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ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
София – 1000, бул. ”Княз Дондуков“ № 8 - 10; тел.: 988 24 98; 935 96 13; факс: 988 87 82 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ Л-431 

от 28.11.2014 г. 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

на закрито заседание, проведено на 28.11.2014 г., като разгледа доклад с вх. Е-Дк-481 от 

14.11.2014 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-27/17.04.2014 г., подадено от 

„Трансенерго Ком” СА за издаване на лицензия за дейността „търговия с 

електрическа енергия”, включваща права и задължения на „координатор на 

стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“, 

и събраните данни от проведено открито заседание на 25.11.2014 г., установи следното: 
 

Административното производство е образувано по постъпило в Държавната комисия 

за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-27/ 

7.04.2014 г. на „Трансенерго Ком” СА за издаване на лицензия за дейността „търговия с 

електрическа енергия”, допълнена с права и задължения на „координатор на стандартна 

балансираща група” и на „координатор на комбинирана балансираща група” на основание 

чл. 39, ал. 1, т. 5 и ал. 5, и чл. 96а от Закона за енергетиката (ЗЕ) във връзка с чл. 2, т. 1, чл. 9, 

ал. 1, т. 10, ал. 2, и ал. 5 от Наредба № 3 за лицензиране на дейностите в енергетиката 

(Наредба № 3). 

В хода на проучване на преписката е указано на заявителя, че е недопустимо 

лицензията на същия да бъде допълнена с права и задължения на „координатор на 

стандартна балансираща група” предвид разпоредбата на § 1, т. 54а от Допълнителните 

разпоредби на ЗЕ и чл. 56, ал. 4 от Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ). В 

тази връзка от „Трансенерго Ком” СА е направено уточнение, че в заявлението е допусната 

техническа грешка, като изразът „координатор на стандартна балансираща група“ следва да 

се разбира като „координатор на стандартна балансираща група“. Обстоятелството, че става 

въпрос за техническа грешка, се потвърждава и от съдържанието на приложените съгласно 

изискванията данни и документи към заявлението, които се отнасят недвусмислено за 

дейността „координатор на стандартна балансираща група“. 

Видно от представеното потвърждаващо удостоверение № 52209 от 13.04.2014 г. на 

Национална дирекция на търговския регистър, Дирекция на търговския регистър към съд 

Букурещ, Румъния, „Трансенерго Ком” СА e акционерно дружество с пореден номер в 

Търговския регистър № J40 / 19379 / 2004, с единен регистрационен код № 16976082, с 

удостоверение за регистрация № B1692613, със седалище и адрес на управление: гр. 

Букурещ, сектор 5, Каля 13 Септембрие, № 90, ет. 2, ап. 2.01, като същото се представлява 

от управителя Рада Коман. 

„Трансенерго Ком” СА е с основен предмет на дейност търговия с електрическа 

енергия. 

Капиталът на дружеството е 22637340 РОН /двадесет и два милиона шестстотин 

тридесет и седем хиляди и триста и четиридесет румънски леи/. 

Акционери в дружеството са Рада Коман със 79771 броя акции, Коман Нелу със 7990 

броя акции и Йосиф Браздау с 38002 броя акции. 

От посочените по-горе данни се установява, че „Трансенерго Ком” СА отговаря на 

условията на чл. 40, ал. 1 във връзка с чл. 40, ал. 7 от ЗЕ и чл. 10, ал. 1 от Наредба № 3, тъй 

като заявителят е лице с регистрация по законодателството на друга държава - членка на 

Европейския съюз, еквивалентна на тази по българския Търговски закон. 
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Видно от представеното решение с рег. № 1043 от 04.08.2010 г. за вписване в 

Регистъра на вътрешнообщностните оператори, „Трансенерго Ком” СА е регистриран 

данъчен субект с данъчен идентификационен номер 16976082.   

Според представената декларация от Рада Коман в качеството си на управител на 

„Трансенерго Ком” СА, се установява, че същата не е лишавана от правото да упражнява 

търговска дейност и не е осъждана с влязла в сила присъда за престъпление против 

собствеността или против стопанството. 

