
 1 

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 
 

№ И2-Л-147 

от 06.01.2014 г. 

 

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание, проведено на 06.01.2014 г., след преглед на приложените 

документи към преписката, образувана по Заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-60/28.10.2013 

г., подадено от „Национална електрическа компания” ЕАД за 

изменение/допълнение на лицензия № Л-147-13/17.12.2004 г. за дейността 

„обществена доставка на електрическа енергия" с права и задължения, 

произтичащи от дейността „координатор на специални балансиращи групи”, 

доклад с вх. № Е-Дк-617/09.12.2013 г. и след проведено открито заседание на 

27.12.2013 г. установи следното: 

 

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

60/28.10.2013 г. от „НЕК” ЕАД за изменение/допълнение на лицензия № Л-147-

13/17.12.2004 г. за дейността „обществена доставка на електрическа енергия” с права и 

задължения, произтичащи от дейността „координатор на специални балансиращи групи” 

на основание чл. 51, ал. 1, т. 1 и чл. 39, ал. 5, 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 (НЛДЕ), във връзка с чл. 56, ал. 6 от Правилата за търговия с електрическа 

енергия (ПТЕЕ). 

 

С Решение №-И1-Л-147 от 25.06.2012 г. на ДКЕВР е изменена лицензия № Л-147-

13/17.12.2004 г. на „НЕК” ЕАД, за дейността „обществена доставка на електрическа 

енергия” и е допълнена с права, и задължения за дейността „координатор на специална 

балансираща група”. Членове на специалната балансираща група, съгласно изменената 

лицензия на обществения доставчик са: клиентите на „НЕК” ЕАД, ВЕЦ - собственост на 

компанията, „КонтурГлобал Марица Изток 3” АД, „ЕЙ и ЕС-3С Марица Изток 1” ЕООД, 

както и технологичните разходи за пренос. Приложение на лицензията е договор за 

участие в балансираща група и принципи за разпределение на небалансите за 

гореописаните членове. С приетите нови ПТЕЕ (обн. ДВ, бр. 66/26.07.2013 г.) беше 

променен начинът на формиране на балансиращите групи. 

Промяната на текстовете в новите ПТЕЕ, касаещи обществения доставчик и 

дейността му на координатор на специална балансираща група са регламентирани в чл. 

56, ал. 6 от ПТЕЕ, съгласно който същият е координатор на следните балансиращи 

групи: 
1. Група на производители на електрическа енергия от възобновяеми източници, 

чиято енергия изкупува, в т. ч. и производители, присъединени едновременно към 

електропреносната и електроразпределителна мрежа, когато същите не са избрали друг 

координатор на балансираща група; 

2. Група/подгрупа към групата по т. 2 на производители на електрическа енергия 

от централи с комбиниран цикъл на производство, чиято енергия изкупува, в т. ч. и 

производители, присъединени едновременно към електропреносната и 
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електроразпределителна мрежа, когато същите не са избрали друг координатор на 

балансираща група. 

3. Група на производителите на електрическа енергия от ВЕЦ, собственост на 

„НЕК” ЕАД. 

 4. Група на производителите, с които обществения доставчик има сключени 

дългосрочни договори за изкупуване на електрическа енергия и разполагаемост, когато 

същите не са избрали друг координатор на балансираща група. 

Горните обстоятелства налагат ново производство по изменение/допълнение на 

издадената с Решение №-И1-Л-147 от 25.06.2012 г. на ДКЕВР лицензия № Л-147-

13/17.12.2004 г. на „НЕК” ЕАД, за дейностите „обществена доставка на електрическа 

енергия” и „координатор на специална балансираща група”, за което дружеството е 

подало заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-60/28.10.2013 г. 

„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-60/28.10.2013 г. дружеството е поискало допълване 

на лицензията за дейността „обществена доставка на електрическа енергия” 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 лицензианта притежава лицензия за 

дейността „обществена доставка на електрическа енергия” 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. 

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

посочена отговорността на обществения доставчик за балансиране. 

