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ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО РЕГУЛИРАНЕ 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ Л-147 
от 17.12.2004 г. 

 
 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО РЕГУЛИРАНЕ 
 
 

на закрито заседание на 17.12.2004 г., след преглед на приложените 
документи  по преписки № 136/2004 г. за издаване на лицензии на “Национална 
електрическа компания” ЕАД за извършване на дейностите “пренос на 
електрическа енергия” и “обществена доставка на електрическа енергия” и 
събраните данни от проведеното на 15.12.2004 г. открито заседание по преписката, 
установи следното: 
 

Издадената на основание разпоредбите на отменения Закон за енергетиката и 
енергийната ефективност (ЗЕЕЕ) лицензия на “Национална електрическа компания” 
ЕАД за “пренос на електрическа енергия” предоставя на дружеството изключителното 
право на територията на Република България да осъществява както дейността по 
транспортиране (пренос) на електрическа енергия по електропреносната мрежа, така и 
дейността по доставка на електрическа енергия на потребителите, които са 
присъединени към електропреносната мрежа. 

Законът за енергетиката (ЗЕ), в сила от 13.12.2003 г., разграничава дейността по 
транспортиране (пренос) на електрическа енергия по електропреносната мрежа от  
дейността по доставка на електрическа енергия на потребителите и изисква издаването 
на две отделни лицензии. 

 Предвид на това дейността, която извършва електропреносното дружество по 
силата на издадената му лицензия на основание отменения ЗЕЕЕ следва да бъде 
приведена в съответствие с разпоредбите на ЗЕ. Разпоредбите на § 15, ал. 2 и ал. 3 от 
Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закона за енергетиката регламентират 
задължение на Държавната комисия за енергийно регулиране  да издаде на “Национална 
електрическа компания” ЕАД лицензии за извършване на дейностите “пренос на 
електрическа енергия” и “обществена доставка на електрическа енергия”.  

Във връзка с горното и на основание чл. 9, т. 4 от Наредбата за лицензиране на 
дейностите в енергетиката (НЛДЕ) и чл. 36, ал. 3 от Устройствения правилник на ДКЕР 
и на нейната администрация (УП) във връзка с  § 15, ал. 2 и ал. 3 от ПЗР на ЗЕ, ДКЕР с 
решение по протокол № 90/09.12.2004 г. е открила производство за издаване на 
лицензии за извършване на дейностите “пренос на електрическа енергия” и “обществена 
доставка на електрическа енергия” на “Национална електрическа компания” ЕАД. 

Необходимо условие за издаването на лицензиите по ЗЕ на “Национална 
електрическа компания” ЕАД е прекратяването на съществуващата  лицензия за пренос 
на електрическа енергия, издадена на основание ЗЕЕЕ (отм.) на дружеството. С решение 
№ Пр-Л-072-04/17.12.2004 г. ДКЕР е прекратила лицензия № Л-072-04/14.02.2001 г. за 
дейността пренос на електрическа енергия. 

 “Национална електрическа компания” ЕАД е търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2 
от Търговския закон (ТЗ), видно от представеното решение за съдебна регистрация на 
дружеството по ТЗ. 
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До момента “Национална електрическа компания” ЕАД е изпълнявало дейността 
“пренос на електрическа енергия” по силата на прекратената лицензия № Л-072-
04/14.02.2001 г. Тази лицензия е предоставяла на дружеството изключителното право на 
територията на Република България да осъществява, както дейността пренос на 
електрическа енергия по електропреносната мрежа, така и дейността по доставка на  
електрическа енергия на потребители, присъединени към електропреносната мрежа. 