Предвид гореизложеното следва, че издаването на лицензия за дейността “търговия с 

електрическа енергия” на „Трансенерго Ком” СА няма да е в противоречие с чл. 11, ал. 2, т. 

2, буква „а” и „б” от Наредба № 3. 

Представена е и декларация по чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „в” и б. „г” от Наредба  № 3 от 

Рада Коман, в качеството си на управител на „Трансенерго Ком” СА, с която се установява, 

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 и направен анализ може да се направи извод, че 

издаването на исканата в заявлението лицензия няма да е в противоречие с разпоредбите на 

чл. 40, ал. 4, т. 1, 2 и 3 от ЗЕ.  

Изискванията на чл. 40, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗЕ за наличие на вещни права на заявителя 

върху енергийния обект, както и доказателства, че същият отговаря на нормативните 

изисквания за безопасна експлоатация и за опазване на околната среда, са неприложими в 

настоящата хипотеза, тъй като при осъществяването на дейността „търговия с електрическа 

енергия” липсва енергиен обект. 

Срокът на лицензията, за който кандидатства заявителят, е 20 (двадесет) години. 

Предлаганият срок е обоснован с даването на възможност на дружеството като нов 

участник на българския електроенергиен пазар да разполага с достатъчно време да навлезе и 

да натрупа опит на българския пазар на електрическа енергия и да планира дейността си и 

обемите търгувана енергия, което в дългосрочен план ще доведе до подобряване на 

конкурентната среда и повече ползи както за останалите участници на пазара, така и за 

българските потребители.  

Съгласно установената практика на Комисията, издаването на лицензия за дейността 

„търговия с електрическа енергия“ е за срок не по дълъг от 10 (десет) години. Основанията 

за този срок се дължат на обстоятелството, че развитието на пазара на електрическа енергия 

е изключително динамично както в Република България, така и в региона, и е невъзможно 

да бъде направена реалистична прогноза на пазарната адекватност на компания, оперираща 

на този пазар, за период по-дълъг от десет години. Предвид горното, срокът, за който да 

следва да бъде издадена исканата лицензия, е десет години.  

С оглед изложеното се налага изводът, че искането на „Трансенерго Ком” СА за 

издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия”, съдържаща права и 

задължения, свързани с дейността „координатор на стандартна балансираща група” и 

„координатор на комбинирана балансираща група”, е допустимо.  

Във връзка с удостоверяване на наличието на технически и материални ресурси за 

осъществяване на заявената дейност „Трансенерго Ком“ СА е уточнило, че лицензионната 

дейност ще се осъществява от централния офис на дружеството, намиращ се в Република 

Румъния, град Букурещ, Сектор 5, Каля 13 Септембрие № 90, разположен на втори етаж в 

офис - част на хотел „JW Marriot Bucharest Grand“ и предоставен по силата на договор за 

наем. Дружеството декларира, че офисите са с резервно електрозахранване от генератор, 

както и с резервирани комуникационни линии (телефонни линии и интернет). В отделни 

помещения са обособени заседателни зали, стаи за отделите - счетоводен, правен, 

управление на риска, финансов и ИТ, зала за търговия и анализи на пазара (trading room), 

оборудвана с видео стена и система за онлайн достъп в реално време до информация за 

борсови пазари, брокерска платформа (TFS Tradition). Отделена е и диспечерска зала, 

оборудвана със система за контрол и мониторинг на присъединените към балансиращата 

група на дружеството производители и потребители. 
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Съгласно чл. 11 от Наредба № 3, дружеството е представило доказателства за 

наличието на техническите средства за осъществяване на лицензионната дейност, както 

следва: 

Хардуер: 

Персонални компютри: 

o Desktop PC (Конфигурация на хардуера: Intel core 2 Duo – Intel i5, 4-8GB Ram) с 

монитори 23-24”; 

o Лаптопи (Lenovo, CPU Intel i5, 4GB RAM); 

Сървъри:  

o Hardware IBM X3550 M3, IBM ThinkCenter T110, Dell; 

o Платформа на софтуера  MS Windows Server 2008R2, Linux CentOS, Linux Fedora, File 

Server Open-E V6, V7; 

Средства за електронна и аудио/видео комуникация: 

o Електронна поща на Microsoft (Outlook) версия 2007, 2010, 2013; 

o Мултифункционални системни принтери Konica Minolta C220, Sharp MX-2614N, 

Sharp MX-2314N. 