Съгласно чл. 63, ал. 2 от ПТЕЕ, когато производителите на енергия от 

възобновяеми енергийни източници и високоефективно комбинирано производство на 

топлинна и електрическа енергия не са избрали да прехвърлят отговорността си на 

координатор на комбинирана балансираща група, общественият доставчик поема 

служебно отговорността за балансирането им съгласно сключените договори за 

изкупуване на електрическа енергия и сключва с тях договор по чл. 11, т. 9 от Правилата. 

Следва да се има предвид, че сключването на договорите по чл. 11, т. 9 не е поставено в 

зависимост от преценката на страните, а е задължителен съгласно цитираната 

императивна норма от правилата. 

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

„обществена доставка на електрическа енергия” на дружеството за срок от 35 години. 

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

специална балансираща група предполага качество краен снабдител. В тази връзка, при 

изменение на съществуващата лицензия срокът на изпълнение на дейността за 
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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 „обществено снабдяване с електрическа енергия”, а именно до 

2039 г. 
С оглед изложеното, се налага изводът, че искането на „Национална електрическа 

компания" ЕАД да бъде изменена лицензия № Л-147-13/17.12.2004 г. за дейността 

„обществена доставка на електрическа енергия" чрез допълване с права и задължения на 

координатор на специална балансираща група е допустимо. 

Дружеството е самостоятелно юридическо лице със седалище: гр. София, район 

Оборище, ул. „Триадица" № 8. Едноличен собственик на капитала на „НЕК” ЕАД е 

„БЕХ” ЕАД. 

За осъществяване на дейността „НЕК” ЕАД използва високотехнологично 

информационно оборудване и съвременни софтуерни решения. Всички работни места в 

компанията са подсигурени с компютърна и периферна техника. Дружествата разполага 

с високоскоростни и надеждни мрежови връзки между поделенията (офисите) на „НЕК” 

ЕАД в страната. 

„НЕК” ЕАД притежава собствен ИТ екип, състоящ се от висококвалифицирани 

специалисти, систематизирани по следния начин: 

- специалисти по системен софтуер, бази данни, мрежово оборудване ИТ 

сигурност и т. н.; 

- специалисти по приложен софтуер, в.т.ч. ERP, Billing, Business Workflow & 

Processes, GIS и т.н.; 

Дружеството притежава следните специализирани решения в т. ч. софтуер, мрежи 

специализирани помещения, както следва: 

- ERP система, обхващаща всички бизнес процеси в компанията; 

- Billing система за обработка на товарови графици и показания; 

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

- Документооборотна система; 

- Локална мрежа (LAN) в ЦУ; 

- Локална мрежа (LAN) във всяко поделение на компанията; 

- Високонадеждна и резервирана мрежа с национално покритие между 

поделенията (WAN); 

- Високонадеждна и резервирана Интернет свързаност; 

- Високотехнологични решения за осигуряване на ИТ сигурност и 

надеждност; 

- Специализирани помещения за разполагане на сървърно и 

комуникационно оборудване: осигурено резервирано ел. захранване, охлаждане и 

контрол на достъпа. 

 Изложените аргументи дават основание да се приеме, че към момента „НЕК” 

ЕАД притежава технически и материални ресурси, включително и изградени 

информационни мрежи и софтуер за осъществяване на функциите, произтичащи от 

дейността „координатор на специални балансиращи групи”, които отговарят на 

изискванията на чл. 11, ал. 5, т. 1 от НЛДЕ. 

 

Предоставени са данни за управленската и организационна структура на 

дружеството, за образованието и квалификацията на ръководния персонал и данни за 

числеността и квалификацията на персонала зает в упражняване на дейността. 

Предвид изискванията на Закон за енергетиката и издадените лицензии за 

дейностите: обществена доставка на електрическа енергия, пренос на електрическа 

енергия, производство на електрическа енергия от ВЕЦ и ПАВЕЦ, търговия с 
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електрическа енергия и доставка на електрическа енергия от доставчик от последна 

инстанция, компанията притежава необходимата организационно-управленска структура 

за изпълнение на нормативните изисквания и осъществяване на дейностите по 

изброените лицензи. Организационната структура на „НЕК” ЕАД, определяща 

управленско-производствените нива и взаимовръзките в тях е в сила от 07.10.2013 г. 

