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ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

София – 1000, бул.”Княз Дондуков “ № 8 - 10, тел. 988 87 30, факс 988 87 82 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ И1-Л-408  

от 29.01.2014г. 

 

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание, проведено на 29.01.2014 г., след преглед на приложените 

документи към преписката, образувана по заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-46/05.09.2013 г. 

подадено от „Национална електрическа компания” ЕАД за изменение/допълнение на 

лицензия № Л-408-17/01.07.2013 г. издадена за дейността „доставка на електрическа 

енергия от доставчик от последна инстанция” с правата и задълженията, свързани с 

дейността на координатор на специална балансираща група, доклад с вх. № Е-Дк-

45/24.01.2014 г. и след проведено открито заседание на 28.01.2014 г. установи следното: 

 

Административното производство е образувано по заявление с вх. № E-ЗЛР-И-

46/05.09.2013 г. от „НЕК” ЕАД за изменение/допълнение на лицензия № Л-408-17/01.07.2013 

г. за дейността „доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция” с 

права и задължения, произтичащи от дейността „координатор на специална балансираща 

група” на основание чл. 51, ал. 1, т. 1 и чл. 39, ал. 5, т. 9, чл. 96а, ал. 1 от Закона за 

енергетиката (ЗЕ), на чл. 61, ал. 2, т. 2 от Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на 

дейностите в енергетиката (Наредба № 3), във връзка с чл. 56, ал. 3 и ал. 10 от Правилата за 

търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ). 

„Национална електрическа компания” ЕАД е титуляр на лицензия № Л-147-

13/17.12.2004 г., изменена с Решение № И1- Л-147/25.06.2012 г.  за дейността „обществена 

доставка на  електрическа енергия” и на  лицензия № Л-408-17/01.07.2013 г. издадена за 

дейността „доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция за 

територията на Република България. 

Заявителят притежава лицензии по ЗЕ и за други дейности, както следва: 

- Лицензия № Л-147-04/17.12.2004 г. за дейността „пренос на електрическа енергия”; 

- Лицензия № Л-230-15/04.06.2007 г. за дейността „търговия с електрическа енергия”; 

- Лицензия № Л-073—01/14.02.2001 г. за дейността „производство на електрическа 

енергия”. 

Със заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-46/05.09.2013 г. „НЕК” ЕАД е поискало допълване на 

лицензията за дейността „доставка на електрическа енергия от доставчик от последна 

инстанция” с права и задължения на координатор на специална балансираща група съгласно 

ЗЕ и Правилата за търговия с електрическа енергия. На основание чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗЕ и чл. 

61, ал. 2, т. 2 от Наредба № 3 производство за изменение/допълнение на лицензия може да се 

образува по искане на лицензианта.  

Видно от чл. 39, ал. 5 от ЗЕ в случай, че лицензиант притежава лицензия за дейността 

„доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция” и отговаря на 

изискванията за координатор на балансираща група, може да поиска изменение на издадената 

му лицензия. Съгласно текста на чл. 9, ал. 5 от Наредба № 3 последната следва да бъде 

допълнена с права и задължения на координатор.  

Видно от чл. 56, ал. 10 от Правилата, доставчиците от последна инстанция са 

координатори на балансиращи групи с членове крайни клиенти, чието снабдяване с 

електрическа енергия осигуряват. 
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В чл. 57, ал. 1, т. 1 от Правилата за търговия с електрическа енергия  изрично е посочена 

отговорността на доставчиците от последна инстанция за балансиране.  

 

Следва да се има предвид, че Комисията е издала лицензия за дейността „доставка на 

електрическа енергия от доставчик от последна инстанция” на дружеството за срок от 26 

години. Исканото изменение с допълване на права и задължения за дейността координатор на 

специална балансираща група предполага качество доставчик от последна инстанция. В тази 

връзка, при изменение на съществуващата лицензия срокът на изпълнение на дейността за 

координатор не може да надвишава този по лицензията. В случай, че същата бъде допълнена с 

новата дейност, срокът за упражняването й не може да бъде по – дълъг от срока по лицензията 

за „доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция”, а именно  до 2039 

г. 