Един от критериите, които ДКЕР е преценявала за издаването на тази лицензия, е 
наличието на вещни права върху енергийния обект-електропреносната мрежа. 
Следователно, за издаването на тази лицензия ДКЕР е установила, че “Национална 
електрическа компания” ЕАД е титуляр на вещни права върху електропреносната мрежа. 
От друга страна, § 5, ал. 2 от ЗЕЕЕ (отм.) по отношение на енергийните обекти, 
представляващи елементи от електропреносната мрежа, които към момента на влизането 
на закона в сила са собственост на други лица, допуска изключение от изискването за 
наличие на вещни права към момента на издаване на лицензията, като регламентира за 
електропреносното дружество задължение да изкупи тези обекти. Такова изключение е 
предвидено и в § 4, ал. 1 от ПЗР на ЗЕ и срокът за изкупуване не е изтекъл.  

Предвид на изложеното, може да се приеме, “Национална електрическа 
компания” ЕАД отговаря на изискването на чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗЕ.  

С оглед на актуализиране на информацията, на дружеството следва да бъде 
указан определен срок, в който да представи актуални данни за енергийните обекти, 
представляващи елементи от електропреносната мрежа. 

Друг критерий, който ДКЕР е преценявала, при издаването на прекратената  
лицензия за пренос на електрическа енергия, е наличието на технически възможности, 
човешки ресурси и организационна структура на дружеството за осъществяване на 
дейността по лицензията. Следователно, за издаването на тази лицензия ДКЕР е 
установила, че в “Национална електрическа компания” ЕАД са налице горепосочените 
изисквания за  упражняване на дейността. 

До юридическото разделяне на “Национална електрическа компания” ЕАД 
съгласно изискванията на ЗЕ, в дружеството дейностите “пренос на електрическа 
енергия” и “обществена доставка на електрическа енергия” ще бъдат разделени 
структурно и счетоводно. Поради това, че структурното разделяне ще се осъществи в 
рамките на самото дружество, то няма да се отрази на съществуващия човешки ресурс, 
посредством който ще се осъществяват дейностите “пренос на електрическа енергия” и 
“обществена доставка на електрическа енергия”. 

Изложените аргументи дават основание да се приеме, че “Национална 
електрическа компания” ЕАД към момента притежава необходимите технически 
възможности, човешки ресурси и организационна структура за упражняване на 
дейностите “пренос на електрическа енергия” и “обществена доставка на електрическа 
енергия”. 

Относно изискването за финансови възможности за осъществяване на 
лицинзионните дейности, ДКЕР е направила анализ на дружеството въз основа на 
представен одитиран финансов отчет към 31.12.2003 г., в резултат на което е 
констатирано, че “Национална електрическа компания” ЕАД приключва отчетната 
година с положителен финансов резултат и има добри финансови показатели. Предвид 
на това, може да се приеме, че дружеството към момента притежава необходимите 
финансови възможности, средства и обезпечения за упражняване на дейностите “пренос 
на електрическа енергия” и “обществена доставка на електрическа енергия”. 

Съгласно изискванията на НЛДЕ правилата за работа с потребителите са 
приложение и част от условията на лицензиите за пренос на електрическа енергия и 
обществена доставка на електрическа енергия.  С оглед на това, на дружеството следва 
да бъде указан определен срок, в който да представи в ДКЕР, отговарящ на изискванията 
на ЗЕ, проект на правила за работа с потребителите, които да бъдат единни за 
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дейностите и който проект след изпълнение на законоустановените процедури да се 
утвърди от комисията и да стане неразделна част от лицензиите за пренос на 
електрическа енергия и за обществена доставка на  електрическа енергия. 

Съгласно изискванията на НЛДЕ бизнес плана е приложение и част от условията 
на лицензиите за пренос на електрическа енергия и обществена доставка на 
електрическа енергия.  С оглед на това, на дружеството следва да бъде указан определен 
срок, в който да представи в ДКЕР, отговарящ на изискванията на ЗЕ, проект на бизнес 
план за двете дейности, който след изпълнение на законоустановените процедури да се 
утвърди от комисията и да стане неразделна част от лицензиите за пренос на 
електрическа енергия и за обществена доставка на  електрическа енергия. 