Дружеството се управлява по едностепенна система на управление, като ръководството 

на дружеството включва - Съвет на директорите, Изпълнителен директор, Заместник на 

изпълнителния директор, директори на дирекции, ръководители на управления, 

ръководители на отдели. 

Предвид новата организационна структура на пазара, която предвижда почасови 

графици за доставка и обмен на електрическа енергия, въвеждане на пазарен механизъм 

в работата на пазара на балансираща енергия и борсова търговия, налага необходимостта 

от създаване на нови процеси на работа и цялостна промяна в дейността на отделните 

търговски участници на пазара. 

В тази връзка „НЕК” ЕАД е обособило структурно звено, чиято основна функция 

е участие на пазара на електрическа енергия, чрез известяване на денонощни почасови 

графици за покупка и продажба на електрическа енергия, разпределение на небалансите 

между участниците в балансиращите групи, участие на балансиращия пазар, с 

предложения за продажби на балансираща електроенергия от електроцентралите с 

дългосрочни договори, ВЕЦ и ПАВЕЦ и участие на борсовия пазар на електроенергия с 

предложения за покупки и продажби на електроенергия. 

Тези дейности се извършват от персоналът в отдел „Балансиращ пазар”, който 

притежава необходимата квалификация, отговаряща на изискванията за съответната 

длъжност, съгласно длъжностните характеристики. Персоналът е с икономическо и 

инженерно-техническо образование. За осъществяване на дейността „координатор на 

специални балансиращи групи” персонала на отдела взаимодейства със следните звена 

(дирекции, управления, отдели) в рамките на „НЕК” ЕАД: 

- Дирекция „Търговия”; 

- Управление „Електропроизводство”; 

- Управление „ Счетоводство”; 

- Управление „Правно”; 

- Управление „Корпоративни финанси”; 

- Отдел „Финансов контролинг и методология”; 

- Управление „Човешки ресурси”; 

- Управление „Информационни системи и технологии”; 

- Управление „Административно”; 

- Управление „Вътрешен одит и контрол”. 

  

От изложените данни и доказателства, може да се приеме, че „НЕК” ЕАД 

притежава технически, материални и човешки ресурси и организационна структура за 

осъществяване на дейността „координатор на специални балансиращи групи”, 

отговарящи на изискванията чл. 11, ал. 2, т. 9 от НЛДЕ и чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЕ. 

 

Съгласно чл. 56, ал. 6 от Правилата за търговия с електрическа енергия „НЕК” 

ЕАД ще бъде координатор на следните балансиращи групи: 

- Група на производителите на електрическа енергия от възобновяеми 

източници, чиято енергия изкупува обществения доставчик, в т.ч. и производители, 

присъединени едновременно към електропреносната и електроразпределителната мрежа, 

когато същите не са избрали друг координатор на балансираща група. 
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- Група, подгрупа към групата по т. 1 на производители на електрическа 

енергия от централи с комбиниран цикъл на производство, чиято енергия изкупува, в т. 

ч. и производители, присъединени едновременно към електропреносната и 

електроразпределителната мрежа, когато същите не са избрали друг координатор на 

балансираща група; 

- Група на производители на електрическа енергия от ВЕЦ и ПАВЕЦ, 

собственост на „НЕК” ЕАД. 

- Група на производителите, с които общественият доставчик има сключени 

дългосрочни договори за изкупуване на електрическа енергия и разполагаемост, когато 

същите не са избрали друг координатор на балансираща група, а именно „КонтурГлобал 

Марица Изток 3” АД, и „Ей И Ес-3С Марица Изток 1” ЕООД. 

Част от производствените мощности, влизащи като членове на специалните 

балансиращи групи на „НЕК” ЕАД, притежават диспечирани агрегати и са задължени да 

станат доставчици на балансираща енергия, посредством договор сключен между 

независимия преносен оператор и обществения доставчик, съгласно чл. 16, ал. 2, във 

връзка с чл. 11, т. 7 от ПТЕЕ. Тази разпоредба цели отделяне на енергията, която 

операторът използва за регулиране от енергията, а производителят предлага на пазара -

регулиран и/или свободен. Това изисква изпращането на отделни почасови графици за 

брутно производство на независимия преносен оператор, които служат за диспечиране 

на съответния агрегат. 