С оглед изложеното, се налага изводът, че искането на „Национална електрическа 

компания” ЕАД да бъде изменена лицензия № Л-408-17/01.07.2013 г. издадена за дейността 

„доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция”  чрез допълване с 

права и задължения на координатор на специална балансираща група е допустимо.  

 

Относно наличието на технически, материални и човешки ресурси и организационна 

структура за осъществяване на дейностите „доставка на електрическа енергия от доставчик от 

последна инстанция” и координатор на специална балансираща група:  

Съгласно издадената лицензия № Л-408-17/01.07.2013 г. „НЕК” ЕАД, със седалище и 

адрес на управление гр. София, ул. „Триадица” № 8, осъществява дейността „доставка на 

електрическа енергия от доставчик от последна инстанция” в качеството му на обществен 

доставчик. Правата на едноличен собственик се упражняват от „БЕХ” ЕАД, като акционерния 

орган се състои от тричленен съвет на директорите. 

Дружеството притежава следните лицензии за извършване на дейностите, определени в 

ЗЕ: 

- лицензия за обществена доставка на електрическа енергия № Л-147-13/17.12.2004 г.; 

- лицензия за пренос на електрическа енергия № Л-147-04/17.12.2004 г.; 

- лицензия за търговия с електрическа енергия № Л-230-15/04.06.2007 г.; 

- лицензия за производство на електрическа енергия № Л-073-01/14.02.2001 г. 

Организационната структура е съобразена с изпълняваните към момента лицензионни 

дейности и включва съвет на директорите, изпълнителен директор и дирекции: „Главен 

инженер”, „Финанси и бюджет”, „Търговия с електрическа енергия”, „Управление на 

проектите” и управленията: „Електропроизводство”, „Корпоративни финанси” и „Регулиран 

пазар”.  

Предвид броя, образованието и трудовия стаж в сектор „Енергетика” на ръководния и 

експертен персонал, както и от натрупания опит в пазара на електрическа енергия може да се 

направи извод, че дружеството притежава необходимия потенциал за осъществяване на 

дейността „доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция”. 

„НЕК” ЕАД в качеството си на обществен доставчик купува и продава електрическа 

енергия в страната, както по регулирани цени, определени от Държавната комисия за 

енергийно и водно регулиране, така и по свободно договорени цени на пазара на електрическа 

енергия. Съгласно ЗЕ и издадената му лицензия за обществена доставка на електрическа 

енергия „НЕК” ЕАД сключва договори за продажба на електрическа енергия с клиенти, 

присъединени към електропреносната мрежа на НЕК ЕАД, с крайни снабдители и с 

електроразпределителните дружества, разположени на територията на страната.  

Предвид дългогодишния опит, като доставчик и участието му в тестовата работа по 

прилагане на Правилата за търговия с електрическа енергия дружеството разполага с 

технически и материални ресурси, включително изградени информационни мрежи и софтуер 
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за извършване на дейността „доставка на електрическа енергия от доставчик от последна 

инстанция” и дейността „координатор на балансираща група”. 

С решение № Л-408 от 01.07.2013 г. ДКЕВР е издала на „Национална електрическа 

компания” ЕАД лицензия №Л-408-17/01.07.2013 г. за дейността „доставка на електрическа 

енергия от доставчик от последна инстанция”, а със заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-46/05.09.2013 

г. дружеството е поискало изменение на издадената лицензия  за доставчик от последна 

инстанция, като бъде допълнена с дейността „координатор на специална  балансираща група”. 

С цел преценка на финансовите възможности на дружеството за извършване на 

лицензионната дейност  е  направен анализ и оценка на финансовото състояние на 

дружеството въз основа на представеният  одитиран годишен финансов отчет към 31.12.2012 

г. 

От представения одитиран годишен финансов отчет, които е цялостен за дейността на 

„НЕК“ е видно, че дружеството приключва 2012 г. с нетна загуба за периода от 94 075 хил.лв., 

спрямо отчетена печалба от 68 572 хил.лв. за 2011 г. През финансовата 2012 г. „НЕК” ЕАД 

извършва преоценка на имоти, машини и съоръжения на стойност 412 069 хил. лв., с който 

приход дружеството коригира реализираната нетна загуба за отчетния период, като 

коригирания общ всеобхватен доход за 2012 г. е печалба в размер на 276 811 хил.лв.  

