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ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
София – 1000, бул. “Княз Дондуков” № 8-10, тел. 02 988 24 98; 02 9359 613, факс 02 988 87 82 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ Л – 423 

 

от 01.07.2014 г. 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

 

на закрито заседание, проведено на 01.07.2014 г., като разгледа доклад с вх.№Е- 

Дк-207/27.05.2014 г. преписка, образувана по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-

89/06.12.2013., подадено от „АСМ ЕНЕРДЖИ” ООД, за издаване на лицензия за 

дейността “търговия с електрическа енергия” с права и задължения за 

координатор на стандартна 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. № Е-ЗЛР-Л-

89/06.12.2013 г. подадено от „АСМ ЕНЕРДЖИ” ООД за издаване на лицензия 

задейността „търговия с електрическа енергия” и „координатор на стандартна 

балансираща група” на основание на основание чл. 39, ал. 1, т. 5 и ал.5 от Закона за 

енергетиката (ЗЕ)  и чл. 96а от ЗЕ. 

„АСМ ЕНЕРДЖИ” ООД e търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от Търговския 

закон, видно от представеното  заверена справка на  (вярно с оригинала) за актуално 

състояние  04.12.2013г. е дружество с ограничена отговорност с ЕИК – 202836900, 

вписано в Търговския регистър воден от Агенцията по вписвания, към Министерство 

на правосъдието и адрес на управление: ул.”Стефан Караджа ”№ 7, ап.11, район 

Средец, гр.София – 1000. 

Следователно заявителят отговаря на  чл. 40, ал. 1, от ЗЕ. 

„АСМ ЕНЕРДЖИ” ООД има следния предмет на дейност: Вътрешна и 

външнотърговска дейност с енергия, стоки, суровини, материали, съоръжения, машини 

и др., съоръжения за енергетиката и телекомуникациите, извършване на всякаква друга 

търговска дейност по смисъла на закона, която не е забранена с нормативен акт. 

Капитала на дружеството е 5 000 ( пет  хиляди ) лева. Дружеството се управлява от  

Андрей Константинов Русинов и Анатолий Емилов Цаков в качеството им  Управители 

на дружеството. Според представените декларации от Андрей Константинов Русинов и 

Анатолий Емилов Цеков в качество им на Управители на  „АСМ ЕНЕРДЖИ” ООД, се 

установява, че същите  не са лишавани от правото да упражняват търговска дейност и 

не са  осъждани с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или 

против стопанството. Представени са и декларации от Андрей Константинов Русинов и 

Анатолий Емилов Цеков в качество им на Управители на „АСМ ЕНЕРДЖИ” ООД, с 

които се установява, че дружеството не е обявено в несъстоятелност, не е в 

производство за обявяване в несъстоятелност, не му е отнемана лицензия за търговия с 

електрическа енергия, както и не му е отказвано издаването на лицензия за същата 

дейност, не е в производство по ликвидация. 

Следователно издаването на лицензия за дейността „търговия с електрическа 

енергия” включваща права и задължения на „координатор на стандартна балансираща 
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група” на „АСМ ЕНЕРДЖИ” ООД няма да е в противоречие с разпоредбите на   чл. 40, 

ал. 4, т. 1, 2 и 3 от ЗЕ  и чл. 11, ал. 2, т. 2, буква „а” и „б” от Наредбата  за лицензиране 

на дейностите в енергетиката. 

В чл. 57, ал.1 от Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) изрично е 

посочена отговорността на търговците на  електрическа  енергия за балансиране като 

лицензирани дружества по смисъла на ЗЕ. 

От друга страна съгласно чл.58, ал.1 от Правилата, търговски участници имат 

право да формират стандартни балансиращи групи.Съгласно разпоредбата на чл.1, ал.2 

от Правилата, търговски участник е и търговец на електрическа енергия. 

Видно от чл. 39, ал. 5 от ЗЕ, когато лицето, което кандидатства за издаването на 

лицензия „търговия с електрическа енергия“ и отговаря на изискванията за 

координатор на балансираща група, същото може да поиска включване в лицензията на 

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

Съгласно разпоредбата на чл. 96а от ЗЕ, координатор на балансираща група може да 

бъде лице, притежаващо лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия”, 

отговарящо на условията за финансово гарантиране на сключваните от него сделки и на 

изискванията, определени в правилата за търговия с електрическа енергия. 

Срокът на лицензията, за който кандидатства заявителят, е 10 (десет) години. 

Предлаганият срок е обоснован с оглед плана на дружеството за дългосрочно 

развитие на енергийния пазар и ще позволи на фирмата пълноценно да участва в 

продължаващия динамичен процес на развитие на либерализирания пазар в страната, 

както и за качествена реализация на натрупаната експертиза и инженерен потенциал. 

С оглед изложеното, се налага изводът, че искането на „АСМ ЕНЕРДЖИ” ООД да 

бъде издадена лицензия за дейността “търговия с електрическа енергия”, съдържаща права 

и задължения, свързани с дейността „координатор на балансираща група” е допустимо. 

Относно наличието на технически и материални ресурси за  осъществяване на 

дейността „търговия с електрическа енергия” включваща права и задължения на  

„координатор на стандартна балансираща група”, дружеството заявява, че ще 

осъществява дейността си в офис в сграда с адрес: гр. София, ул. Стефан Караджа №7, 

ап.11. Дружеството декларира, че офисът е оборудван с необходимите за нормалната 

работа на екипа материални ресурси. -Сървър / Intel QUAD Core XEON 3210, RAM 

2GB, HDD2x500GB (RAID 0):Операционна система Linux (Slackware 12);Файлов 

сървър;Сървър база данни;Сървър за електронна поща;Работни станции – 3 

броя;Настолна работна станция /Intel XEON E5430, RAM 4 GB, HDD 2x500(RAID)/ 

оборудвана с многофункционално устройство HP Color LaserJet CM1312 nfi MFP 

/принтер,скенер,факс, копир/:Операционна система MS Windows Vista Business 32; 

Антивирусна защита NOD32;Версия на WORD 2007 (MS Office 2007 SB); Версия на 

Excel 2007 (MS Office 2007 SB); Версия на клиент за електронна поща MS Outlook 2007 

(MS Office 2007 SB); Система за печатане, сканиране, оптическо разпознаване на 

символи и работа с факс - HP Solution Center.Преносими компютри HP 6730b/Intel 

Core2DuoP8600,RAM 4 GB,HDD 250 GB/  - 2 броя: Операционна система MS Windows 

Vista Business 32; Антивирусна защита NOD32; Версия на WORD 2007 (MS Office 2007 

SB); Версия на Excel 2007 (MS Office 2007 SB); Версия на клиент за електронна поща 

MS Outlook 2007 (MS Office 2007 SB); Cisco Quick VPN Client;Нает сървър за 

електронна поща към пакет хостинг услуги “Малък бизнес” на ХОСТ.БГ /POP3/SMTP 

Mail Server /.Дружеството има два бизнес телефонни поста по договор с Виваком АД и 

статичен, реален IP адрес по договор с интернет доставчик. 