Дейностите “пренос на електрическа енергия” и “обществена доставка на 
електрическа енергия”, подлежащи на лицензиране по ЗЕ, са били включени в обхвата 
на прекратената лицензия № Л-072-04/14.02.2001 г., чиято територия е била територията 
на Република България. Поради това, при издаването на новите лицензии, територията, 
на които “Национална електрическа компания” ЕАД ще осъществява дейностите 
“пренос на електрическа енергия” и “обществена доставка на  електрическа енергия” 
следва да остане непроменена. 

Съгласно § 15, ал. 2 и ал. 3 от ПЗР на ЗЕ на “Национална електрическа компания” 
ЕАД се издават нови лицензии за осъществяване на дейностите “пренос на електрическа 
енергия” и “обществена доставка на електрическа енергия”. С оглед на това, че не е 
налице хипотеза на преиздаване, а хипотеза на издаване на нови лицензии,  ДКЕР по 
оригинерен способ следва да определи нов срок на тези лицензии. От друга страна, 
следва да бъде отчетен и факта, че “Национална електрическа компания” ЕАД до 
момента осъществява посочените дейности и за да не бъде нарушен един от основните 
принципи на правото, съгласно който новият закон не може да преурежда фактически 
състави, като създава по-неблагоприятно положение в сравнение с досега 
съществуващото, новият срок на лицензиите не може да бъде по-малък от остатъка от 
срока на прекратената лицензия.  

 
Във връзка с проведеното открито заседание за изясняване на фактите и 

обстоятелствата по преписката с писмо с вх. № 13-01-76/16.12.2004 г. “НЕК” ЕАД е 
представило бележки и предложения относно текстовете на проектите на лицензии за 
“пренос на електрическа енергия” и “обществена доставка на електрическа енергия”, 
които основно са следните: 

Според дружеството обхвата на лицензията за «обществена доставка на 
електрическа енергия» е разширен с регламентираното «допълнително задължение на 
лицензианта да доставя електрическа енергия при условията на всеобщо предлагана 
услуга на всички привилегировани потребители, присъединени към електропреносната 
мрежа, които не са упражнили правото си да сключат сделка с електрическа енергия по 
свободно договорени цени”. Твърдението на “НЕК” ЕАД, че това е “допълнително 
задължение, извън задълженията на обществения доставчик по ЗЕ” е неоснователно, тъй 
като качеството “привилегирован потребител” е право, но не и задължение. 
Следователно лице, което отговаряйки на условията на чл. 7, ал. 1 от Правилата за 
условията и реда за достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи е 
придобило качеството “привилегирован потребител”, а с него и правото да сключва 
сделки с електрическа енергия на свободно договорени цени, не е длъжно да упражнява 
това свое право. Потребителят сам избира в коя част на пазара на електрическа енергия 
(регулираната или нерегулираната) да сключва сделки. В тази връзка в Правилата за 
търговия с електрическа енергия е уредено и преминаването от търговия при регулирани 
цени към търговия по свободно договорени цени и обратно. От друга страна, съгласно 
чл. 7, ал. 1 от Правилата за условията и реда за достъп до електропреносната и 
електроразпределителните мрежи от 01.07.2007 г. всички потребители ще придобият 
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качеството “привилегировани”, следователно ако бележката на “НЕК” ЕАД бъде 
възприета, след тази дата обхвата на лицензията за «обществена доставка на 
електрическа енергия» би бил  изпразнен от съдържание. 