При анализ на отчетената балансова структура се вижда, че „НЕК” ЕАД не е влошила 

общото си финансово-икономическо състояние. Основание за това твърдение са стойностите 

на няколко основни показатели, които се използват за оценка на активите и пасивите на 

дружеството и имат пряка връзка с оценката на платежоспособността.  

Съотношението между собствен капитал/дълготрайни активи през 2011 г. е 0,69, спрямо 

0,68 за 2012 г., което от своя страна означава, че дружеството не може да финансира 

инвестиционната си дейност изцяло със собствени средства.  

Съотношението между краткотрайни активи/краткосрочни пасиви през 2011 г. е 0,39 

спрямо 0,28 за 2012 г. Това означава, че дружеството е с висок дял на краткосрочни 

задължения, което от своя страна крие съответните рискове за обезпечаване на 

краткосрочните задължения със собствени средства.  

Съотношението между собствен капитал/дългосрочни и краткосрочни пасиви през 2011 

г. е 1,81 спрямо 1,66 за 2012 г. Стойностите на този показал определят възможността за 

покриване на задълженията със собствен капитал, т.е. собственият капитал надвишава почти 

два пъти стойността на всички пасиви към края на текущата година.  

Въз основа на направения анализ на база обща балансова структура може да се направи 

извод, че финансовото състояние на „НЕК” ЕАД остава относително лошо и през 2012 г.  

Дружеството е представило бизнес план за дейността „доставчик от последна 

инстанция”, допълнен с дейността  „координатор на специална балансираща група”, за 

периода 2014-2018 г. В обосновката към бизнес плана дружеството пояснява, че  присъщите 

разходи за дейността  „координатор на специална балансираща група”-изграждане на 

софтуер, разходи за покриване на небаланси ще се осигуряват в рамките на утвърдената 

надценка за дейността „доставка на електрическа енергия от доставчик от последна 

инстанция”, съгласно Методика за образуване на цената му. Бизнес плана е разработен  при 

следните допускания: 

 

I. Прогнозни приходи 

Прогнозните количества за продажби на ДПИ на „НЕК” ЕАД ще се определят съобразно 

разчетите на ДКЕВР за количествата задължително изкупуване на електрическа енергия по 

чл. 93а от Закона за енергетиката (ЗЕ) необходими за осигуряване потреблението на 

клиентите на ДПИ, както и прогнозните количества енергия, които не подлежат на 

задължително изкупуване от кондензцационни централи в рамките на определената им 

разполагаемест по чл. 21, ал. 1, т. 21 от ЗЕ. 
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Разработената прогноза за продажбите на ДПИ за периода 2014-2018 г. се основава на 

анализ на динамиката на изменение на потреблението в страната, изменението в 

електропроизводствените мощности и на търговската конюнктура на регионалния пазар. 

Дружеството предвижда през разглеждания период постепенно намаляване на количествата 

електрическа енергия, които от 1 595 000 МWh за 2014 г. да  намалеят на 1 138 998 МWh за 

2018 г. Прогнозните средни продажни цени по години са както следва: 118,21 лв./ МWh за 

2014 г.; 128,89 лв./ МWh за 2015 г.; 129,09 лв./ МWh за  2016 г.; 129,21 лв./ МWh за 2017 г. и 

129,15 лв./ МWh за 2018 г., като се предвижда средната продажна цена да покрива разходите 

за закупуване плюс надценка в размер на  3%. Прогнозните приходи намаляват от 188 546 

хил. лв. за 2014 г. на 147 100 хил. лв. за 2018 г., което се дължи на прогнозираното намаление 

на количествата закупена електроенергия.  

 

ІІ. Прогнозни разходи 

Общите прогнозни разходи намаляват от 183 251 хил. лв. за 2014 г. на 143 038 хил. лв. за 

2018 г., което се дължи на намалението на разходите за закупена електроенергия, които от 183 

054 хил. лв. за 2014 г. намаляват на 142 816 хил. лв. за 2018 г. Докато разходите за дейността 

нарастват от 197 хил. лв. за 2014 г. до 222 хил. лв. за 2018 г. в резултат на предвидения ръст на 

инфлацията с около 3%. 

