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П Р О Т О К О Л 
 

№ 305 

 
София, 30.12.2021 година 

 

Днес, 30.12.2021 г. от 11:15 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията), в състав „Енергетика“, ръководено от 

председателя доц. д-р Иван Н. Иванов.  

 

 На заседанието присъстваха членовете на Комисията Георги Добрев, Александър 

Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова и главният секретар 

Росица Тоткова (без право на глас).  

  

 На заседанието присъстваха П. Младеновски – директор на дирекция 

„Електроенергетика и топлоенергетика“, И. Александров – началник на отдел „Цени и 

лицензии: електропроизводство, ВКП на електрическа и топлинна енергия“ Р. Тахир - за 

директор на дирекция „Природен газ“ (съгласно Заповед № 1324 от 03.12.2021 г.) и 

експерти на КЕВР. 

 

И. Н. Иванов отбеляза, че в предварително раздадения дневен е предвидено 

разглеждането на три точки. Председателят попита има ли предложения за промяна на 

дневния ред. 

И. Н. Иванов направи предложение на основание чл. 33, ал. 6 от Правилника за 

дейността на КЕВР и на нейната администрация за включване на допълнителна точка, 

която да бъде т.4 в дневния ред, а именно:  

Проект на решение относно определяне на пределна цена за сключване на сделки 

на пазара на балансираща енергия. 

И. Н. Иванов отбеляза, че въпросът е изключително важен. Дирекцията е била 

много натоварена, в т.ч. директорът П. Младеновски. Проектът на решението до голяма 

степен е бил подготвен предварително, поради което председателят моли членовете на 

Комисията да включат тази допълнителна точка без обструкции.  

И. Н. Иванов установи, че няма възражение и подложи на гласуване новия дневния 

ред, съдържащ 4 точки, който беше приет единодушно от членовете на Комисията с шест 

гласа „за“. 

 

 

Председателят установи, че няма възражения по проекта за дневен ред и няма 

други предложения, както и няма правни пречки за провеждане на заседанието, което 

протече при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 
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1. Доклад с вх. № Е-Дк-1341 от 22.12.2021 г. и проект на решение относно 

заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-126 от 05.11.2021 г. на „ЕОН България 1“ ЕООД за одобряване 

на бизнес план за извършване на за дейността „търговия с електрическа енергия“, с 

включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“  и 

„координатор на комбинирана балансираща група“. 

Работна група: Пламен Младеновски, Милен Трифонов,  

Юлиан Стоянов, Петя Андонова 

 

2. Доклад с вх. № Е-Дк-1331/20.12.2021 г., относно заявление с вх. № Е-12-80-2 от 

02.09.2021 г. от „Калцит“ АД за одобряване на бизнес план за периода 2022 г. - 2026 г. 

Работна група: Пламен Младеновски, Ивайло Александров,  

Радослав Наков и Петя Георгиева 

 

3. Доклад с вх. № Е-ДК-1342 от 22.12.2021 г. и проект на решение относно 

одобряване на бизнес план на СЪСТЕЙНЪБЪЛ ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ НОРТ С.Р.Л. за 

периода 2022 –2024 г. 

Работна група: Агапина Иванова, Ремзия Тахир,  

Снежана Станкова, Грета Дечева, Любослава Джоргова 

 

4. Проект на решение относно определяне на пределна цена за сключване на сделки 

на пазара на балансираща енергия. 

 Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова,  

Милен Трифонов, Юлиан Стоянов, Петя Андонова,  

Радостина Методиева, Силвия Петрова, Радослав Райков 

 

 По т.1. Комисията, като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-1341 от 22.12.2021 г. 

относно одобряване на бизнес план на „ЕОН България 1“ ЕООД за периода 2021 г. – 

2025 г., установи следното: 

 

Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-126 от 

05.11.2021 г. на „ЕОН България 1“ ЕООД за одобряване на бизнес план за извършване на 

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

„координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана 

балансираща група“ за периода 2021 г. – 2025 г., на основание чл. 13, ал. 2, т. 1 от Закона 

за енергетиката (ЗЕ) и чл. 13, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за 

лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ). 

