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Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ И2-Л-230 

от 15.09.2016 г. 
 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

на закрито заседание, проведено на 15.09.2016 г., като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-

259 от 12.08.2016 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-30 от 31.05.2016 г. на 

„Национална електрическа компания“ ЕАД за продължаване срока на лицензия № Л-

230-15 от 04.06.2007 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени 

права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“, и събраните 

данни от проведеното на 08.09.2016 г. открито заседание по преписката, установи 

следното: 
 

Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-30 от 

31.05.2016 г. на „Национална електрическа компания“ ЕАД (НЕК ЕАД) за продължаване 

срока на лицензия № Л-230-15 от 04.06.2007 г. за дейността „търговия с електрическа 

енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща 

група“, на основание чл. 56, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 67, ал. 1 от 

Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ). 

Със заповед № З-E-97 от 07.06.2016 г. на председателя на КЕВР е сформирана 

работна група със задача да проучи обстоятелствата, съдържащи се в заявлението и 

приложенията към него, за установяване на основателността на искането.  

Резултатите от извършения анализ на заявлението и приложенията към него са 

отразени в доклад с вх. № Е-Дк-259 от 12.08.2016 г., който е приет от КЕВР с решение по 

Протокол № 175 от 29.08.2016 г., т. 4. В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от 

ЗЕ, на 08.09.2016 г. е проведено открито заседание, на което e присъствал представител на 

заявителя. Същият не е направил възражения по фактите, обстоятелствата и изводите, 

отразени в приетия доклад. 

След проучване на обстоятелствата по образуваната преписка, Комисията приема за 

установено следното: 

НЕК ЕАД притежава лицензия № Л-230-15 от 04.06.2007 г., издадена за дейността 

„търговия с електрическа енергия“ за срок от 10 години, допълнена с права и задължения на 

„координатор на стандартна балансираща група“ с Решение № И1-Л-230 от 18.08.2014 г.  

В срока по чл. 42, ал. 2 от ЗЕ, НЕК ЕАД е подало на основание чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗЕ 

заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-30 от 31.05.2016 г., с което дружеството е поискало 

продължаване с 10 (десет) години на срока на издадената лицензия.  

В тази връзка, при продължаване срока на лицензията, по аргумент от чл. 69, ал. 1 от 

НЛДЕ, Комисията следва да прецени изпълнението на изискванията и задълженията по 

действащата лицензия и дали заявителят ще продължи да отговаря на условията за 

упражняване на лицензията, а именно дали притежава технически и финансови 

възможности, материални и човешки ресурси и организационна структура за изпълнение на 

нормативните изисквания за осъществяване на дейността по лицензията. 

Видно от извършената на 11.08.2016 г. служебна справка по партидата на 

дружеството на интернет страницата на Търговския регистър, воден от Агенцията по 

вписванията към Министерство на правосъдието, НЕК ЕАД е търговец по смисъла на чл. 1, 

ал. 2, т. 1 от Търговския закон. НЕК ЕАД е еднолично акционерно дружество с 
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едностепенна система на управление, с ЕИК 000649348, със седалище и адрес на 

управление: гр. София 1000, район „Оборище“, ул. „Триадица“ № 8.  

НЕК ЕАД се управлява от съвет на директорите с членове Момчил Векилов Ванов, 

Петър Асенов Илиев и Христо Величков Георгиев. Дружеството се представлява от 

изпълнителния директор Петър Асенов Илиев.  

НЕК ЕАД е с предмет на дейност:  

Производство на електрическа енергия, централизирани покупки и продажби на 

електрическа енергия, снабдяване с електрическа енергия на потребителите, присъединени 

към преносната мрежа, внос и износ на електрическа енергия, строителна и ремонтна 

дейност в областта на електропроизводството, инвестиционна дейност, внедряване и 

популяризиране на енергийната ефективност при производството на енергия.  

Капиталът на дружеството е в размер на 1 063 766 192 (един милиард шестдесет и 

три милиона седемстотин шестдесет и шест хиляди сто деветдесет и два) лева и е изцяло 

внесен. Капиталът е разделен на 1 063 766 192 (един милиард шестдесет и три милиона 

седемстотин шестдесет и шест хиляди сто деветдесет и два) броя поименни акции с 

номинална стойност от 1 (един) лева всяка. Едноличен собственик на капитала е 

„БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ“ ЕАД, ЕИК 831373560. 