 

ІІІ. Прогнозни финансови резултати 

Прогнозата на дружеството за разглеждания период е печалбата да намалява от 5 295 

хил. лв. за 2014 г. на 4 063 хил. лв. за  2018 г. в резултат на по-значителното намаление на 

прогнозните приходи, спрямо намалението на разходите, което се дължи на намалените 

прогнозни количества електрическа енергия. 

ІV. Прогноза за активите и пасивите 

 Предвидено е общите активи на дружеството да се увеличават от 23 088 хил. лв. към 

31.12.2014 г. до 34 076 хил. лв. към 31.12.2018 г., което се дължи основно на увеличението на 

краткотрайните активи, най-вече в частта на търговските вземания. 

При дълготрайните активи, които са съставени от имоти, машини, съоръжения и 

оборудване, увеличението е от 15 хил. лв. към 31.12.2014 г. на 17 хил. лв. към 31.12.2018 г. 

 Прогнозата е собствения капитал да се увеличава от 4 780 хил. лв. към 31.12.2014 г. на 

21 220 хил. лв. към 31.12.2018 г.  

 Дружеството не предвижда дългосрочни задължения, а краткосрочните пасиви се 

състоят изцяло от търговски задължения, като е предвидено да намаляват от  18 308 хил. лв. 

към 31.12.2014 г. на 12 857 хил. лв. към 31.12.2018 г.  

Въз основа на гореизложеното може да се направи извода, че за периода на бизнес плана 

дружеството очаква да реализира положителни годишни финансови резултати и достатъчен 

размер оборотен капитал да обслужва текущите си задължения и в случай, че спази 

заложените в бизнес плана параметри ще осигури финансов ресурс за извършване на 

дейността „доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция” допълнена 

с дейността „координатор на специална балансираща група”. 

IV. Поемане на отговорност за балансиране на членовете в специална балансираща група 

на „НЕК” ЕАД, в качеството му на координатор и доставчик на електрическа енергия от 

доставчик от последна инстанция: 

В съответствие с чл. 12 от НЛДЕ и чл. 11, ал. 1, т. 9 от Правилата за търговия с 

електрическа енергия (ПТЕЕ), когато за допълване на издадена лицензия с определяне на 

координатор на балансираща група, заявителя следва да представи проект на „Договор за 

участие в специална балансираща група за поемане на отговорност за балансиране”. Предвид 

разпоредбата на чл. 19, ал. 5 и чл. 63, ал. 1 от ПТЕЕ, ДПИ поемат служебно отговорността за 

балансиране, а договорите за участие в балансираща група между доставчици от последна 

инстанция като координатори на балансиращи групи и крайни клиенти, които не са избрали 
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друг доставчик или са останали без доставчик, се сключват при общи условия, одобрени от 

ДКЕВР. Цитираните разпоредби са в съответствие с чл. 95а, ал. 2 от ЗЕ, където 

предоставянето на услуга от обществен интерес, каквато е доставката на електрическа енергия 

от ДПИ се предоставя въз основа на договор при общи условия в съответствие с ПТЕЕ. 

 Към заявлението за изменение/допълнение на издадената лицензия за дейността 

„доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция” с права и 

задължения, произтичащи от дейността „координатор на специална балансираща група”, с 

писмо с вх. № Е-ЗЛР-И-46/04.12.2013 г., „НЕК” ЕАД е представило проект на „Договор за 

комбинирани услуги по общи условия за доставка на електрическа енергия от доставчик от 

последна инстанция”.  