С писмо с изх. №ЦУ-ПМО-7444/16.12.2013г. на “Електроенергиен системен 

оператор” ЕАД декларира, че „АСМ ЕНЕРДЖИ” ООД е изпълнило изискванията за 

комуникационно и компютърно оборудване за електронен обмен на данни. 
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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 Правилата за търговия с електрическа 

енергия. 

 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”. Предоставени са данни за управленската и 

организационна структура на дружеството, както и за образованието и квалификацията 

на персонала, включително и трудови договори на специалистите. За осъществяване на 

дейността си „АСМ ЕНЕРДЖИ” ООД разчита на квалифицирани специалисти в 

съответните области. -управители- представляващи дружеството, организират и 

ръководят дейността на Дружеството съобразно закона и решенията на собствениците 

на капитала. Решават и ръководят дейността на Дружеството, с изключение на въпроси, 

които са от компетентността на собствениците. 

-експерт търговия с електрическа енергия, извършва редовно обмена на 

информация с електроенергийния системния оператор. Обработва, изпраща заявените 

товарови графици и количества електроенергия до „ЕСО” ЕАД. Дава необходимите 

технически справки на работодателя свързани с дейността. Да не укрива или 

премълчава обстоятелства или събития, които могат да доведат до неблагополучия в 

текущата работа. Да не подписва договори от името и за сметка на работодателя, както 

и да не поема други писмени или устни ангажименти от името на работодателя. 

-анализатор проучване на пазари, осъществява необходимите служебни 

взаимоотношения с клиентите съгласно политиката, определена от управителите,  

следи да ли участниците в балансиращата група, заплащат дължимите суми в срок, 

своевременно да уведомява управителите за постъпилите и просрочени плащания. 

Извършва редовно обмена на информация с електроенергийния системния оператор. 

Дава необходимите технически справки на работодателя свързани с дейността. Да не 

укрива или премълчава обстоятелства или събития, които могат да доведат до 

неблагополучия в текущата работа. 

-специалист информационни технологии, осъществява необходимата поддръжка 

на компютърното и комуникационно оборудване на дружеството. 

Всички служители са назначени на трудови договори и са вписани ТД на НАП гр. 

София с придружително писмо №223901301812939/05.12.2013г. 

Финансово-счетоводното обслужване се осъществява от външна фирма на базата 

на абонаментен договор. 

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

че „АСМ ЕНЕРДЖИ” ООД отговаря на изискванията по чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЕ относно 

наличие на човешки  ресурси  и организационна структура за изпълнение на 

нормативната изисквания за  осъществяване на дейността търговия с електрическа 

енергия  и координатор на стандартна балансираща група. 

В икономически аспекти се цели да се направи оценка на финансовите 

възможности на дружеството „АСМ ЕНЕРДЖИ” ООД за извършване на дейността 

„търговия с електрическа енергия”, включително „координатор на стандартна 

балансираща група”. 

 С писмо с изх. № Е-ЗЛР-Л-89/14.12.2013 г. на ДКЕВР е изисквано от дружеството 

да представи:  

1. Бизнес план за периода 2014 г.-2018 г. включващ прогнозни финансови отчети, 

отразяващи дейността „координатор на стандартна балансираща група”, разработена с 

прогнозни данни относно количествата, стойността и цените на балансираща енергия за 
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недостиг и излишък за периода на бизнес плана, съгласно чл. 13 от Наредба № 3 за 

лицензиране на дейностите в енергетиката; 

2. Банково удостоверение за наличието на специална сметка за обезпечение на 

задълженията по сделките с електрическа енергия със сума в размер на 1/24 част от 

годишния оборот от търговия с електрическа енергия, но не по-малко от 150 хил. лв., на 

основание чл. 19 ал. 2 от Правилата за условията и реда за предоставяне на достъп до 

електропреносната и елетроразпределителните мрежи. 

С писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-89/20.12.2013 г. „АСМ ЕНЕРДЖИ” ООД потвърждава, 

че е новоучредено дружество и до момента не е извършвало дейност. Дружеството не 

притежава други лицензии, както и няма подадени заявления за такива по ЗЕ. В 

изпълнение на изискванията на чл.13 ал.1 от Наредба № 3 за лицензиране дейностите в 

енергетиката, дружеството е представило прогнозен бизнес план за периода 2014 г. - 

2019 г. с прогнозни годишни финансови отчети и банково удостоверение от 

„РАЙФАЙЗЕНБАНК“ АД за финансово обезпечение, съгласно член 19, ал. 2 от 

Правилата за условията и реда за достъп до електропреносната и 

електроразпределителните мрежи. Приложен е и договор за кредит в размер на 150 хил. 

лв. сключен с „АСМ“ ООД, с който „АСМ ЕНЕРДЖИ” ООД възнамерява да покрива 

краткосрочните си задължения. 

„АСМ ЕНЕРДЖИ” ООД е представило бизнес план за управление и развитие на 

дейността „търговия с електрическа енергия и разпределяне на небаланси в стандартна 

балансираща група” на българския пазар, с прогнозни счетоводни баланси и прогнозни 

отчети за приходите и разходите за периода на бизнес плана съгласно изискванията по 

чл. 13 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката. 

Дружеството прогнозира количествата електрическа енергия за покупко-

продажба, на база проучване и оценка на групите потребители, да се увеличават от 30 

000 MWh през 2014 г. до 155 000 MWh  през 2019 г. 

Прогнозните цени, по които дружеството ще купува и продава електрическа 

енергия  през периода на бизнес плана са определени на база сравнителен анализ от 

борсите в Унгария, Румъния и Турция към момента на изготвяне на бизнес плана, като 

не са включени таксите за достъп и пренос през преносната, елетроразпределителната 

мрежа, такса задължение към обществото и акциз. 