Всички устройства, включително имейл сървърите, са под контрола на дружеството. 

Софтуер: 

Компютърните системи са оборудвани със следния софтуер: 

 

o Стандартен: 

Windows XP Pro/Windows 7 Pro, PDF (Adobe) Reader, MS Office Home and Business 

Edition 2007/10/13, Kaspersky EndPoint Security10. 

o Специален софтуер: 

Софтуер ERP, RVX Manager. 

o Софтуер за пазарен анализ и търговия: 

Thomson Reuters, Eykon (Point Carbon); 

Icis Heren. 

o Платформа за търговия и енергиен капацитет: 

Areva; Damas Romania; Damas Serbia; EPEX-HUPX; Kapar; CAO. 

Свързаност и защита 

Телефония: 

o Наземна телефония - оптика по SIP протокол. Всички телефонни линии са директни и 

фиксирани.  

Интернет: 

o Директен интернет достъп (DIA) през дуална линия със статичен адреси с капацитет 

20Mb синхронен. 

Защита. 

Всички офиси са свързани помежду си във виртуална частна мрежа, посредством 

хардуерни VPN. 

Съгласно чл. 11, ал. 6, т. 2 от Наредба № 3 и ПТЕЕ, средствата за обмен на 

информация, осигурявани от търговските участници за целите на работа на пазара, се 

одобряват от „Електроенергиен системен оператор” ЕАД. 

С писмо с вх. № ЦУ-ПМО-798/06.02.2014 г. до „Електроенергиен системен оператор” 

ЕАД, „Трансенерго Ком“ СА е декларирало, че притежава техническите средства за 

осъществяване на лицензионната дейност. 

С писмо с изх. № ЦУ-ПМО-872/18.02.2014 г., „Електроенергиен системен оператор” 

ЕАД е констатирало, че „Трансенерго Ком“ СА 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. 
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От изложените данни и доказателства следва да се приеме, че „Трансенерго Ком“ СА 

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

на сделки с електрическа енергия в съответствие с чл. 11, ал. 6, т. 2 от Наредба № 3. 

Относно наличието на човешки ресурси и опит за осъществяване на дейността 

„търговия с електрическа енергия”, включваща права и задължения на „координатор на 

стандартна балансираща група” и „координатор на комбинирана балансираща група”, 

„Трансенерго Ком“ СА декларира, че разполага с управленски и помощен персонал, 

необходим за осъществяването на дейността „търговия с електрическа енергия“, който се 

състои от специалисти, притежаващи необходимия професионален опит и квалификация в 

областта на търговията с електрическа енергия. Представени са данни за числеността и 

квалификацията на персонала, който ще упражнява дейността. Към момента в дружеството 

са назначени общо 37 служители. 

Представени са данни за управленската и организационна структура на цялото 

дружество, както и за образованието и квалификацията на мениджъра, отговорен за 

дейността „търговия с електрическа енергия” на територията на Република България, 

включително диплома за висше образование, сертификати и трудов договор. 

„Трансенерго Ком“ СА е акционерно дружество и се управлява и представлява от 

мажоритарния собственик и управител. Директно на подчинение на управителя са 

оперативните звена в дружеството, звено „Вътрешен контрол“ и отдел „Правен“. 

Оперативните звена включват отдел „Доставка на електрическа енергия“ със сектори за 

търговия на едро и доставка на крайни потребители, отдел „Търговски“, отдел 

„Икономически“, отдел „ИТ“, отдел „Човешки ресурси“ и отдел „Административен, 

логистика и архив“.  

Оперативните звена, занимаващи се с дейността „търговия с електрическа енергия“, 

са структурирани по следния начин: 

- Отдел „Доставка на електрическа енергия“ - отговорен за изпълнение на заявки за 

доставка на електрическа енергия на други търговци и крайни потребители, 

индустриални предприятия, и включва двама диспечери, двама технически специалисти 

и инженер по електроенергетика. 