Производителите, които са присъединени към мрежа високо напрежение, с които 

компанията има договори за изкупуване на електрическа енергия по преференциални 

цени са общо 26. Производителите на електрическа енергия от централи с комбиниран 

цикъл на производство, чиято енергия „НЕК” ЕАД изкупува са 16 дружества. 

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

електрическа енергия, заявителят е представил проект на „Договор за участие в 

балансираща група”, който е типов и валиден за всички формирани, съгласно чл. 56, ал. 

6 от ПТЕЕ, балансиращи групи на обществения доставчик. 

Предмет на договора е уреждане на взаимоотношенията между координатора и 

участника в специалната балансираща група по отношение на: условията за участие в 

балансиращата група и прехвърлянето на отговорността за балансиране, разпределение 

на общия небаланс в специалната балансиращата група между отделните членове на 

балансиращата група, сделките за компенсиране на разликата между количествата 

произведена и продадена електрическа енергия за всеки период на сетълмент и 

изискванията на координатора, относно известяването на графиците за доставка на 

електрическа енергия от страна на участника. 

 Съгласно проекта на договор задълженията на участниците, включват: планиране 

и изпращане в срок на дневните графици за доставка и разполагаемост на енергийни 

мощности; уведомяване на координатора в посочените срокове при невъзможност или 

забавяне на изпълнението на задълженията; провеждане на планови ремонти или други 

дейности, които биха повлияли на изпълнението на задълженията по договора; 

уведомяване за промяна в данните по регистрация и други данни, необходими за 

издаването на данъчни фактури. Страните по този договор се задължават да изпълняват 

разпоредбите на ЗЕ, наредбите и правилата към него и разпорежданията на „ЕСО” ЕАД. 

В договора са регламентирани и изискванията за обмен на информация, фактуриране и 

заплащане, предоставяне на гаранционни обезпечения, условия, ред и срокове за смяна 

на координатор и други условия. 

Съгласно чл. 12, ал. 2, т. 6 от НЛДЕ дружеството е представило „Основни 

принципи за разпределение на небалансите в рамките на балансиращата група”. 

Определянето на небалансите на групата ще се извършва на база агрегирани измерени 
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стойности за производство и физически обмени, отнесени към утвърден график на 

координатора за всеки период на сетълмент, като небаланса на групата е сумата от 

положителните и отрицателните небаланси на всички членове за всеки период на 

сетълмент. Дружеството ще определя небалансите на участниците на база агрегирани 

договорени и измерени стойности за производство, отнесени към всеки член на 

балансиращата група. При разпределяне на небалансите дружеството е спазило 

принципите за равнопоставеност между участниците в групата и прозрачност при 

разпределяне на небалансите между членовете на балансиращата група. 

Дружеството е разработило и представило „Процедура за работа на координатора 

на балансиращата група с членовете на балансиращата група” (Процедура) съгласно 

изискванията на чл. 12, ал. 2, т. 7 от НЛДЕ. 

В Процедурата се уреждат: 

- реда и сроковете за получаване, разглеждане, проверка и отговор на подадените 

жалби, сигнали и предложения; 

- формата, данните и процедурата, по която отделните членове получават достъп 

до създадената от координатора информационна база данни. 

Като неразделна част от проекта на „Договор за участие в балансираща група” са 

следните приложения: 

- Приложение № 1-Техническа информация по чл. 7, ал. 2 от Общите принципи; 

- Приложение № 2-Гаранционно обезпечение; 

- Приложение № 3-Информация за контакти; 

- Приложение № 4-Времеви график за изпращане и коригиране на почасовите 

дневни известията на продажбите от участник; 

- Приложение № 5-Методика за разпределяне на небалансите в специалната 

балансиращата група; 

- Приложение № 6-Процедура за работа на координатора на балансиращата група 

с членовете на балансиращата група. 