Също така с писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-89/20.12.2013 г., „АСМ ЕНЕРДЖИ” ООД, 

заявява, че осъзнава, че продажните цени са по-високи от реалните на вътрешния пазар 

и заявява, че в тях ще бъдат включени небалансите на крайните потребители. В 

Заложения бизнес план дружеството счита, че ценовите равнища на родния пазар 

изостават значително в сравнение с тези в Европа и дори Югоизточна Европа, за 

крайни стопански потребители и е направило графична съпоставка между тези пазари. 

Анализът, който е направен от дружеството е, че крайните цени на нашия пазар ще се 

повишават чувствително. „АСМ Енерджи” ООД залага на повишение на размера на 

компонентите, които формират крайната цена. Дружеството е използвало данни на 

Eurostat налични към 01.01.2013г. и прогнозира промените да се случат, поради 

следните обстоятелства: 

 - промени в цените на горивата – необратима тенденция, с изчерпване на 

природните енергийни ресурси, цената им да расте; 

 - екологичните изисквания на ЕС, изискващи инвестиции от 8 млрд. евро за 

рехабилитация на близо 4000 MW електропроизведени мощности. Като се очакват 

изграждане на 3000 MW нови мощности (АЕЦ, ТЕЦ, ВЕЦ). Това би довело до 

повишаване на цените на електрическата енергия в страната; 
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- адаптирането на ценовите нива на електроенергията между страните 

членки на ЕС към общата енергийна политика за създаване на общ енергиен 

пазар. 

В представения бизнес план „АСМ ЕНЕРДЖИ” ООД залага на увеличаващи се 

приходи от търговия с електроенергия средно и високо напрежение, посредством 

разширяването на търговията на либерализирания пазар, чрез увеличаване на количествата 

търгувана електрическа енергия. Дружеството се позовава на данни на НЕК ЕАД, който 

предвижда увеличен темп на нарастване на потреблението на електрическа енергия в 

България в рамките на 2,6%, докато за страните от региона се очаква да е около 3,7%. 

Дейността “търговия с електроенергия” има пазар според „АСМ ЕНЕРДЖИ” ООД, 

защото той ще се ориентира към динамично преструктуриране чрез либерализацията, 

наблягането на енергийната ефективност и повишаването на екологичните изисквания. 

Повишаването на цените ще раздвижи избирателността на клиентите и ще увеличи 

конкуренцията. Дружеството предвижда за свои клиенти да са: български централи и 

външни доставчици от една страна и битови потребители, малки фирми и 

индустриални потребители от друга страна съгласно фигурата по-долу. Също така от 

„АСМ ЕНЕРДЖИ” ООД прогнозират сделки на предстоящата Българска енергийна 

борса. Дружеството предвижда да извършва дейност на вътрешния пазар, както с 

крайни клиенти, така и пазар на едро в страната и чужбина 

„АСМ ЕНЕРДЖИ” ООД очаква и значителен ръст в приходите си от: повече от 3 

пъти за втората година от лицензионната дейност спрямо първата, 46% за третата 

година спрямо предходната и постепенно намаляване до 14% за шестата година спрямо 

предходната. Със същите темпове е прогнозирано да нарастват и разходите на „АСМ 

ЕНЕРДЖИ” ООД. Нетната печалба също бележи темп на нарастване през разглеждания 

период от 40,5 хил. лв. за 2014 г. до до 747 хил. лв. през 2019 г. От друга страна 

печалбата е намаляваща величина, в процентно съотношение като има следните 

измерения: ръст от 566% за втората година спрямо предходната година, последван от 

увеличение от 17,5% през третата, спрямо предходната година, за да се стигне до 14% 

през последната година, спрямо предходната година от разглеждания период. 

Поради естеството на дейността на „АСМ ЕНЕРДЖИ” ООД не предвижда 

придобиване на дълготрайни активи и промяна в размера на собствения капитал, 

вследствие на разпределение на печалбата. 

Краткосрочните задължения нарастват за разглеждания период, вследствие на 

увеличение на търговски и други задължения. 

По отношение на поведението в качеството си на координатор на стандартна 

балансираща група, дружеството не очаква да формира печалба от сделките с 

балансираща енергия. „АСМ ЕНЕРДЖИ” ООД декларира, че в посочените в бизнес 

плана продажни цени са включени и небалансите на крайните потребители. 

Дружеството като координатор, ще се разплаща с ЕСО за небалансите на групата, 

покривайки приходите/разходите си за балансираща енергия чрез сделките за 

балансираща енергия с членовете на групата и чрез включване на разходите за 

балансираща енергия в продажните цени на непреките членове. 

В съответствие с изискванията на чл. 19, ал.2 от Правилата за условията и реда за 

достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи, дружеството е 

представило банково удостоверение от „РАЙФАЙЗЕНБАНК“ АД в уверение на това, 

че „АСМ ЕНЕРДЖИ” ООД е клиент на същата банка и има открита сметка, 

наличността по която към 17.12.2013 г. е 150 965,00 лв. От представеният бизнес план 

1/24 част от годишният оборот от търговия с електрическа енергия и администриране 

на „стандартна балансираща група” за първата година е 104 хил. лв., следователно 
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дружеството е изпълнило изискванията на чл. 19 от Правилата през първата година на 

лицензионната дейност. 

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

заложените в бизнес плана параметри, „АСМ ЕНЕРДЖИ” ООД ще притежава 

финансови възможности за извършване на дейността ”търговия с електрическа 

енергия” с права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група”. 

В съответствие с чл. 12, от Наредба №3 за лицензиране на дейностите в 

енергетиката и чл. 11, ал. 1, т. 9 от Правилата за търговия с електрическа енергия, 

„АСМ ЕНЕРДЖИ„ ООД е представило проект на Договор за участие в балансираща 

група, който  е регламентирано следното:  

- Предмет на Договора – този договор регламентира сделките за компенсиране на 

разликата между количествата закупена и продадена електрическа енергия за всеки 

период на сетълмент на участника в балансиращата група на координатора. Предмет на 

този договор са условията за участие в балансиращата група, прехвърляне на 

отговорността за балансиране и методика за разпределение на общия небаланс в 

балансиращата група между отделните членове в групата. Продавачът продава и 

доставя, а купувачът получава и заплаща количествата нетна активна електрическа 

енергия срещу цена в размера и при условията, уговорени по-долу в настоящия 

договор. Продавачът, в качеството си на координатор на стандартна балансираща група 

регистрира купувача като участник в нея – непряк член, съгласно ПТЕЕ. 