Видно от представеното удостоверение за регистрация, издадено от Национална 

агенция за приходите, считано от 01.04.1994 г. НЕК ЕАД е регистрирано по Закона за 

данъка върху добавената стойност лице с идентификационен номер по ДДС BG000649348.    

Видно от представените на основание чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „а“ и б. „б“ от НЛДЕ 

декларации от всички членове на съвета на директорите на НЕК ЕАД, същите на са лишени 

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 по чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „в“, б. „г“ и б. „д“ от НЛДЕ, от 

които е видно, че заявителят не е в производство по несъстоятелност, не е обявен в 

несъстоятелност, не му е отнемана лицензия за дейността „търговия с електрическа 

енергия“ и няма издаван акт за отказ да се издаде на дружеството лицензия за дейността 

„търговия с електрическа енергия“. 

Предвид изложените по-горе факти се стига до извода, че продължаването на срока 

на издадената лицензия няма да е в противоречие с разпоредбите на чл. 40, ал. 4, т. 1, 2 и 3 

от ЗЕ.   

Заявителят е обосновал искането си за продължаване на срока на лицензията с 

аргумента, че благодарение на изградения си опит в доставките и търговията с електрическа 

енергия през годините компанията има коректни и дългосрочни договорни отношения с 

контрагенти както в страната, така и на регионалните електроенергийни пазари, 

предлагайки широка гама от гъвкави продукти. Предвид значимата роля на НЕК ЕАД в 

сектора като утвърден участник с доказан опит в търговията с електрическа енергия, 

дружеството счита за основателно продължаването на издадената лицензия с 10 години.  

Предвид гореизложеното, искането на НЕК ЕАД да бъде продължен срокът на 

издадената лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ е допустимо.   

Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване на 

дейността „търговия с електрическа енергия“, допълнена с права и задължения на 

„координатор на стандартна балансираща група“. 

Видно от извършената справка в регистъра на търговските участници, публикуван на 

интернет страницата на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (ЕСО ЕАД), НЕК ЕАД 

е регистрирано като търговец на електрическа енергия с ID № 32XNEK-EAD----C, като към 

момента е със статус „Активен“.  

Лицензионната дейност „търговия с електрическа енергия“, включително 

„координатор на стандартна балансираща група“, се осъществява от НЕК ЕАД на адрес гр. 

София, ул. „Триадица“ № 8, където са обособени са четири офис помещения с дванадесет 

работни места. 

В съответствие с нормативните изисквания, дружеството уверява, че притежава 

необходимите материални ресурси за извършване на лицензионната дейност като офис 
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оборудване, информационно и телекомуникационно оборудване, софтуерни продукти, 

които дават възможност за получаване и администриране на необходимата информация за 

изпълнение на задълженията по осъществяване на дейността „търговия с електрическа 

енергия“, допълнена с права и задължения на „координатор на стандартна балансираща 

група“, в т.ч. за събиране, прехвърляне и обработване на данни – компютри, телефон/факс, 

офис-мебели, мобилни телефони и собствен транспорт. 

За извършване на дейността НЕК ЕАД използва изградена информационна мрежа, 

към която са свързани компютри с операционна система MS Windows, инсталирани работни 

програми версия MS Office, SAP ERP. 

Дружеството разполага със следния софтуер, мрежи и специализирани помещения: 

- ERP система, обхващаща всички бизнес процеси в страната; 

- Billing система за обработка на товарови графици и показания; 

- Internet базиран WEB портал за предоставяне на on-line услуги на клиентите; 

- Документно - обработна система; 

- Локална мрежа (LAN) в ЦУ; 

- Локална мрежа (LAN) във всяко поделение в страната; 

- Високонадеждна и резервирана мрежа с национално покритие между поделенията 

(WAN); 

- Високонадеждна и резервирана Интернет свързаност; 

- Високотехнологични решения за осигуряване на IT сигурност и надеждност; 

- Специализирани помещения за разполагане на сървърно и комуникационно 

оборудване. 