 След извършения преглед и анализ на представените от „НЕК” ЕАД, в 

качеството му на координатор на балансиращи групи, проекти на „Договор за участие в 

балансираща група”, „Основни принципи за разпределение на небалансите в рамките на 

балансиращата група” и „Процедура за работа на координатора на балансиращата група 

с членовете на балансиращата група” се установи, че регламентираните в проектите 

разпоредби осигуряват прозрачност и равнопоставеност при разпределяне на 

небалансите в групата, съдържат необходимата информация, която предоставят на 

членовете в балансиращата група, както и други разпоредби, които отговорят на 

изискванията на чл. 12, ал. 2 от НЛДЕ и са в съответствие с ПТЕЕ и законовите и 

подзаконови нормативни уредби. 

 

Целта на икономическия анализ е да се направи оценка на финансовите 

възможности на дружеството за извършване на дейността обществена доставка на 

електрическа енергия с добавяне на дейността „координатор на специални балансиращи 

групи”. 

От представения одитиран годишен финансов отчет, който 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.  
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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.  

По отношение на бизнесплана за периода 2013 -2017 г. трябва да се има предвид, че 

предложените от дружеството стойности имат прогнозен характер и комисията не следва 

да се ангажира с тях при вземане на бъдещите си решения. 

При изготвяне на прогнозата е отчетено преструктурирането на НЕК, като е прието, 

че активите и пасивите, свързани с дейността „пренос“ вече са отделени от баланса на 

НЕК, в резултат прогнозните общи активи за 2013 г. са в размер на 4 653 511 хил. лв. или 

с 2 144 545 хил. лв. по-малко от тези към 31.12.2012 г. За периода на бизнес плана 

дружеството предвижда намаление на общите активи до 4 512 751 хил. лв. към 

31.12.2017 г. 

Прогнозата е дълготрайните активи да намаляват от 4 027 100 хил. лв. към  

31.12.2013 г. на 3 883 928 хил. лв. към края на 2017 г. в резултат на намалените ДМА-

имоти, машини, съоръжения и оборудване. Текущите активи намаляват от 626 411 хил. 

лв. към 31.12.2013 г. на 610 735 хил. лв. в края на 2014 г., след което е предвидено да се 

увеличат до 617 300 хил. лв. за 2015 г., през следващата година намаляват до 614 419 

хил. лв.,  а към 31.12.2017 г. се увеличават до 628 823 хил. лв., промяната в стойностите 

им за периода на бизнес плана се дължи на изменението на стойностите на търговските и 

други вземания и паричните средства и еквиваленти. 

Дългосрочните задължения са с тенденция на намаление от 816 445 хил. лв. през 

2013 г. до 208 582 хил. лв. за 2017 г., в резултат намалените задължения по заеми от 

банки и дългосрочни задължения към свързани лица. Ръста на краткосрочните 

задължения, които от 1 471 056 хил. лв. към 31.12.2013 г. се увеличават до 1 707 606 хил. 

лв. към 31.12.2017 г. се дължи на прогнозираното нарастване на търговските задължения 

и отсроченото финансиране. 

В представените прогнозни разчети за периода 2013 – 2017 г., основните приходи 

са формирани от продажби на електрическа енергия за регулирания пазар. Други 

приходи „НЕК” ЕАД реализира от сделки на свободния пазар на електроенергия в 

страната и за износ, от водоподаване на външни потребители, дивиденти и други 

дейности. 

Предвижданите от „НЕК” ЕАД количества електрическа енергия за продажба за 

разглеждания период следват темп на увеличение и от 26,9 млн. МВтч за 2013 г. 
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достигат до 31,0 млн. МВтч през 2017 г., като средно 90% от тях, са предназначени за 

продажба на регулирания пазар. 

Приходите от електроенергия продавана на регулирания пазар за периода 2013-

2017 г. са изчислени съобразно действащите цени за новия регулаторен период, а след 

месец август 2014 г. покриващи разходите за електроенергия и осигуряване на 

възвръщаемост. Цените на свободния пазар отразяват необходимите разходи плюс 

възвръщаемост, докато цената за продажба на технологичните разходи по преноса на 

ЕСО ЕАД са по решението на ДКЕВР. 