 Предмет на този договор са условията за участие в балансиращата група, купуването и 

заплащането на активна електрическа енергия по цена, определена по методика, приета от 

ДКЕВР, както и разпределение на общия небаланс в балансиращата група между отделните 

членове. В проекта на договор са включени клаузи, относно известяването от крайните 

клиенти на количествата електрическа енергия, чрез дневен график за доставка; сроковете за 

известяване на дневните графици; правата и задълженията на страните по договора; 

принципите за разпределение на общия небаланс; оспорване на количествата електроенергия; 

фактуриране, заплащане и санкции; условия, ред и срокове за смяна на доставчик и 

координатор на балансираща група; обезпечения; прекратяване на договора; уреждане на 

спорове и други условия. Като неразделна част от договара са следните приложения: 

- Примерни товарови графици; 

- Място на присъединяване на обектите на крайния клиент и средствата за търговско 

измерване на количествата електрическа енергия; 

- Методика за разпределяне на небалансите в специалната балансираща група с 

координатор ДПИ; 

- Информация за контакти. 

От направения преглед на предложения от „НЕК” ЕАД проект на „Договор за 

комбинирани услуги по общи условия за доставка на електрическа енергия от доставчик от 

последна инстанция” се установи, че същите са в съответствие с нормативните изисквания, 

съдържащи се в ЗЕ, НЛДЕ, ПТЕЕ и утвърдена от ДКЕВР „Методика за определяне на цените 

на електрическата енергия, доставяна от доставчик от последна инстанция” за осъществяване 

на дейността координатор на специална балансираща група на доставчик от последна 

инстанция. 

Във връзка с изложеното Комисията счита, че искането на  „НЕК” ЕАД за изменение на 

лицензия № Л-408-17/01.07.2013 г. за дейността „доставка на електрическа енергия от 

доставчик от последна инстанция”,  като бъде допълнена с права и задължения на 

координатор на специална балансираща група е основателно и лицензията е необходимо да 

бъде изменена както следва: 

 

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

1. Т. 1.1.4 се изменя така: 

„1.1.4. „Правилата за достъп” са „Правила за условията и реда за достъп до 

електропреносната и електроразпределителните мрежи”, приети с решение на Държавната 

комисия за енергийно и водно регулиране по т. 2 от протокол № 147 от 14.10.2013 г. съгласно 

чл. 21, ал. 1, т. 13 и чл. 24, ал. 2 от ЗЕ с всички последващи изменения и допълнения”; 

2. Т. 1.1.6 се изменя така: 

„1.1.6. „Правила за измерване” са „Правилата за измерване на количеството 

електрическа енергия”, приети с решение от Държавната комисия за енергийно и водно 

регулиране по т. 3 от протокол № 147 от 14.10.2013 г. на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 във 

връзка с чл. 83, ал. 1, т. 6 от ЗЕ с всички последващи изменения и допълнения”; 

3. Т. 1.1.7 се изменя така: 
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„1.1.7 Правила на мрежите” са приетите с решение на Държавната комисия за енергийно 

и водно регулиране на основание чл. 21, ал.1, т. 9 от ЗЕ, “Правила за управление на 

електроенергийната система”, (приети с решение от Държавната комисия за енергийно и 

водно регулиране по т. 2 от протокол № 162 от 06.11.2013 г.), “Правила за управление на 

електроразпределителните мрежи” (обн. ДВ, бр. 66 от 2007 г.) с всички последващи 

изменения и допълнения.” 

4. Създава се нова т. 1.1.10. със следното съдържание: 

„1.1.9. „Участник” е член на специална балансираща група съгласно Правилата за 

търговия.“ 

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

1. Т. 2.1. се изменя така: 

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

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

„доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция” („лицензионната 

дейност”) включително дейността „координатор на специална балансираща група“ на 

територията на Република България в съответствие с разпоредбите на ЗЕ, подзаконовите 

актове по неговото прилагане, действащото законодателство, както и общите и 

индивидуалните административни актове, издавани от комисията. 