Във връзка с прилагането на Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент 

и на съвета относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия 

(REMIT) и Регламент за изпълнение (ЕС) № 1348/2014 на Комисията от 17 декември 2014 

година за прилагане на член 8, параграфи 2 и 6 от REMIT по отношение на докладването на 

данни, НЕК ЕАД стартира докладването на сделки по свободно договорени цени, както и 

нареждания за търгуване на 07.04.2016 г. За успешното стартиране на процеса по 

докладване на данни във връзка с REMIT, дружеството чрез отдел „Информационни 

системи и технологии“ е извършило регистрация на платформите на Агенцията за 

сътрудничество между регулаторите на енергия (АСРЕ/ACER), като е доказало 

необходимата за целта техническа осигуреност.  

НЕК ЕАД има подписани договори с интернет доставчик и доставчик на 

телекомуникационни услуги и е приложило копия от тях като доказателство.   

Относно наличието на човешки ресурси и опит за осъществяване на дейността 

„търговия с електрическа енергия“, допълнена с права и задължения на „координатор на 

стандартна балансираща група“.  

НЕК ЕАД е един от основните участници на електроенергийния пазар, в т.ч. и на 

регулирания пазар, като снабдява с електрическа енергия 4 крайни снабдители, 5 

разпределителни дружества и индустриалните потребители, които не са се възползвали от 

правото да сменят своя доставчик. Дружеството снабдява с електрическа енергия и ЕСО 

ЕАД за количествата технологични разходи по преносната мрежа. При сега действащия 

пазарен модел НЕК ЕАД е основен доставчик на балансираща енергия, участва на 

свободния пазар и осъществява износ и внос на електрическа енергия за страните от 

Балканския регион.  

Дейността „търговия с електрическа енергия“, допълнена с права и задължения за 

„координатор на стандартна балансираща група“, се осъществява от отдел „Свободен 

пазар“ в управление „Търговия с електрическа енергия“. Звеното е с числен състав 12 

човека. НЕК ЕАД уверява, че персоналът притежава необходимата квалификация и има 

необходимия опит. Опитът на персонала в областта на доставките и търговията с 

електрическа енергия е натрупан в резултат на продължителното и активно участие на 

дружеството на регулирания и свободния пазар, където компанията е установила 

необходими връзки с контрагенти и доставчици и е постигнала висок авторитет като 

изряден търговски партньор.  
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Представена е организационната структура на дружеството, от която е видно, че то 

разделя дейността си в няколко основни звена.  

Звено „Търговия с електрическа енергия“ се състои от два отдела - отдел „Регулиран 

пазар“ и отдел „Свободен пазар“, които обхващат следните дейности: 

- Обезпечаване на дейностите, свързани с покупка, продажба и търговия с 

електрическа енергия; 

- Разработване на договори за покупка и продажба, внос и износ на електрическа 

енергия и за участие в балансиращи групи с координатор НЕК ЕАД, провеждане на 

преговори с контрагентите, сключване на договорите и контрол по тяхното изпълнение; 

- Организиране и провеждане на търгове за продажба на електрическа енергия по 

свободно договорени цени, участие в търгове за покупка на електрическа енергия. 

В отдел „Регулиран пазар са обособени четири сектора: „Покупка на 

електроенергия“, „Продажба на електроенергия“, „Обработка на енергийни данни и 

фактуриране“ и „Контрол на взаимоотношенията с производители на електрическа 

енергия“. В отдел „Свободен пазар“ е обособен един сектор – „Изготвяне и регистриране на 

графици“.  

Представени са справки за численост на персонала с назначените служители по 

отдели. 

Въз основа на всичко гореизложено може да се направи извод, че НЕК ЕАД 

притежава материални и човешки ресурси, както и опит да продължи да изпълнява 

дейността „търговия с електрическа енергия“, допълнена с права и задължения на 

„координатор на стандартна балансираща група“.  

Относно финансовите възможности на НЕК ЕАД за извършване на дейността 

„търговия с електрическа енергия“, както и наличието на финансови гаранции и 

обезпечения за сключване на сделки за търговия с електрическа енергия съгласно 

Правилата за условията и реда за предоставяне на достъп до електропреносната и 

електроразпределителните мрежи (Правилата). 