Неоснователна е и бележката на “НЕК” ЕАД да отпадне изразът «на Правилата за 
търговия» в текста от лицензията за «обществена доставка на електрическа енергия», 
който регламентира задължението лицензиантът да извършва продажбата на 
електрическа енергия на обществените снабдители и на потребителите, присъединени 
към преносната мрежа, в съответствие с условията на Правилата за търговия и 
действащото законодателство. Като аргумент за това дружеството е посочило, че 
«продажбата на електрическа енергия на обществените снабдители и на потребители, 
присъединени към преносната мрежа, които не са привилигировани, не се извършва по 
Правилата за търговия». Съгласно чл. 91, ал. 1 от ЗЕ сделки с електрическа енергия 
могат да се сключват по регулирани от комисията цени, по свободно договорени цени 
между страните и на организиран пазар на електрическа енергия. В ал. 2 на същият член 
е посочено, че сделките с електрическа енергия се извършват при спазване  
разпоредбите на ЗЕ и правилата за търговия с електрическа енергия. Следователно 
законодателят е включил в обхвата на Правилата за търговия с електрическа енергия, 
както сделките по регулирани цени, така и сделките по свободно договорени цени. 
 
 

Предвид гореизложеното, 
 
 
 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

Р Е Ш И: 
 

1. На основание чл. 39, ал. 1, т. 2 от Закона за енергетиката и § 15, ал. 3 от 
Преходните и заключителни разпоредби на Закона за енергетиката във връзка с чл. 21, т. 
1 от Закона за енергетиката, 
 

издава на  “Национална електрическа компания” ЕАД,  
със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София, ул. 

”Триадица” № 8, БУЛСТАТ 000649348 Ю, данъчен номер 1223010055, регистрирано с 
решение по ф. д. №29869/1991 г. по описа на Софийски градски съд под №196, том 5, 
стр. 98, 

лицензия № Л-147-04/17.12.2004 г. за извършване на дейността “пренос 
на електрическа енергия” на територията на Република България за срок от 
35 (тридесет и пет) години-приложение № 1 към това решение. 

 
2. На основание чл. 39, ал. 1, т. 7 от Закона за енергетиката и § 15, ал. 2 от 

Преходните и заключителни разпоредби на Закона за енергетиката във връзка с чл. 21, т. 
1 от Закона за енергетиката, 
 

издава на  “Национална електрическа компания” ЕАД,  
със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София, ул. 

”Триадица” № 8, БУЛСТАТ 000649348 Ю, данъчен номер 1223010055, регистрирано с 
решение по ф. д. №29869/1991 г. по описа на Софийски градски съд под №196, том 5, 
стр. 98, 
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лицензия № Л-147-13/17.12.2004 г. за извършване на дейността 
“обществена доставка на електрическа енергия” на територията на 
Република България за срок от 35 (тридесет и пет) години-приложение № 2 
към това решение. 

 
3. Задължава “Национална електрическа компания” ЕАД в срок от 4 

(четири) месеца от връчване на това решение да представи в ДКЕР: 
3.1. Списък на обектите, чрез които се осъществява дейността “пренос на 

електрическа енергия” с техните технически характеристики; 
3.2. Местата на присъединяване към електропреносната мрежа на мрежите на 

разпределителните предприятия, на производителите и на потребителите, пряко 
присъединени към електропреносната мрежа, както и местата за измерване на 
електрическата енергия между тях и лицензианта и местата на междусистемните връзки 
с други електроенергийни системи; 

3.3. Списък на активите, чрез които се осъществява дейността “обществена 
доставка на електрическа енергия”, с описание на функциите и техните технически 
характеристики; 

 3.4. Проект на Правила за работа с потребителите, които да бъдат единни за 
дейностите “пренос на електрическа енергия” и “обществена доставка на електрическа 
енергия” и който проект след изпълнение на законоустановените процедури да се 
утвърди от комисията и да стане неразделна част от лицензиите за пренос на 
електрическа енергия и за обществена доставка на  електрическа енергия; 

3.5. Проект на бизнес план за дейностите “пренос на електрическа енергия” и 
“обществена доставка на електрическа енергия”, който след изпълнение на 
законоустановените процедури да се утвърди от комисията и да стане неразделна част от 
лицензиите за пренос на електрическа енергия и за обществена доставка на  
електрическа енергия. 

3.6. Проект на допълнение на Правилата за търговия с електрическа енергия 
относно правилата за сключване на сделки с електрическа енергия при регулирани цени. 

 
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 

(четиринадесет) дневен срок. 