 

2. Създава се нова т. 2.5. със следното съдържание: 

„2.5. Да осъществява дейността координатор на специална балансираща група и да 

прилага общи недискриминационни условия за разпределение на небаланса между отделните 

членове в групата, спазвайки действащото законодателство. За изпълнението на това 

задължение лицензиантът е длъжен: 

- да изготвя ясни и прозрачни процедури за регистрация на членовете на балансиращата 

група и за смяната на координатор на балансираща група; 

- да известява предварително видовете услуги, които предлага и средствата, чрез които 

членовете на балансиращата група могат да получават актуална информация; 

- да извършва прогнозиране, съгласуване, предоставяне и утвърждаване на графици за 

обмен на електрическа енергия в рамките на балансиращата група и с други координатори на 

балансиращи групи; 

- да извършва физически и финансов сетълмент по отношение на небалансите в 

балансиращата група; 

- да изготвя правила за фактуриране, оспорване и изплащане на задължения на 

членовете на балансиращата група, системата за възстановяване на суми и/или компенсиране 

на същите; 

- да изготвя „Методика за разпределение на общия небаланс между отделните членове 

на балансиращата група.“ 

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

1. В т. 3.1.1., б. „а“ думата „дейността“ се заменя с думата „дейностите“. 

2. В т.3.3.2. думите „лицензионната дейност“ се заменя с думите „лицензионните 

дейности“. 

3. Т.3.5.5. се изменя така: 

„3.5.5. Лицензиантът изготвя и прилага публично известни общи условия за продажба на 

електрическа енергия на клиентите включващи отговорността за балансиране, като:“ 

4. Т.3.5.6. се изменя така: 

„3.5.6. Одобрените от комисията общи условия за продажба на електрическа енергия на 

клиентите, включващи отговорността за балансиране, както и всяко тяхно одобрено 

изменение, стават Приложение № 3 към тази лицензия и се разглеждат като част от нейните 

условия.” 
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5. Т.3.10. се изменя така: 

„3.10. Лицензиантът изготвя и предоставя на комисията регулярни отчети, обхващащи 

едногодишен период от дейността „доставка на електрическа енергия от доставчик от 

последна инстанция” и като координатор на специална балансираща група и извънредни 

отчети, поискани от Комисията, съдържащи информация съгласно Правилата за търговия.“ 

 

На проведеното открито заседание на 28.01.2014 г. представителят на дружеството заяви, 

че е запознат с доклада на работната група и счита, че всички факти по подаденото заявление 

са отразени точно и коректно.  

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 1, чл. 39, ал. 1, ал. 5 и чл. 51, 

ал. 1, т. 1  от Закона за енергетиката, във връзка с чл. 9, ал. 5 и чл. 66,  ал. 1, т.1 от 

Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката и чл. 56, ал. 

3 и ал. 10 от Правилата за търговия с електрическа енергия 

 

 

 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

 

1. Изменя Лицензия № Л-408-17/01.07.2013 г. за извършване на дейността „доставка 

на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция”, издадена на 

„Национална електрическа компания” ЕАД, ЕИК 0006493, като допълва същата с права 

и задължения за дейността „координатор на специална балансираща група”, както 

следва: 

 

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

допълнения: 

1. Т. 1.1.4 се изменя така: 

„1.1.4. „Правилата за достъп” са „Правила за условията и реда за достъп до 

електропреносната и електроразпределителните мрежи”, приети с решение на 

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по т. 2 от протокол № 147 от 

14.10.2013 г. съгласно чл. 21, ал. 1, т. 13 и чл. 24, ал. 2 от ЗЕ с всички последващи 

изменения и допълнения”; 

2. Т. 1.1.6 се изменя така: 

„1.1.6. „Правила за измерване” са „Правилата за измерване на количеството 

електрическа енергия”, приети с решение от Държавната комисия за енергийно и водно 

регулиране по т. 3 от протокол № 147 от 14.10.2013 г. на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 във 

връзка с чл. 83, ал. 1, т. 6 от ЗЕ с всички последващи изменения и допълнения”; 

3. Т. 1.1.7 се изменя така: 

„1.1.7 Правила на мрежите” са приетите с решение на Държавната комисия за 

енергийно и водно регулиране на основание чл. 21, ал.1, т. 9 от ЗЕ, “Правила за 

управление на електроенергийната система”, (приети с решение от Държавната 

комисия за енергийно и водно регулиране по т. 2 от протокол № 162 от 06.11.2013 г.), 

“Правила за управление на електроразпределителните мрежи” (обн. ДВ, бр. 66 от 2007 

г.) с всички последващи изменения и допълнения.” 