Съгласно чл. 13, ал. 6 от НЛДЕ, първият бизнес план се одобрява от Комисията с 

издаването на лицензията. 

Съгласно чл. 49, ал. 2, т. 3 от НЛДЕ, бизнес планът е приложение, неразделна част 

от лицензията. 

 

Въз основа на представените документи и информация от заявителя и 

извършеното проучване по преписката, се установи следното: 

Видно от служебно извършена справка на интернет страницата на Търговския 

регистър към Агенцията по вписванията, правно-организационната форма на „ЕОН 

България 1“ ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, с ЕИК 206301247, 

със седалище и адрес на управление: област София, община Столична, гр. София 1618, 

район Витоша, ж.к. „Манастирски ливади“, бул. „България“ № 106, ет. 4. Дружеството се 

представлява от Йонко Николов Николов, в качеството му на управител. Капиталът на 

„ЕОН България 1“ ЕООД е в размер на 100 лв. (сто лева) и е изцяло внесен от едноличния 

собственик на капитала – „ТМ Грийн Енерджи България“ ЕООД. 
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„ЕОН България 1“ ЕООД има следния предмет на дейност: изграждане на 

алтернативни източници на енергия (ветроенергийни, слънчеви и хидроенергийни 

централи); производство и продажба на електрическа енергия; покупка и продажба на 

електрическа енергия по свободно договорени цени; внос, износ на електрическа енергия 

и енергийни ресурси; строителна и ремонтна дейност в областта на 

електропроизводството и електропреноса; разработване и изпълнение на проекти в 

областта на енергетиката; инвестиционна дейност; внедряване и популяризиране на 

енергийната ефективност при производство и пренос на енергия, както и всякакви други 

дейности, незабранени от закон, след получаването на лиценз, в случаите когато се 

изисква. 

Предвид горното, „ЕОН България 1“ ЕООД е лице, регистрирано по Търговския 

закон, следователно отговаря на условията на чл. 40, ал. 1 от ЗЕ и чл. 10, ал. 1 от НЛДЕ. 

 

Относно наличие на финансови възможности на заявителя за осъществяване 

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

„координатор на комбинирана балансираща група“ и „координатор на стандартна 

балансираща група“ 

„ЕОН България 1“ ЕООД е представило бизнес план за периода 2021 г. – 2025 г. за 

управление и развитие на дейността „търговия с електрическа енергия“, с прогнозни 

годишни финансови отчети съгласно изискванията на чл. 13 от НЛДЕ. 

В бизнес плана са заложени увеличаващи се количества електрическа енергия за 

покупко-продажба от 5 400 MWh през 2021 г. до 250 032 MWh през 2025 г. 

Прогнозните цени, по които дружеството ще купува и продава електрическа 

енергия  на вътрешния пазар през периода на бизнес плана, са: 

 

За разглеждания период дружеството очаква загуба за първата година в размер на 

72 хил. лева, и печалба за оставащия период, която да достигне до 2 236 хил. лева през 

2025 г. 

Сравнителна таблица на прогнозните приходи и разходи за периода 2021 г. – 2025 

г. е представена по-долу: 

 

Показатели в  хил. лева 
Прогноза  

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

Приходи  535 14 262 25 628 28 337 31 254 

Разходи 515 13 421 23 814 25 956 28 254 

Счетоводна печалба (80) 475 1 380 1 908 2 485 

Финансов резултат (72) 427 1 242 1 717 2 236 

 

Към бизнес плана „ЕОН България 1“ ЕООД е представило SWOT анализ, в който 

дружеството е посочило своите силни и слаби страни, възможностите за развитие и 

вероятните заплахи за дейността си. 