- Отдел „Търговски“ - отговорен за маркетинга и привличането на нови клиенти на 

дружеството и включва търговски директор, шестима търговски специалисти и 

ръководител проекти (с функции за развитие на дейността на дружеството в Р България). 

- Отдел „Икономически“ - включва двама специалисти счетоводители и касиер, 

ръководени от главен счетоводител и ангажирани с осъществяване на надлежно 

счетоводно документиране и отчитане на сделките на дружеството. Част от служителите 

имат задължения свързани с осъществяване на отношенията на дружеството с данъчните 

органи и финансовите институции.   

- Отдел „Информационни технологии“ - включва техник и оператор по компютърни 

системи и мрежи и се грижи за информационното обезпечаване на дейността и офиса на 

дружеството. 

- Отдел „Човешки ресурси“ – състои се от юрист и счетоводител, които съвместяват и 

други функции, съответно в отдел „Правен“ и „Икономически“. Отделът се занимава с 

обезпечаване на функцията „труд и работна заплата“ в дружеството.  

- Отдел „Административен, логистика и архив“ - обезпечава нормалното функциониране 

на предходните звена чрез организационна, административна и логистична помощ. В 

отдела работят петима асистент мениджъри, един архивист и един администратор на 

бази данни, които се ръководят от общ ръководител на отдела. 

- Отдел „Правен“ - състои се от един юрист, който обезпечава юридически дейността на 

дружеството. 

- Отдел „Вътрешен контрол“ - състои се от трима инспектори и един специалист по 

управление на риска, които общо осъществяват вътрешнофирмен контрол върху 

оперативните звена в дружеството и докладват на управителя на дружеството. 

Изложените от дружеството данни и доказателства дават основание да се приеме, че 

„Трансенерго Ком“ СА отговаря на изискванията по чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЕ, относно наличие 
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на човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на дейността „търговия с 

електрическа енергия”, включваща права и задължения на „координатор на стандартна 

балансираща група” и „координатор на комбинирана балансираща група”, в съответствие с 

чл. 11, ал. 6, т. 3 от Наредба № 3. 

В съответствие с изискванията на ЗЕ, чл. 14 от Наредба № 3 и ПТЕЕ, дружеството е 

представило проект на „Правила за работа с клиенти”, които съдържат реда, процедурата и 

срокове за подаване и разглеждане жалби, сигнали и предложения към „Трансенерго Ком“ 

СА в качеството му на търговец на електрическа енергия и координатор на стандартна и 

комбинирана група. В Правилата за работа с клиенти е регламентиран начинът и формата на 

предоставянето на данни за потреблението, както и данни за специализираните звена за 

работа с уязвими потребители.  

 „Трансенерго Ком” СА е акционерно дружество, регистрирано в Букурещ, Румъния, 

с капитал 22 637 340 леи, а собственици на капитала са акционери - физически лица. 

Дружеството е представило годишни финансови отчети за периода 2011 г. - 2013 г., 

бизнес план за управление и развитие на дейността „търговия с електрическа енергия” с 

права и задължения на координатор на стандартна и комбинирана балансираща група за 

периода 2015 г. - 2019 г. с прогнозни годишни финансови отчети и удостоверение от 

„Ситибанк Европа” АД за открита разплащателна сметка. 

От представеното банково удостоверение от „Ситибанк Европа” АД, клон България, 

издадено на 13.10.2014 г., става ясно, че „Трансенерго Ком“ СА е клиент на банката и 

притежава разплащателна сметка в евро с баланс към 10.10.2014 г. в размер на 79 394,45 

евро. Банката се задължава, при поискване от ДКЕВР, за сметка на титуляра на банковата 

сметка да предоставя информация за салдото и оборотите по нея. 