- Срок и влизане в сила на договора – настоящия договор се сключва със срок до 

30.06.2014г. Договорът влиза в сила след като двете страни подпишат Приложение 2 и 

Приложение 2а и след регистриране на първия график за доставка. 

- Договорени количества – купувачът ще закупува за периода на договора 

количеството нетна електрическа енергия, приблизително равна на посоченото в 

Приложение 2а. Почасов дневен график за доставка ще съставлява Приложение 1. 

- Планиране на количествата електрическа енергия – участникът предоставя на 

координатора дневен график за доставка на необходимите му количества електрическа 

енергия. Дневният график обхваща един ден започвайки от 00:00 ч. до 24:00 ч. на 

съответния ден. Участникът изпраща на координатора известие за дневен график за 

доставка – прогноза за потреблението на електрическа енергия за обектите си, 

регистрирани при „ЕСО” ЕАД, в срокове в съответствие с Правилата за търговия с 

електрическа енергия. Купувачът се задължава да упълномощи продавача да потвърди 

графиците за доставка пред „ЕСО” ЕАД. При планирани ремонти и други дейности по 

своите съоръжения, Купувачът трябва да уведоми Продавача с писмено предизвестие 

30 дни предварително. 

Да изпраща прогнозен график за доставка на координатора в указания срок и 

съгласно сключения индивидуален договор с координатора; да изготвя максимално 

точен прогнозен график за доставка въз основа на очаквана реална консумация на 

своите обекти без да се води от спекулативни мотиви; да спазва указанията на 

координатора за изготвяне на прогнозните графици и за потреблението; да информира 

своевременно координатора за възникнали съществени промени в потреблението преди 

и по време на реално изпълнение на текущия график за доставка; да заплаща редовно и 

в срок разходите за балансираща енергия на координатора, както и всички други 

дължими суми за мрежови услуги, такси и добавки; да изпълнява изискванията на 

координатора за финансово гарантиране на сделките с балансираща енергия.  

- Задължение на страните 

Задължения на координатора – Продавачът/координаторът се задължава: да 

продаде на купувача измерените количества електрическа енергия в мястото на 

доставка, съгласно предоставените от мрежовия оператор валидирани стойности от 
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средствата за търговско измерване; да издава оригинални фактури за дължимите от 

купувача суми, в указаните в договора срокове; да регистрира купувача като участник в 

стандартна балансираща група, като непряк член в нея, съгласно ПТЕЕ; качеството на 

доставяната активна енергия се осигурява от собственика на мрежата през която се 

пренася енергията, в съответствие с действащите технически и правни норми; да 

осигурява участие на членовете в групата, при условията на равнопоставеност и 

прозрачност на начина на разпределение на небалансите между участниците в групата; 

да предоставя на всеки член на групата информация за индивидуалния му небаланс, 

неговото отношение спрямо общия небаланс; да предоставя обобщена информация на 

всеки член за общия небаланс, както и за цената за балансиране за всеки период на 

сетълмент; да информира членовете на групата за предстоящи промени в нормативната 

база, влияещи върху групата и отделните членове; да разпределя груповия ефект от 

балансиране в групата на базата на равнопоставеност и отчитайки индивидуалната 

точност на прогнозата на всеки отделен член; да отговаря на изискванията за 

финансово гарантиране на сделките с балансираща енергия пред „ЕСО” ЕАД, както и 

да заплаща разходите за балансиране съгласно условията и изискванията на ПТЕЕ. 

Права на координатора – да получава редовно и навреме информация за 

предстоящи промени в потреблението на електрическа енергия на членовете на 

балансиращата група в следствие на ремонт, профилактика, авария и др.; да отправя 

искане към членовете на балансиращата група за коригиране на потреблението в реално 

време при възможност от тяхна страна; да следи за изпълнение на изискванията на 

членовете на групата за финансово гарантиране на сделките с балансираща енергия; да 

възстановява разходите си (сключване на договор и поддържане на изискуемо салдо в 

специална сметка, разходи по банкови транзакции, издаване на банкови гаранции, 

разходи свързани с покупка на компютърна и комуникационна техника, софтуер и др.), 

свързани с изпълнение на дейността координатор на балансираща енергия. Разходите 

на координатора се приспадат от груповия ефект на балансиране. 

Задължения на член на балансиращата група – купувачът/участникът се задължава 

да купи и приеме цялото количество необходима му активна електрическа енергия за 

всички свои обекти; да уведомява продавача в посочените в договора срокове при 

евентуално забавяне или невъзможност на изпълнение на задълженията си по договора, 

промяна в данните на фирмата или упълномощените лица и др.; купувачът ще уведоми 

продавача в най-кратки срокове, но не по-късно от 24 часа, след възникване на всички 

случаи, при които „ЕСО” ЕАД или „НЕК” ЕАД, или съответно разпределително 

предприятие не са осъществили задълженията си по договорите за достъп, пренос през 

електропреносната мрежа; да изпраща прогнозен график за доставка на координатора в 

указания срок и съгласно сключения индивидуален договор с координатора; да изготвя 

максимално точен прогнозен график за доставка въз основа на очаквана реална 

консумация на своите обекти без да се води от спекулативни мотиви; да спазва 

указанията на координатора за изготвяне на прогнозните графици и за потреблението; 

да информира своевременно координатора за възникнали съществени промени в 

потреблението преди и по време на реално изпълнение на текущия график за доставка; 

да заплаща редовно и в срок разходите за балансираща енергия на координатора, както 

и всички други дължими суми за мрежови услуги, такси и добавки; да изпълнява 

изискванията на координатора за финансово гарантиране на сделките с балансираща 

енергия. 