Предвид гореизложеното може да се направи извод, че ако спази заложените в 

бизнес плана параметри и представените в пазарния анализ данни, „ЕОН България 1“ 

ЕООД ще притежава финансови възможности за извършване на дейността „търговия с 

Показател Мярка 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

Средна покупна цена лева/MWh 94 100 104 108 112 

Средна продажна цена  лева/MWh 99 108 113 119 125 

Количество търгувана ел. 

енергия общо 
MWh 5 400 134 100 226 800 238 128 250 032 
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електрическа енергия“, включваща права и задължения на „координатор на стандартна 

балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“. 

 

 Изказвания по т.1.: 

Докладва П. Младеновси. По административното производство вече са изложени 

данни в производството по издаване на лицензия на дружеството. Направен е извод, че 

ако спази заложените в бизнес плана параметри и представените в пазарния анализ данни, 

„ЕОН България 1“ ЕООД ще притежава финансови възможности за извършване на 

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

„координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана 

балансираща група“. 

Предвид горното и на основание чл. 43, ал. 1 от Правилника за дейността на 

Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, чл. 13, ал. 2, т. 1 

от Закона за енергетиката и чл. 13, ал. 4 и ал. 6 във връзка с чл. 49, ал. 2, т. 3 от Наредба за 

лицензиране на дейностите в енергетиката, работната група предлага Комисията да 

обсъди и вземе следните решения: 

1. Да приеме настоящия доклад; 

2. Да приеме решение за одобряване на бизнес план на „ЕОН България 1“ ЕООД за 

периода 2021 г. – 2025 г. 

И. Н. Иванов каза, че в таблица в доклада се дава средна покупна и средна 

продажна цена за целия период 2021 г. – 2025 г. Средната покупна цена за 2021 г. е 94 

лева/MWh, а средна продажна цена е 99 лева/MWh. Подобни са цените, с леко покачване, 

за следващите пет години. Това не е основание бизнес планът да бъде спрян. Той е 

изготвен в рамките на дружеството вероятно преди този скок на цените, който се е появил. 

Тези цени са прогнозни. Председателят заключи, че вероятността това да се случи е много 

малка, но при всички положения дружеството е направило съответните изчисления, 

включително приходи и разходи, въз основа на тази прогноза. 

П. Младеновски отговори, че ... което реализира дружеството, ще му осигури 

необходимите средства, не толкова цените, тъй като действително към средата на 

годината никой не е очаквал подобно ниво на развитие, каквото е към края на годината. С 

оглед настоящата ситуация е ясно, че тези цени не са актуални. Да се надяваме, че нещата 

ще се обърнат и ако падне цената на природния газ, това може да се случи.  

И. Н. Иванов каза, че ситуацията е много динамична и нищо не може да се каже със 

сигурност. Председателят е забелязал, че за 2021 г. са дали малко количество търгувана 

електрическа енергия. Би трябвало те да не успеят да го реализират, защото е трябвало 

бизнес планът да бъде приет. 

И. Н. Иванов подложи на гласуване проекта на решение. 

 

Предвид горното и на основание чл. 13, ал. 2, т. 1 от Закона за енергетиката, чл. 13, 

ал. 4 и ал. 6 във връзка с чл. 49, ал. 2, т. 3 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране 

на дейностите в енергетиката, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

 

1. Приема доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-126 от 05.11.2021 г. на „ЕОН 

България 1“ ЕООД за одобряване на бизнес план за извършване на за дейността „търговия 

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

балансираща група“  и „координатор на комбинирана балансираща група“; 

2. Одобрява бизнес план на „ЕОН България 1“ ЕООД за осъществяване на 

дейността „търговия с електрическа енергия“ за периода 2021 г. – 2025 г. 
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В заседанието по точка първа участват председателят Иван Н. Иванов и членовете 

на Комисията Георги Добрев, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, 

Евгения Харитонова. 

 

Решението е взето с шест гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Георги Добрев - за, 

Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, Евгения 

Харитонова – за), от които четири гласа (Александър Йорданов, Владко Владимиров, 

Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката. 