В изпълнение на изискванията на чл. 68, ал. 2, т. 5 от НЛДЕ НЕК ЕАД е представило 

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

включваща права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“, за 

периода 2017 г. - 2021 г. с прогнозни счетоводни баланси и прогнозни отчети за приходите 

и разходите за периода на бизнес плана. 

Дружеството прогнозира количествата електрическа енергия за покупко-продажба, 

на база проучване и оценка на групите потребители, да се увеличават от ХХ GWh през 2017 

г. до ХХ GWh през 2021 г. 
 

 

Предвиден е значителен ръст в приходите от лицензионната дейност - с повече от 

ХХ  за 2018 г., спрямо 2017 г. и с почти ХХ за 2021 г., спрямо 2017 г. С почти същите 

темпове е прогнозирано да нарастват и разходите (ХХ). НЕК ЕАД прогнозира печалба в 

размер на ХХ хил. лв. за 2017 г., ХХ хил. лв. за 2018 г.,  ХХ хил. лв. за 2019 г., ХХ хил. лв. 

за 2020 г. и ХХ хил. лв. за 2021 г. 
 

 

Поради естеството на лицензионната дейност „търговия с електрическа енергия“, 

НЕК ЕАД не предвижда придобиване на дълготрайни активи. 

НЕК ЕАД е представило SWOT анализ, в който дружеството обективно е посочило 

своите силни и слаби страни, възможностите за развитие и вероятните заплахи за дейността 

си. 

В съответствие с изискванията на чл. 19, ал. 2 от Правилата, дружеството е 

представило писмено потвърждение с изх. № 423-В-004-105013/18.07.2016 г. от „ХХ“ АД, 

клон Дондуков, в уверение на това, че НЕК ЕАД е клиент на същата банка и има открита 

сметка с IBAN ХХ, наличността по която към 24.06.2016 г. е ХХ лв. Размерът на наличната 

сума е в съответствие с изискуемия размер на обезпечението съгласно чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от 

Правилата, видно от стойността на оборота от търговия с електрическа енергия на 
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територията на Република България за последната година от лицензионната дейност 

съгласно представения на Комисията годишен финансов отчет за 2015 г.    

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

заложените в бизнес плана параметри, НЕК ЕАД ще притежава финансови възможности и 

ще продължи да отговаря на условията за упражняване на дейността „търговия с 

електрическа енергия“ за новия срок на лицензията. 

Правила за работа с потребители на енергийни услуги 

На основание чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ дружеството е представило проект на „Правила за 

работа с потребители на енергийни услуги“. Правилата уреждат реда и сроковете за 

получаване, разглеждане, проверка и отговор на подадените жалби, сигнали и предложения, 

формата на данните за потреблението и процедурата, по която доставчиците и 

потребителите на енергийни услуги получават достъп до тях, и са в съответствие с 

изискванията на чл. 38в, ал. 2 от ЗЕ.   
 
 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 5 във връзка с чл. 

56, ал. 1, т. 1 от ЗЕ и чл. 69, ал. 2, т. 1 и ал. 3 и чл. 13, ал. 5 от НЛДЕ, 
 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

РЕШИ: 
 

1. Продължава срока на лицензия № Л-230-15 от 04.06.2007 г. за дейността 

„търговия с електрическа енергия“, издадена на НЕК ЕАД, с ЕИК 000649348, със 

седалище и адрес на управление: гр. София 1000, район „Оборище“, ул. „Триадица“ № 

8, с 10 (десет) години, считано от датата на изтичане срока на лицензията; 

2. Определя същите условия за осъществяване на лицензионната дейност за 

новия срок, така както последните са регламентирани в лицензия № Л-230-15 от 

04.06.2007 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, издадена на НЕК ЕАД, 

допълнена с права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ 

с Решение № И1-Л-230 от 18.08.2014 г.;  

3. Одобрява на НЕК ЕАД бизнес план за периода 2017 г. - 2021 г., приложение 

към това решение и приложение към издадената лицензия; 

4. Одобрява на НЕК ЕАД правила за работа с потребители на енергийни услуги, 

приложение към това решение и приложение към издадената лицензия. 

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – София град в 14 

(четиринадесет) дневен срок. 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

        ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ 
 

 

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

                                                                                                                  ЮЛИЯН МИТЕВ 

                                                                                    (съгл. Заповед № 638/07.09.2016 г.) 

 


