен срок. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

(Боян Боев) 

 

 

                                        

                                                                       и.д. ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:  

( Мариела Цанкова)  

                                                                                          