Размерът на сумата по стандартната разплащателна сметка отговаря на изискванията 

на чл. 19 от Правилата за условията и реда за достъп до електропреносната и 

електроразпределителните мрежи, тъй като 1/24 от прогнозната стойност на годишния 

оборот от търговия с електрическа енергия на територията на Република България, за 

първата година от представения бизнес план, е в размер на 28 583,33 евро, което служи като 

гаранция за сключваните сделки за търговия с електрическа енергия.  

Дружеството е представило писмо за кредитоспособност от „Банка Трансилвания“ 

СА (без да е посочена дата на писмото), с което банката информира, че Трансенерго Ком” 

СА е клиент на банката и е поддържало добри отношения с банката както по отношение на 

операции, така и във връзка с поети ангажименти. Наличността по сметката на „Трансенерго 

Ком” СА е в размер на 12,1 милиона евро, дружеството няма дългове към банката и няма 

платежни инциденти, свързани с клиенти (не е регистрирано в Службата за платежни 

инциденти). 

От представените годишни финансови отчети е видно, че дружеството отчита 

нарастваща печалба, както следва: за 2011 г. в размер на 4 721 леи, за 2012 г. в размер на 

10 375 леи, и за 2013 г. в размер на 12 901 леи. 

От извършения анализ на база обща балансова структура може да се направи извод, 

че финансовото състояние на дружеството е добро. Дружеството притежава достатъчно 

оборотни средства да покрива текущите си задължения, достатъчен по размер собствен 

капитал да инвестира в нови дълготрайни активи, но би могло да среща затруднения в 

покриването на финансовите си задължения със собствени средства. 

Представеният от дружеството бизнес план за периода 2015 г. - 2019 г. е съставен при 

следните допускания:  

За дейността „търговия с електрическа енергия“  

- обемът на продажбите на електрическа енергия нараства от 14,6 GWh за 2015 г. до 

175,20 GWh за 2019 г.  

- очакваната средна цена, по която дружеството ще продава електрическа енергия за 

2015 г., е 47 евро/GWh, за 2016 г. - 48 евро/GWh , за 2017 г. - 51 евро/GWh, за 2018 г. - 55 

евро/GWh и за 2019 г. - 57 евро/GWh. 

- очакваната средна покупна цена е 43 евро/GWh за 2015 г., 44 евро/GWh за 2016 г., 

46 евро/GWh за 2017 г., 50 евро/GWh за 2018 г. и 52 евро/GWh за 2019 г. 
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За дейността „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор 

на комбинирана балансираща група“ 

- очакваното количество енергиен излишък в групата е 1,57 GWh за 2015 г. с 

прогноза да достигне до 7,45 GWh за 2019 г. 

- очакваното количество енергиен недостиг в групата е 1,20 GWh за 2015 г. и 

достигат до 7,45 GWh за 2018 г., след което намалява до 3,94 GWh за 2019 г. 

- цена на балансираща енергия за излишък (изкупуване на енергия от участници в 

групата) е 33,54 евро/GWh за 2015 г., 28,60 евро/GWh за 2016 г. 29,90 евро/GWh за 2017 г., 

34,50 евро/GWh за 2018 г. и 39,00 евро/GWh за 2019 г. 

- цена на балансираща енергия за недостиг (продажба на енергия на участници в 

групата)-за 2015 г. е 75,25 евро/GWh, за 2016 е 74,50 евро/GWh , за 2017 е 76,00 евро/GWh , 

за 2018 г. е 79,25 евро/GWh и за 2018 г. е също 79,25 евро/GWh. 

Прогнозните приходи от продажба на електрическа енергия в България през 2015 г. 

са в размер на 686 000 евро и се увеличават до 9 986 000 евро през 2019 г. Прогнозните 

разходи също нарастват - от 628 000 евро за 2015 г. достигат до 9 110 000 евро за 2019 г. 

Финансовият резултат на дружеството за целия период на бизнес плана е печалба, 

която нараства от 36 хил. евро за 2015 г. до 403 хил. евро за 2019 г. 

Дружеството е представило прогнозен счетоводен баланс за периода 2015 г. - 2019 г. 

с включени активи от дейността в Румъния и в Р България, които нарастват от 61 036 хил. 