 

 

По т.2. Комисията разгледа доклад относно заявление с вх. № Е-12-80-2 от 

02.09.2021 г. от „Калцит“ АД за одобряване на бизнес план за периода 2022 г. - 2026 г. 

 

 Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № 13-12-80-2 от 

02.09.2021 г. от „Калцит“ АД за одобряване на бизнес план за периода 2022 г. - 2026 г., на 

основание чл. 13, ал. 1 и ал. 6, във връзка с чл. 18, ал. 1 и ал. 3, т. 7 от Наредба № 3 от  

21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ). 

 В тази връзка, със Заповед № З-Е-224 от 10.09.2021 г. на председателя на КЕВР е 

сформирана работна група, която да извърши преглед и анализ на постъпилото заявление 

и приложения към него бизнес план за периода 2022 г. - 2026 г. за съответствието им с 

изискванията на нормативната уредба. 

С писмо към вх. № Е-ЗЛР-Л-85 от 06.10.2021 г. дружеството е представило 

допълнителни документи и информация, свързани с административното производство за 

одобряване на бизнес плана на „Калцит“ АД. 

 

Въз основа на предоставената информация и документи от заявителя и 

направеното проучване са установени следните факти и са направени следните 

изводи: 

От представеното удостоверение за актуално състояние и от извършената служебна 

справка в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията към Министерството 

на правосъдието, е видно, че „Калцит“ АД е търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от 

Търговския закон, като не е в производство по несъстоятелност или ликвидация.  

„Калцит“ АД е акционерно дружество, с ЕИК 115005545, със седалище и адрес на 

управление: Република България, област Пловдив, община Асеновград, гр. Асеновград,  

п. к. 4230, с предмет на дейност: производство на химически продукти и метални 

опаковки, търговия в страната и чужбина. Капиталът на дружеството е в размер на  

11 381 165 лева, разпределен в 11 381 165 акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка 

една. „Калцит“ АД се представлява и управлява от Съвет на директорите. Дружеството се 

представлява пред трети лица от изпълнителните директори Иван Кръстев Кръстев и 

Лазар Георгиев Кехайов заедно и поотделно. 

Понастоящем „Калцит“ АД не разполага с опит в дейността за производство на 

електрическа енергия и съответно не притежава лицензия за тази дейност. Дружеството 

възнамерява да разработи и реализира инвестиции в сектора на възобновяемите източници 

с цел да разшири своя бизнес спектър и предоставяни услуги, като изгради и въведе в 

експлоатация Фотоволтаична електрическа централа „Калцит“ с обща инсталирана 

мощност от 7,2 MW. Във връзка с това намерение дружеството е подало и заявление за 

издаване на лицензия за дейността „производство на електрическа енергия“ с условие за 

изграждане на енергиен обект, което е предмет на друго административно производство. 

В съответствие с чл. 13, ал. 6 от НЛДЕ първият бизнес план и първите правила за 

работа с потребителите на енергийни услуги се одобряват от Комисията с издаването на 

лицензията. 
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По силата на чл. 49, ал. 2, т. 3 от НЛДЕ, одобреният от КЕВР бизнес план е 

неразделна част от лицензията и се оформя като приложение към нея, което периодично 

се актуализира. 

На основание чл. 18, ал. 3, т. 7 от НЛДЕ, бизнес планът трябва да съдържа следната 

информация без ограничение: броят години, за които е съставен, като годината на 

издаване на лицензията да е посочена като нулева; планирани инвестиции, направени 

инвестиции до представяне на бизнес плана; прогнозни: структура на капитала, приходи и 

разходи, производствени и ремонтни програми и свързаните с тях разходи, възвръщаемост 

на капитала, годишни парични потоци, продажби и цени. 

„Калцит“ АД е представило за одобряване от Комисията бизнес план за периода от 

2022 г. до 2026 г., който е съставен за срок до 5 години в съответствие с чл. 13, ал. 1 от 

НЛДЕ и съдържа изискуемите реквизити. 