- Права на член на балансиращата група – да участва в балансиращата група на 

основата на принципите на равнопоставеност и прозрачност на начина на разпределяне 

на небалансите между членовете; да получава намаление на индивидуалния небаланс 

чрез ефект на групата въз основа на тези Общи принципи; да получава информация от 
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координатора за индивидуалния измерен небаланс за всеки период на сетълмент, 

общия измерен небаланс за групата за всеки период на сетълмент, груповия ефект за 

всеки период на сетълмент, процентът на намаление на индивидуалния небаланс за 

всеки период на сетълмент. 

- Измерване на доставената и потребената електрическа енергия – измерването на 

доставените количества електрическа енергия се осъществява в съответствие с 

изискванията на ПТЕЕ и Правилата за измерване. 

- Цени, фактуриране и плащане на потребената електрическа енергия – цената, по 

която Купувачът заплаща потребените количества електрическа енергия за съответния 

период се договарят за всяко полугодие на календарната година и се посочват в 

Приложение към Договора. Продавача изпраща на Купувача фактура оригинал за 

количеството потребена електрическа енергия, която той трябва да заплати в сроковете 

определени от този Договор. На 15 число на месеца, продавачът издава и изпраща на 

купувача фактура за междинно плащане за 50% от потребеното за предходния отчетен 

период количество електрическа енергия от купувача и по договорената цена, съгласно 

Приложение 2а. Купувачът, заплаща сумите по фактурите, в срок от пет работни дни от 

издаването им. Отклоненията от заявените количества електрическа енергия за всеки 

период на сетълмент в дневните графици за доставка и тяхното заплащане се уреждат 

от координатора на балансиращата група, като всички разходи/приходи по 

балансирането са за сметка на продавача. В случай че купувача смени доставчика на 

електрическа енергия, както и при прекратяване на договора, отклоненията от 

заявените количества електрическа енергия за всеки период на сетълмент ще са за 

сметка на купувача. В този случай, съгласно ПТЕЕ става пряк член в балансиращата 

група на координатора, до влизане в сила на договора, но за период не по-дълъг от два 

месеца от датата на смяна на доставчика или прекратяване на настоящият договор. За 

този период участника се задължава да изпраща на координатора дневен график за 

доставка, не по-късно от 11:00 часа на деня Д-2 (Д е деня на доставка). Координатора 

издава обща фактура в случаите когато член на групата е сключил комбиниран договор 

с координатора при спазване на изискванията и сроковете съгласно законовата рамка, 

съдържаща: дължима сума за количество енергия по индивидуален небаланс за 

начисление; дължима сума за активна енергия; дължима сума за мрежови услуги, такси 

и такса задължение към обществото. Участникът – пряк член заплаща цена за участие в 

балансиращата група в размер на 950 лева на месец, без ДДС. В случай на оспорване 

при изчисляване и фактуриране на небалансите, участникът – пряк член в стандартната 

балансираща група, уведомява писмено координатора в срок от 2 (два) работни дни от 

издаване на фактурата. В случаите на неправилно изчисление на небалансите, в срок от 

5 (пет) работни дни от получаване на уведомлението, координатора издава съответното 

данъчно дебитно/кредитно известие и го изпраща на участника. Координаторът 

заплаща дължимите суми по издадените от участника- пряк член в стандартната 

балансираща група фактури в срок от 15 (петнадесет) работни дни след издаване на 

фактурата. 

- Гаранции и обезпечения – с подписването на настоящия договор всяка страна 

заявява, че е действително съществуващо юридическо лице, притежава всички 

необходими пълномощия, одобрения и разрешения от държавни и регулаторни органи, 

за да изпълнява законосъобразно и добросъвестно своите задължения по Договора. В 

случай, че в рамките на периода на доставка, посочен в Приложение 2а, е просрочил 3 

или повече плащания с продължителност на забавата повече от 5 (пет) работни дни, 

продавачът има право да поиска от купувача в срок до 5 (пет) работни дни от 

получаване на искането, да предостави на продавача гаранционно обезпечение на 

задълженията си, в размер, определен за 50% от максималното прогнозно месечно 
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количество електрическа енергия, съгласно Приложение 2 по договорената цена в 

Приложение 2а. Формата на обезпечение е паричен депозит, като срока на валидност е 

равен на срока на договора плюс 30 дни. Всички банкови комисионни и такси, свързани 

с банковото обезпечение са за сметка на купувача. При всяко усвояване на суми от 

гаранционния фонд, предоставено под форма на паричен депозит, продавачът е длъжен 

да уведоми купувача, с цел допълването на обезпечителния фонд до уговорения размер. 

В случай, че купувача е предоставил гаранционното обезпечение под формата на 

банкова гаранция, купувача се задължава да издаде нова такава в пълен размер, в срок 

до пет работни дни, считано от датата на уведомление. Новоиздадената банкова 

гаранция е със срок на валидност, равен на срока на договора плюс тридесет дни. 

- Отговорности и санкции – всяка страна дължи неустойка на другата страна, в 

размер определен за 50% от максималното прогнозно месечно количество електрическа 

енергия, съгласно Приложение 2, по договорената в Приложение 2а цена, в случай на 

едностранно прекратяване на Договора, без основателна причина и неизпълнение на 

поетите от нея задължения. В случай на забавено плащане на някоя от страните по този 

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

дължимата сума от деня на забавата до деня на постъпване на дължимата сума по 

сметка на изправната страна. Страната изпада в забава от деня, следващ срока за 

плащане. В случай, че преведените суми от купувача не са достатъчни да покрият 

лихвите и главницата, първо се погасяват лихвите. 

- Непреодолима сила – обстоятелства на непреодолима сила са непредвидени и 

непредотвратими събития или комбинация от събития от извънреден характер, извън 

контрола на страните, възникнали след сключване на договора като, но не 

ограничаващи се до: война, саботаж, революция, бунт, експлозия, пожар, природни 

бедствия и др. При наличие на обстоятелства на непреодолима сила двете страни се 

задължават взаимно да се уведомяват във възможно 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. Потвърждаване на 

обстоятелствата на непреодолима сила се извършва със сертификат, издаден от 

Българска Търговско-Промишлена Палата. Координаторът не дължи изплащането на 

обезпечения за щети, нанесени в резултат на непреодолима сила. Докато трае 

непреодолимата сила, изпълнението на задълженията по този договор се спира. 