Средната цена по която НЕК-ДПИ продава електроенергия на клиентите, към които 

има задължение по ЗЕ са свободно образувани и отразяват разходите за доставка на 

електроенергия. 

Предвижда се „НЕК” ЕАД  да реализира приходи от продажба на електроенергия за 

технологични загуби по преноса от „ЕСО” ЕАД. 

При така заложените параметри прогнозираните приходи от продажба на 

електроенергия се увеличават от 2 342 218 хил. лв. за 2013 г. се увеличават на             3 

796 579 хил. лв. за 2017 г., а общите прогнозни приходи от 3 113 559 хил. лв. за 2013 г. се 

увеличават до 3 931 341 хил. лв. за 2017 г.  

Прогнозата за разходите за следващия петгодишен период е съобразена с 

определените макроикономически показатели, предприетите мерки за оптимизация на 

разходите и с отделянето на „ЕСО” ЕАД и активите на преносната мрежа от „НЕК” ЕАД 

от 01.01.2014 г. 

 Предвидено е общите разходи да се увеличават от 3 092 724 хил. лв. за 2013 г. на 

3 859 595 хил. лв. за 2017 г. 

 Разходите за купена електроенергия са изчислени на база на прогнозния 

електроенергиен баланс на „НЕК” ЕАД и действащите от 01.08.2013 г. утвърдени от 

ДКЕВР цени на производителите. 

 През периода 2013-2017 г. средната цена на закупената по регулирани цени 

електроенергия се променя в резултат на промяната в структурата, поради въвеждане на 

нови производствени мощности и спиране на действащи, увеличение на производството 

от ВЕИ, намаляване на дела на електроенергията, купувана по квоти, което се отразява 

на нивото на продажните цени, които в периода нарастват, като в тях е отчетена и 

възвръщаемост. 

За периода на бизнес плана дружеството предвижда промяна в структурата на 

закупуваната електроенергия, като се предвижда увеличение на относителния дял на 

купената електроенергия по чл. 93а, които от 55,5% за 2013 г. се увеличава на 66,8% за 

2017 г., за сметка на това намалява относителния дял на купената електроенергия по 

квоти, която от 44,5% за 2013 г. намалява на 33,2%. 

Общите разходи за купена електроенергия за периода 2013-2017 г. се увеличават в 

резултат на нарастване на количествата закупена електроенергия и по-високите цени на 

новите ВЕИ, които ще бъдат присъединени към преносната мрежа. 

Нов момент е и включването на цялата разполагаемост от  ТЕЦ „Марица изток 1“ и 

ТЕЦ „Марица изток 3“  в цената на електрическата енергия за регулирания пазар, а не 

както е било досега – прехвърляне на разполагаемостта над произведената електрическа 

енергия от двете електрически централи, като студен резерв и резерв за допълнителни 

услуги на „ЕСО” ЕАД. 

 

Инвестиционната програма на дружеството за периода 2013 – 2017 г. е на обща 

стойност 411 341 хил. лв. и е насочена основно към рехабилитация, реконструкция и 

ново строителство на хидроенергийни обекти, а инвестициите по години са 

разпределени както следва: 
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• 2013 г.-   80 541 хил. лв. 

• 2014 г.- 103 166 хил. лв. 

• 2015 г.-   91 660 хил. лв. 

• 2016 г.-   66 588 хил. лв. 

• 2017 г.-   69 386 хил. лв. 

Предвидено е инвестиционната програма да бъде обезпечена със собствени 

средства и кредити в съотношение 42% собствени средства и 58% финансиране с 

кредити. 

 От представената информация , може да се направи извода, че дружеството ще 

осигури необходимите собствени средства да обезпечи изпълнението на 

инвестиционните си намерения. 

От паричния поток на дружеството за прогнозния период е видно, че наличните 

парични средства в края на всека една година от периода са положителни стойности.  

За периода на бизнес плана дружеството предвижда нарастваща печалба, която от 

18 756 хил. лв. за 2013 г. се увеличава на 93 617 хил. лв. за 2017 г. Предвиденото 

увеличение на печалбата се дължи на по-значителното увеличение на приходите-

постъпления от продажба на електроенергия и постъпления от задължения към 

обществото и други приходи от дейността, спрямо увеличението на разходите. 