 

I. БИЗНЕС ПЛАН ЗА ПЕРИОДА 2022 г. – 2026 г. 

Целта на настоящия бизнес план е да очертае в най-общ план дългосрочните 

инвестиционни намерения на „Калцит“ АД, начините за тяхното постигане, необходимите 

ресурси, срока и условията за реализация на планираната инвестиция за изграждане и 

въвеждане в експлоатация на Фотоволтаична електрическа централа (ФтЕЦ) „Калцит“ с 

обща инсталирана мощност от 7,2 MW. Тя ще бъде разположена върху терени, находящи 

се в гр. Асеновград. Изграждането се предвижда да се осъществи на два етапа, съгласно 

подробен график със срокове за строителството. 

 

I.1. Инвестиционна програма за периода 2022 г. – 2026 г. 

Проектът ФтЕЦ „Калцит“с инсталирана мощност от 7,2 MWр ще бъде изграден на 

два етапа, както следва: 

- етап I – 5,25 MWр – до 31.12.2021 г.; 

- етап II – 1,95 MWр – до 31.12.2022 г. 

 

 Планираните от „Калцит“ АД инвестиции за изграждане и осъществяване на обекта 

са в общ размер на 8 523 хил. лв. Общата инвестиционна сума представлява сумата, 

необходима за изпълнението на проекта от момента на планиране на строителството и 

сключване на договор за доставка и монтаж до пускането в експлоатация на ФтЕЦ 

„Калцит“. Инвестиции в размер на 8 271 хил. лв. са планирани за закупуването на 

дълготрайни активи за изграждане на ФЕЦ „Калцит“, а останалите инвестиции са за други 

енергийни съоръжения, проектиране, надзор, строително-монтажни работи и др. 

Финансирането на строителството и развитието на ФЕЦ „Калцит“ включва използването 

на изцяло собствени парични средства. 

 

I.2. Производствена програма за периода 2022 г. – 2026 г. 

 С цел планиране на годишното производство на електрическа енергия от ФЕЦ 

„Калцит“ с номинална активна електрическа мощност 7,2 MW дружеството е извършило 

предварителни проучвания, анализи и оценки на слънчевата радиация в местния регион и 

други климатични условия, които биха могли да повлияят на производството на 

електрическа енергия. Представен е очакваният енергиен добив по месеци, който е най-

голям през летните месеци (от м. май до м. август). Средногодишната деградация на 

модулите е не по-повече от 0,2% за първата година и 0,54% за всяка следваща година. 

Годишното прогнозно производство от ФЕЦ „Калцит“ е в размер на 9 700 MWh. 

 В периода 2022-2026 г. прогнозното производство на електрическа енергия от 

фотоволтаичната централа възлиза в общ размер на 48 500 MWh. 

 

I.3. Ремонтна програма за периода 2022 г. – 2026 г. 

 Използваните за ФЕЦ „Калцит“ фотоволтаични модули притежават заводска 

гаранция, сертификат за качество и резултати от измервания и изпитвания от 

производителя. Конструктивното изпълнение на ФЕЦ „Калцит“ е такова, че не се изисква 
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специализирана поддръжка (панелите ще се монтират върху метални стоящи 

конструкции). Фотоволтаичните панели ще са позиционирани с ориентация изток-запад, 

като при необходимост от почистване на сняг ще бъде осигурено изпълнение от наета 

външна фирма. При възникнала необходимост дружеството ще обезпечи поддръжката на 

ФЕЦ „Калцит“ като наеме специализирана фирма за ремонт на фотоволтаични централи с 

цел привеждане на централата в нормално и безопасно експлоатационно състояние. 