- Обмен и защита на информацията – по време на действие на Договора, страните 

си обменят информация, чрез представяне на данни относно прогнозни количества, 

режими на работа, ремонти и т. н. в подходящи срокове, който срок не може да бъде 

по-кратък от 3 работни дни. Страните по Договора, се задължават да не разкриват пред 

трети страни, информация разменена по време на съвместна търговска дейност.  Ако 

някоя от страните не спази задължението си свързано с обмен и защита на 

информацията, другата страна е в правото си да прекрати договора. 

- Условия и ред за изменяне, прекратяване и разваляне на договора Страните по 

настоящия Договор се съгласяват, че при възникване на обстоятелства, които не са 

могли да предвидят към момента на сключване на Договора и които могат да повлияят 

отрицателно върху крайния резултат на Договора, при промяна на нормативната 

уредба, промяна на цените на производителите на електрическа енергия, всяка от тях 

може да поиска изменението му. Договора се изменя и прекратява само в писмена 

форма по взаимно съгласие на страните. В задължителното предизвестие да се посочи 

причината за прекратяването му. Настоящият договор се прекратява: 

- по взаимно съгласие на страните изразено писмено; 

-едностранно с писмено предизвестие, отправено до другата страна, при 

посочване на основателна причина; 
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- когато стане невъзможно изпълнението на основно задължение на една от 

страните; 

-при прекратяване като юридическо лице на някоя от страните без 

правоприемство. 

В предизвестието за прекратяване трябва да се посочи причината и датата, на 

която прекратяването ще се счита за настъпило. За основателна причина се смята едно 

от следните: отстраняване от пазара на балансираща група; неподновяване или 

отнемане на лицензията на продавача; откриване на производство по несъстоятелност 

на някоя от страните; настъпване на събитие, съставящо непреодолима сила 

причиняващо забавяне на изпълнение на договора повече от шестдесет дни. Договорът 

може да бъде развален от изправната страна, по чл. 87 от Закона за задълженията и 

договорите, в случаите на виновно неизпълнение от другата страна на следните 

задължения: плащане на дължими суми по договора; друго задължение, ако не бъде 

изпълнено в указания в този договор срок; неизпълнение на задължението за 

предоставяне или допълване на гаранционното обезпечение. 

- Разглеждане, проверка и отговор на подадени от членовете на балансираща 

група жалби 

Членовете на балансиращата група на „АСМ ЕНЕРДЖИ” ООД имат право да 

подават писмени предложения, сигнали и жалби до управителя на „АСМ ЕНЕРДЖИ” 

ООД по въпроси свързани с дейността на дружеството и с изпълнението на договорите 

сключени между тях. Те могат да бъдат писмени или устни, да бъдат подадени лично 

или чрез упълномощен представител, по телефон, факс или електронна поща.  Когато е 

необходимо предложението, жалбата или сигналът да се подаде писмено или да 

отговарят на определени изисквания, на подателя се дават съответните указания и 

разяснения. Не се разглеждат анонимни сигнали, жалби и предложения. Решението по 

сигнал или предложение се вземат, след като се изясни случаят и се обсъдят 

обясненията и възраженията на заинтересуваните страни. Средствата за изясняване на 

случая се определят от управителя, освен ако нормативен акт предписва доказването да 

се извърши по определен начин или с определени средства. Когато исканията са 

незаконосъобразни или неоснователни, или не могат да бъдат удовлетворени по 

обективни причини, на подателя се посочват мотивите за това. Управителят на „АСМ 

ЕНЕРДЖИ” ООД, взема решението и определя мерките за неговото изпълнение, 

начина и срока. 

Разглеждане на предложения- членовете на балансиращата група могат да правят 

предложения за усъвършенстване на договорите или за решаване на други въпроси, 

свързани със съвместната им дейност с дружеството. Когато е необходимо по- 

продължително проучване, срокът за вземане на решение може да бъде продължен до 

три месеца, за което се съобщава на подателя. 

Разглеждане на сигнали и жалби- членовете на балансиращата група имат право 

да подават сигнали и жалби против незаконни или неправилни действия, против 

бавност или срещу други действия/бездействия на служители на дружеството, с които 

се засягат техни права или законни интереси. Сигнали и жалби се подават до 

управителя на дружеството, а преписи от същите могат да се изпращат и до ДКЕВР. 

Когато уважи сигнала или жалбата, управителя на „АСМ ЕНЕРДЖИ” ООД взема 

мерки за отстраняване на допуснатото нарушение и уведомява писмено подателя и 

другите заинтересовани лица. Ако не признае основателността на сигнала или жалбата, 

управителя на „АСМ ЕНЕРДЖИ” ООД в двуседмичен срок от подаване на сигнала или 

жалбата, изпраща до подателя мотивиран писмен отговор. Когато с решението се 

засягат права или законни интереси на други лица или организации, то се съобщава и 
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на тях. Сигнали и жалби, подадени повторно по въпрос който има решение не се 

разглеждат, освен ако няма нови факти и обстоятелства.  

 - Други условия – задължения на страните, за които не е посочен изрично срок, се 

изпълняват в 7 дневен срок от възникналото събитие. 

Общи принципи за разпределение на небалансите на стандартна балансиращата 

група с координатор „АСМ ЕНЕРДЖИ” ООД 

- Общи положения 

С тези „Общи принципи за разпределяне на небалансите” се уреждат условията, 

при които участниците на пазара на електрическа енергия могат да станат членове на 

стандартна балансираща група с координатор „АСМ ЕНЕРДЖИ” ООД и основните 

принципи за разпределяне на общия небаланс на групата между членовете й. Член на 

стандартната балансираща група е участник на пазара на електрическа енергия, 

регистриран на пазара на балансираща енергия при „ЕСО” ЕАД, притежаващ статус 

‘активен’ и изпълнил условията на „Общи принципи за разпределяне на небалансите” с 

координатор „АСМ ЕНЕРДЖИ” ООД. 

Непряк член е член на балансиращата група, който освен че е прехвърлил  

задължението си за балансиране към координатора, закупува и цялото количество 

електрическа енергия на свободния пазар за нуждите на свой обект. 

Пряк член е член на балансиращата група, който е прехвърлил  задължението си 

за балансиране към координатора, но закупува електрическа енергия от други 

доставчици на свободния пазар. 

Групов ефект е ефектът на намаление на индивидуалните небаланси на членовете 

на групата в следствие на участниците в същата. 