евро към 31.12.2015 г. на 62 396 хил. евро към 31.12.2019 г. За периода на бизнес плана, 

активите от дейността в Румъния представляват около 99 % от общите активи. 

Собственият капитал е в размер на 2 286 хил. евро към 31.12.2015 г. и нараства до 

3 646 хил. евро към 31.12.2019 г., като включва записан капитал в размер на 2 000 евро, 

който остава непроменен до края на периода на бизнес плана, резерви от дейността в 

Румъния - в размер на 250 хил. евро, които също остават непроменени за периода и резерви 

от дейността в България, които нарастват от 36 хил. евро към 31.12.2016 г. до 993 хил. евро 

към 31.12.2019 г. 

В прогнозния баланс са включени само задължения от дейността на дружеството в 

Румъния, което показва, че от дейността в България дружеството не предвижда да формира 

задължения. 

От представения прогнозен отчет за паричните потоци за периода на бизнес плана е 

видно, че дружеството не прогнозира парични потоци, свързани с инвестиционна и 

финансова дейност, а прогнозира да реализира положителен паричен поток от основна 

дейност. Предвидено е паричните средства в края на периода да се увеличават, като за 2015 

г. са в размер на 36 хил. евро, а за 2019 г. да достигнат до 1 396 хил. евро. 

Въз основа на всичко гореизложено може да се направи извод, че „Трансенерго Ком” 

СА притежава финансови възможности за извършване на дейността „търговия с 

електрическа енергия” с права и задължения на „координатор на стандартна балансираща 

група” и „координатор на комбинирана балансираща група”. 

В съответствие с чл. 12, ал. 1 от Наредба № 3 и чл. 11, т. 9 от ПТЕЕ, „Трансенерго 

Ком” СА е представило проекти на „Договор за участие в стандартна балансираща група за 

поемане на отговорност за балансиране” и „Договор за участие в комбинирана балансираща 

група за поемане на отговорност за балансиране” с координатор „Трансенерго Ком” СА 

(Договори). От направения преглед на предложените проекти на Договори може да се 

направи извод, че същите отговарят на изискванията на чл. 12, ал. 2 от Наредба № 3 в 

съответствие с ПТЕЕ. 

Договорите съдържат принципи за разпределяне на небалансите в рамките на 

балансиращата група. От направения преглед и анализ на методиката се установи, че 

небалансите се определят на база нетна договорена позиция и нетна измерена позиция за 

всеки период на сетълмент и се заплащат по цена на балансираща енергия в рамките на 

балансиращата група. 

На проведеното открито заседание на 25.11.2014 г. упълномощените представители на 

дружеството са заявили, че приемат без възражения фактите и обстоятелствата, отразени в 

доклад с вх. Е-Дк-481 от 14.11.2014 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-27/17.04.2014 г. 
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Предвид гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 39, ал. 

1, т. 5 и ал. 5 от Закона за енергетиката и чл. 13, ал. 4 от Наредба № 3 от 21.03.2013 за 

лицензиране на дейностите в енергетиката 
 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

Р Е Ш И: 
 

1. Издава на „Трансенерго Ком” СА, ч. ю. л. - държава Румъния, с пореден номер 

в Търговския регистър № J40/19379 / 2004, с единен регистрационен код № 16976082, 

със седалище и адрес на управление: гр. Букурещ, сектор 5, Каля 13 Септембрие, № 90, 

ет. 2, ап. 2.01, лицензия Л-431-15 от 28.11.2014 г. за извършване на дейността „търговия 

с електрическа енергия”, включваща права и задължения на „координатор на 

стандартна балансираща група” и на „координатор на комбинирана балансираща 

група” за срок от 10 (десет) години, приложение и неразделна част от това решение. 

2. Одобрява на „Трансенерго Ком” СА бизнес план за периода 2015 г. – 2019 г., 

приложение към това решение и приложение към лицензията по т. 1. 

3. Одобрява на „Трансенерго Ком” СА „Правила за работа с клиенти”, 

приложение към това решение и приложение към лицензията по т. 1.  
 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 

(четиринадесет) дневен срок. 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

СВЕТЛА ТОДОРОВА 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ 