 Фотоволтаичните модули са с 12 години фабрична продуктова гаранция и 25 

години линейна гаранция за производителност – минимум 98% от първоначалната 

номинална мощност на всеки панел при максимална деградация от 0,54% след първата 

година. Инверторите са с 15 години фабрична продуктова гаранция. Фирмата доставчик 

на инверторите предоставя и следните услуги: цялостно обслужване относно 

функционирането на инверторите; постоянен мониторинг; ремонтни дейности при 

необходимост; подмяна на всички дефектирали части. Силовото оборудване на ФЕЦ 

„Калцит“ също има необходимата гаранция на производителя и то ще се поддържа 

съгласно изискванията за техническа експлоатация на електрообзавеждането. 

 Дружеството ще осигури постоянен централизиран мониторинг на ФЕЦ „Калцит“, 

като при необходимост може да бъде наета и външна специализирана фирма за 

извършване на тази дейност. 

 

I.4. Социална програма за периода 2022 г. – 2026 г. 

 Дружеството провежда социална политика и следи и спазва всички закони и 

нормативни актове, свързани със здравето на работещите в дружеството и тяхната 

безопасност по време на работа. За целите на експлоатацията на ФЕЦ „Калцит“ 

дружеството ще разчита предимно на своят нает персонал, който има съответната 

квалификация за работа. При необходимост и при разрастване на дейността, дружеството 

ще използва външни експерти и фирми за разрешаване на възникнали конкретни въпроси. 

 В таблица № 1 са представени планираните от дружеството разходи за заплати и 

осигуровки на служителите на дружеството за периода 2022-2026 г. 

 

Таблица № 1 

 

II. ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ 

II.1. Финансови резултати за периода 2018 г. – 2020 г. 

На основание чл. 11, ал. 2, т.4 от НЛДЕ са представени годишни финансови отчети 

за последните 3 години (2018 г.- 2020 г.) на „Калцит“ АД. 

От представените годишни финансови отчети за последните три години на 

„Калцит“ АД е видно, че дружеството от осъществяване на дейността си реализира 

печалба, както следва: за 2018 г. – 2 501 хил. лв.; за 2019 г. – 2 683 хил. лв. и за 2020 г. –  

2 679 хил. лв. Увеличението се дължи на ръст на приходите от основната дейност на 

дружеството, свързана с производство и търговия на химични продукти. 

Финансовите резултати са получени при приходи и разходи, представени в таблица 

№ 2. 

 

Таблица № 2 

Показател                                     Година 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 

Прогнозни разходи за заплати и 
осигуровки на служителите, хил. лв. 

5 000 5 175 5 356 5 544 5 738 

Показатели Мярка 2020 г. 2019 г. 2018 г. 
Изменение 

% 
Приходи от продажба на 

продукция 
хил. лв. 21 199 23 979 19 859 6,75 

Приходи от продажба на услуги хил. лв. 75 56 37 102,70 

Увеличение на запасите от 

незавършено производство 

 
612 - - - 
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Собственият капитал на „Калцит“ АД за трите години е както следва: за 2018 г. – 

27 005 хил. лв.; за 2019 г. – 27 056 хил. лв. и за 2020 г. – 34 116 хил. лв.  

Въз основа на направения анализ на база обща балансова структура към края на 

2020 г. може да бъде направен извод, че дружеството е с добра обща ликвидност, т. е. 

разполага със свободни оборотни средства да обслужва текущите си задължения, както и с 

достатъчен размер на собствения капитал, необходим за обслужване на дългосрочните и 

краткосрочните си задължения и възможност за инвестиране в нови дълготрайни активи.  

Финансовата структура на „Калцит“ АД в края на 2020 г. е 92% собствен капитал и 

8% привлечени средства, а в края на 2018 г. е 89% собствен капитал и 11% привлечени 

средства. 

 

II.2. Прогнозни финансови резултати за периода на бизнес плана  

2022 г. – 2026 г. 