- Влизане в сила, ред за промяна и прекратяване действието на общите принципи 

за разпределяне на небалансите. 

Тези Общи принципи влизат в сила след публикуването им на интернет 

страницата на „АСМ ЕНЕРДЖИ” ООД. Общите принципи се предоставят за одобрение 

от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. В качеството си на 

координатор на балансираща група „АСМ ЕНЕРДЖИ” ООД има право да изменя и 

допълва тези Общи принципи. При всяка промяна на Общите принципи „АСМ 

ЕНЕРДЖИ” ООД актуализира публикуваните на интернет страницата си общи 

принципи и уведомява предварително всички членове на балансиращата група не по-

късно от един месец преди промяната. Прекратяване действието на тези общи 

принципи става при оттеглянето или отстраняването на „АСМ ЕНЕРДЖИ” ООД от 

пазара на балансираща енергия съгласно ПТЕЕ. 

- Условие за участие в балансираща група 

Право на участие в балансиращата група има всеки потребител, производител или  

търговец на електрическа енергия, регистриран на пазара на балансираща енергия при 

„ЕСО” ЕАД, притежаващ статус ‘активен’, който е изпълнил определени  условия. За 

включване в балансиращата група на координатора, участника подава заявление до 

координатора. В приложение към заявлението участникът посочва регистрираните  при 

оператора обекти, с които ще бъде член на балансиращата група. Данните за 

измервателната група на всеки обект трябва да бъдат изрично валидирани от 

съответния собственик на измервателната група. В срок до 7 (седем) работни дни от 

получаване на заявлението, координаторът изпраща отговор на участника за 

включването му като член на балансиращата група. В случай, че са изпълнени 

изискванията за член на балансираща група с координатор „АСМ ЕНЕРДЖИ” ООД, то 

същият изпраща потвърждение до участника за включването му като член на групата, 

както и предложение на договор. След подписване на договора и изпращане на първия 
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график за доставка от страна на участника до координатора, участникът се счита за 

член на балансиращата група. 

- Права и задължения на страните 

Права и задължения на координатора: 

Да осигурява участие на членовете в групата, при условията на равнопоставеност 

между членовете и прозрачност на начина на разпределение на небалансите между 

членовете в групата. Да предоставя на всеки член на групата информация за 

индивидуалния му небаланс, неговото отношение спрямо общия небаланс на групата за 

всеки период на сетълмент. Да разпределя груповия ефект от балансиране между 

членовете в групата на базата на равнопоставеност и прозрачност, както и отчитайки 

индивидуалната точност на прогнозата на всеки отделен член. Да получава редовно и 

навреме информация за предстоящи промени в потреблението на електрическа енергия 

на членовете на балансиращата група в следствие на ремонт, профилактика, 

преструктуриране и др., оказващи съществено влияние върху потреблението. Да 

възстановява разходите си, свързани с изпълнение на дейността на координатор на 

балансираща група. 

Права и задължения на член на балансиращата група: 

Да изпраща прогнозен график за доставка на координатора в указания срок и 

съгласно сключения индивидуален договор. Да изготвя максимално точен прогнозен 

график за доставка въз основа на очаквана реална консумация на своите обекти без да 

се води от спекулативни мотиви или от участието си в балансиращата група. Да 

информира своевременно координатора за възникнали съществени промени в 

потреблението преди и по време на реално изпълнение на текущия график. Да заплаща 

редовно и в срок разходите си за балансираща енергия на координатора, както и други 

дължими суми по този договор. Да участва в групата на основата на принципите на 

равнопоставеност и прозрачност на начина на разпределение на небаланси между 

членовете в групата. Да получава намаление на индивидуалния небаланс чрез ефект на 

групата въз основа на тези Общи принципи. 

- Принципи за разпределение на небалансите. Методика на изчисление 

Групов ефект на балансиране се получава в случай, че броят на участниците в 

групата е повече от един. Когато всички участници  в групата в даден период на 

сетълмент са с еднаква посока на отклонение, не възниква групов ефект. Когато един 

или повече от участниците са в различна посока на отклонение възниква групов ефект, 

т. е. намаление на общия измерен небаланс на групата спрямо случите, в които всеки 

член на групата е сам координатор на балансираща група. Ефектът на групата се 

разпределя въз основа на равнопоставеност и прозрачност между членовете на групата. 

Отчитане на индивидуалната точност на прогнозата на всеки участник. За разпределяне 

на небаланс на всеки отделен член в групата се спазва следното условие: начисленият 

небаланс на всеки отделен член в групата не може да надвишава индивидуалния 

небаланс на всеки член, в случай че този член е сам координатор балансиращата група. 

Методика на изчисление за разпределяне на небалансите. 

Небалансите на групата се определят на база агрегирани измерени стойности за 

производство, потребление и физически обмени, отнесени към утвърден график на 

координатор на балансираща група за всеки период на сетълмент. Небалансът на 

координатора се определя на база на нетна договорена позиция и нетна измерена  

позиция за всеки период на сетълмент. 

Небалансът  на координатора е отрицателен, когато количеството електрическа 

енергия по договорена позиция е по-малко от количеството електрическа енергия по 

нетна измерена позиция. Небалансът  на координатора е положителен, когато 
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количеството електрическа енергия по договорена позиция е по-висока от количеството 

електрическа енергия по нетна измерена позиция. 

Абсолютен небаланс на групата е сумата от положителните и отрицателните 

небаланси на всички членове на групата за всеки период на сетълмент. 

Небалансът на всеки член е положителен, когато количеството електрическа 

енергия по прогнозния график за доставка изпратен към координатора е по-високо от 

количеството електрическа енергия по измерения график за доставка на този член. 

Небалансът на всеки член е отрицателен, когато количеството електрическа енергия по 

прогнозния график за доставка изпратен към координатора е по-малко от количеството 

електрическа енергия по измерения график за доставка на този член. 

За всеки период на сетълмент, координаторът изчислява и разпределя небалансите 

между членовете на групата. 

- Фактуриране и заплащане на небалансите 

След изтичане на календарния месец и до три работни дни от получаване на 

всички необходими данни, координаторът извършва необходимите изчисления. До 5 

(пет) работни дни след изтичане на календарния месец, но не по-рано от четири 

работни дни от получаване на всички необходими данни, координаторът издава не 

всеки член на групата  фактура или кредитно известие на база на количеството енергия 

по индивидуален небаланс за изчисление. Към фактурата се прилага и справка. 