Предвид гореизложеното, може да се направи извода, че при така заложените 

параметри ,„НЕК“ ЕАД ще осигури паричен ресурс за осъществяване на дейността по 

лицензията за обществена доставка на електрическа енергия, както и координатор на 

специални балансиращи  групи. 

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

изменение  на лицензия лицензия № Л-147-13/17.12.2004 г. за дейността „обществена 

доставка на електрическа енергия”, е основателно и лицензията е необходимо да бъде 

изменена, както следва: 

1. Т. 2.1. се изменя така: 

„2.1. С тази лицензия Държавната комисия за енергийно регулиране, наричана по-

нататък "комисията", разрешава на лицензианта да извършва дейностите обществена 

доставка на електрическа енергия и координатор на специални балансиращи групи 

("лицензионни дейности") 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, регламентиращи тези дейности, както и с установената добра национална 

и международна практика." 

2. Т. 2.5 се изменя така: 

„2.5. През срока на действие на лицензията лицензиантът осъществява правата и 

изпълнява задълженията свързани с дейността координатор на специални балансиращи 

групи и прилага общи недискриминационни условия за разпределение на небаланса в 

групите, спазвайки действащото законодателство.” 

3. Към т. 3.13 се добавят следните приложения: 

- Договор за участие в балансираща група; 

- Общи принципи за разпределяне на небалансите в рамките на специална 

балансираща група с координатор „НЕК” ЕАД; 

- Процедура за работа на координатора на балансиращата група с членовете на 

балансиращата група. 

 

На проведеното открито заседание на 27.12.2013 г. представителят на дружеството 

заяви, че е запознат с доклада на работната група и няма възражения. 
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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. 6 от Правилата за търговия с електрическа енергия 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

1. Изменя Лицензия № Л-147-13/17.12.2004 г. за извършване на дейността 

„обществена доставка на електрическа енергия”, издадена на „Национална 

електрическа компания” ЕАД, ЕИК 000649348,  като допълва същата с права и 

задължения за дейността „координатор на специални балансиращи групи”, както 

следва: 

 

1. Т. 2.1. се изменя така: 

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

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

дейностите обществена доставка на електрическа енергия и координатор на 

специални балансиращи групи („лицензионни дейности”) 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, 

регламентиращи тези дейности, както и с установената добра национална и 

международна практика.” 

2. Т. 2.5 се изменя така: 

„2.5. През срока на действие на лицензията лицензиантът осъществява 

правата и изпълнява задълженията свързани с дейността координатор на 

специални балансиращи групи и прилага общи недискриминационни условия за 

разпределение на небаланса в групите, спазвайки действащото законодателство.” 

3. Към т. 3.13 се добавят следните приложения: 

 

- Договор за участие в балансираща група; 

- Общи принципи за разпределяне на небалансите в рамките на специална 

балансираща група с координатор „НЕК" ЕАД; 

- Процедура за работа на координатора на балансиращата група с членовете 

на балансиращата група. 

 

2. Указва на „Национална електрическа компания” ЕАД в срок до 24 януари 

2014 г. да сключи с производителите на енергия от възобновяеми енергийни 

източници и високоефективно комбинирано производство на топлинна и 

електрическа енергия, с които има сключени договори за изкупуване и които не са 

прехвърлили отговорността за балансиране на координатор на комбинирана 

балансираща група, договори за участие в балансираща група. 

 

3. Указва на „Национална електрическа компания” ЕАД в срок до 7 дни от 

датата на връчване на решението да подаде в „ЕСО” ЕАД заявление за 

регистрация на „координатор на специални балансиращи групи” по образец, 

утвърден от „ЕСО” ЕАД. 
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4. В тридневен срок след изпълнението на указанията по т. 2 и т. 3 от 

настоящото решение да уведоми ДКЕВР. 

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14 

(четиринадесет) дневен срок. 

 

 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

         БОЯН БОЕВ 

       

      ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

         ЕМИЛИЯ САВЕВА 

 

 

 