4. Създава се нова т. 1.1.10. със следното съдържание: 
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„1.1.9. „Участник” е член на специална балансираща група съгласно Правилата 

за търговия.“ 

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

1. Т. 2.1. се изменя така: 

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

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

„доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция” 

(„лицензионната дейност”) включително дейността „координатор на специална 

балансираща група“ на територията на Република България в съответствие с 

разпоредбите на ЗЕ, подзаконовите актове по неговото прилагане, действащото 

законодателство, както и общите и индивидуалните административни актове, издавани 

от комисията. 

 
2. Създава се нова т. 2.5. със следното съдържание: 

„2.5. Да осъществява дейността координатор на специална балансираща група и да 
прилага общи недискриминационни условия за разпределение на небаланса между 
отделните членове в групата, спазвайки действащото законодателство. За изпълнението 
на това задължение лицензиантът е длъжен: 
- да изготвя ясни и прозрачни процедури за регистрация на членовете на 
балансиращата група и за смяната на координатор на балансираща група; 
- да известява предварително видовете услуги, които предлага и средствата, чрез 
които членовете на балансиращата група могат да получават актуална информация; 
- да извършва прогнозиране, съгласуване, предоставяне и утвърждаване на 
графици за обмен на електрическа енергия в рамките на балансиращата група и с други 
координатори на балансиращи групи; 
- да извършва физически и финансов сетълмент по отношение на небалансите в 
балансиращата група; 
- да изготвя правила за фактуриране, оспорване и изплащане на задължения на 
членовете на балансиращата група, системата за възстановяване на суми и/или 
компенсиране на същите; 
- да изготвя „Методика за разпределение на общия небаланс между отделните 
членове на балансиращата група.“ 

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

1. В т. 3.1.1., б. „а“ думата „дейността“ се заменя с думата „дейностите“. 

2. В т.3.3.2. думите „лицензионната дейност“ се заменя с думите „лицензионните 

дейности“. 

3. Т.3.5.5. се изменя така: 

„3.5.5. Лицензиантът изготвя и прилага публично известни общи условия за 

продажба на електрическа енергия на клиентите включващи отговорността за 

балансиране, като:“ 

4. Т.3.5.6. се изменя така: 

„3.5.6. Одобрените от комисията общи условия за продажба на електрическа 

енергия на клиентите, включващи отговорността за балансиране, както и всяко тяхно 

одобрено изменение, стават Приложение № 3 към тази лицензия и се разглеждат като 

част от нейните условия.” 

 

5. Т.3.10. се изменя така: 

„3.10. Лицензиантът изготвя и предоставя на комисията регулярни отчети, 

обхващащи едногодишен период от дейността „доставка на електрическа енергия от 

доставчик от последна инстанция” и като координатор на специална балансираща 

група и извънредни отчети, поискани от Комисията, съдържащи информация съгласно 

Правилата за търговия.“ 
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2. Указва на „НЕК” ЕАД в срок до 7 дни от датата на връчване на решението да 

подаде в „ЕСО“ ЕАД заявление за регистрация на координатор на специална 

балансираща група по образец утвърден от „ЕСО“ ЕАД. 

 

3. В тридневен срок след изпълнението указанията по т. 2 от настоящото решение 

да уведоми ДКЕВР. 

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14 

(четиринадесет) дневен срок. 

 
Работна група по Заповед № З-Е-244/02.10.2013 г. 

 

Р. Цветкова..................................... 

 

И. Иванова................................... 

 

Р. Методиева …………………. 

Ръководители на работна група: 

 

В. Лозанов ……………………… 

 

М. Цанкова……………………..... 

 

Е. Маринова……………………… 

ЧЛЕНОВЕ НА ДКЕВР:  

       

.................................................                               

 Ил. Хр. Илиев 

 

................................................. 

 Л. Младенова 

 

................................................. 

 Е. Божков 

 

.................................................    

 Д. Димитров         

 

 ................................................. 

 М. Миланова 

 

................................................ 

 Ил. Б. Илиев 

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

         БОЯН БОЕВ 

       

      ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

         ЕМИЛИЯ САВЕВА 

 

 

 