Координатора издава обща фактура в случаите когато член на групата е сключил 

комбиниран договор с координатора при спазване на изискванията и сроковете 

съгласно законовата рамка, съдържаща: дължима сума за количество енергия по 

индивидуален небаланс за начисление; дължима сума за активна енергия; дължима 

сума за мрежови услуги, такси и такса задължение към обществото. 

Издадената фактура се изпраща от координатора на член на групата по факс или 

по електронна поща също с препоръчано писмо, или на ръка. Всеки член на групата 

заплаща дължимите суми по фактурата съгласно сроковете посочени в индивидуалните 

договори с координатора. 

Всеки член на групата изпада в забава, ако не извърши плащания съгласно 

договора в срок до пет дни от крайната дата за плащането. В случай на забава на 

плащането от страна на член на групата, същия дължи лихва в размер на ОЛП увеличен 

с 3% на годишна база за времето от настъпване на падежа за плащане до деня на 

постъпване на плащането по сметката на координатора. В случай, че член на групата 

просрочи свое задължение с повече от десет дни след срока, координаторът изпраща 

съобщение за отстраняване от балансиращата група. Ако в срок до три работни дни 

след изпращане на известието, членът на групата на погаси задължението си 

координатора го отстранява от балансиращата група. Повторно включване на отстранен 

поради неплащане на всички дължими суми включително и дължимите лихви за 

просрочени плащания.  

- Прекратяване на участието 

Смяна или прекратяването на участие на член на групата е възможно в следните 

случаи: 

-по искане на член на групата; 

-по искане от страна на координатора; 

-по искане на „ЕСО” ЕАД, преносното предприятие, разпределителното 

предприятие или друг компетентен орган, за неизпълнени задължения на съответен 

член на групата, и/или за неспазване на нормативната рамка; 

-в случай на прекратяването на регистрацията на члена на групата на пазара на 

балансираща енергия, включително и отстраняването му от „ЕСО” ЕАД. 
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Когато прекратяване иска член на групата, той е длъжен да подаде уведомление 

към координатора за прекратяване на участието му. В уведомлението се посочва датата 

на оттегляне, която не може да е по-рано от 30 дни след изпращане на уведомлението. 

Тази процедура се отнася за търговски участници които са получили уведомление за 

изпълнение на условията за предоставяне на достъп, или да извършват последваща 

смяна на координатор на балансираща група. Търговски участник или нотариално 

упълномощено от него лице, изпраща искане за промяна на принадлежността към 

балансираща група според мрежата, към която е присъединен съответния обект, до 

независимия преносен оператор, съответно оператора на електроразпределителната 

мрежа. Искането трябва да съдържа минимум следната информация: 

-за търговския участник- наименование, ЕИК, идентификационен код за всеки 

обект в базата данни на мрежовия оператор, адрес за кореспонденция, ел. поща и 

телефон за връзка; 

-за обектите на търговския участник- идентификационен код за всеки обект в 

базата данни на мрежовия оператор, адрес на обекта и идентификатор на точката на 

измерване, използван при съответния мрежови оператор; 

-декларация за присъединяване като пряк или непряк член на балансираща група; 

-удостоверение от настоящия координатор на балансираща група и настоящ 

доставчик, ако е различен от координатора, за липса на просрочени задължения; 

-декларация за съгласие на новия координатор и/или удостоверение за сключен 

договор за балансиране/договор за комбинирана услуга с новия координатор на 

балансираща група. Смяната на координатор на балансираща група влиза в сила винаги 

към първо число на месеца. 

В случай, че предоставените данни са пълни и коректни, мрежовият оператор 

изпраща уведомление за предстоящата промяна до стария и нов координатор на 

балансираща група, в сроковете съгласно договора. Към датата на влизане в сила на 

промяната на координатор на балансираща група, собственикът на средства за 

търговско измерване, определя консумацията на електрическа енергия по един от 

следните начини: извършва отчитане на средствата за търговско измерване, определя 

количеството електрическа енергия на база на прогнозно потребление или на база на 

самоотчет от страна на крайния клиент – в случай на смяна на координатор на 

балансираща група от клиент със стандартизиран товаров профил. 

Тези Общи принципи са разработени съгласно указания на ДКЕВР и ще влязат в 

сила, след получаване на лицензия за „търговия с електрическа енергия” и 

„координатор на стандартна балансираща група” и бъдат публикувани на интернет 

страницата на „АСМ ЕНЕРДЖИ” ООД 

От направеният преглед на предложения от  „АСМ ЕНЕРДЖИ” ООД проект на 

Договор за покупко-продажба на електрическа енергия в стандартна балансираща 

група, може да се направи извода, че отговаря на изискванията на чл. 12, ал. 2 от 

Наредба №3 за лицензиране на дейностите в енергетиката и е в съответствие с 

Правилата за търговия с електрическа енергия. 

 

На проведеното открито заседание представителят на дружеството заяви, че 

приема отразените в доклада факти и обстоятелства без възражения. 

 

Предвид гореизложеното на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 39, 

ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката 
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ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Издава на „АСМ ЕНЕРДЖИ” ООД, ЕИК – 202836900, със седалище и адрес 

на управление: ул. „Стефан Караджа” № 7, ап.11, район Средец, гр.София – 1000 

лицензия № Л-423-15 /01.07.2014 г. за извършване на дейността „търговия с 

електрическа енергия” с включени в същата права и задължения, свързани с 

дейността „координатор на стандартна балансираща група“, за срок от 10 (десет) 

години, приложение и неразделна част от това решение. 

 

2. На основание чл. 13, ал. 4 от Наредбата за лицензиране на дейностите в 

енергетиката одобрява на „АСМ ЕНЕРДЖИ” ООД бизнес план за периода 2014 г.-

2018 г., приложение към това решение и приложение към лицензията по т. 1. 

 

3. На основание чл. 13, ал. 4 от Наредбата за лицензиране на дейностите в 

енергетиката одобрява на „АСМ ЕНЕРДЖИ” ООД „Правила за работа с 

потребители”,  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: 

    БОЯН БОЕВ 

 

 

 

 

и.д.ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:  

    МАРИЕЛА ЦАНКОВА  