„Калцит“ АД е представило прогнозни финансови отчети за периода  

2022 г. – 2026 г. От тях е видно, че дружеството предвижда печалба за всички години от 

бизнес плана, както следва: 611 хил. лв. за 2022 г.; 645 хил. лв. за 2023 г.; 680 хил. лв. за 

2024 г.; 717 хил. лв. за 2025 г. и 755 хил. лв. за 2026 г. Положителните финансови 

резултати за периода 2022 г. - 2026 г. са в резултат на прогнозираното нарастващо 

увеличение на приходите пред увеличението на разходите. Приходите на дружеството 

представляват само приходи от продажба на електрическа енергия.  

 

Финансовите резултати за периода на бизнес плана са прогнозирани при следните 

приходи и разходи, представени в таблица № 3. 

 

Таблица № 3 

Показатели мярка 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 

Приходи от продажби на ел. 

енергия 
хил. лв. 1 085,585 1 124,492 1 164,794 1 206,540 1 249,783 

Общо приходи хил. лв. 1 085,585 1 124,492 1 164,794 1 206,540 1 249,783 

Персонал хил. лв. 5,000 5,175 5,356 5,544 5,738 

Разходи за поддръжка хил. лв. 1,000 1,040 1,082 1,125 1,170 

Разходи за застраховки   хил. лв. 7,000 7,077 7,155 7,234 7,313 

Достъп до електрическата 

мрежа 
хил. лв. 52,561 53,398 54,248 55,112 55,989 

Други приходи хил. лв. 543 526 733 -25,92 

Финансови приходи хил. лв. 4 4 9 -55,56 

Общо приходи хил. лв. 22 433 24 565 20 638 8,70 

Намаление на запасите от 

продукция и незавършено 

производство 

хил. лв. - 1 711 118 - 

Разходи за суровини, материали хил. лв. 13 871 14 719 13 110 5,80 

Разходи за заплати и 

осигуровки на персонала 
хил. лв. 3 198 2 860 2 598 23,09 

Разходи за амортизация и 

обезценка 
хил. лв. 2 064 2 055 1 752 17,81 

Други разходи хил. лв. 333 245 298 11,74 

Общо оперативни разходи хил. лв. 19 466 21 590 17 876 8,89 

Финансови разходи хил. лв. 22 34 17 29,41 

Общо разходи хил. лв. 19 488 21 624 17 893 8,91 

Печалба преди данъци хил. лв. 2 945 2 941 2 745 7,29 

Данъци хил. лв. 266 258 244 9,02 

Печалба/Загуба хил. лв. 2 679 2 683 2 501 7,12 
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Разходи за амортизации хил. лв. 340,920 340,920 340,920 340,920 340,920 

Общо  разходи хил. лв. 406,481 407,610 408,761 409,935 411,130 

Печалба/загуба преди данъци хил. лв. 679,104 716,882 756,033 796,605 838,653 

Данъци хил. лв. 67,910 71,688 75,603 79,661 83,865 

Нетна печалба /загуба хил. лв. 611,194 645,194 680,430 716,944 754,788 

 

 Прогнозните приходи са определени на база на производствената програма и 

прогнозни продажни цени, представени в таблица № 4. 

 

 Таблица № 4 

 

II.3. Прогноза за активи и пасиви 

Дружеството прогнозира нетекущите активи да намаляват от 8 182 хил. лв. за  

2022 г. на 6 818 хил. лв. за 2026 г. Паричните средства се увеличават от 952 хил. лв. за 

2022 г. на 5 113 хил. лв. за 2026 г. Дружеството не притежава дългосрочни и краткосрочни 

задължения. 

II.3.1. Прогнозни парични потоци 

От представените прогнозни парични потоци за периода 2022 г. - 2026 г. е видно, 

че паричните потоци са положителни в периода на бизнес плана 2022 г. - 2026 г.  

II.3.2. Размер и начин на финансиране на прогнозираните инвестиции за 

лицензираната дейност 

Дружеството прогнозира общо инвестиционни разходи за изграждане на 

фотоволтаичната централа в размер на 8 523 хил. лв. Източниците за финансиране на 

изпълнението на посочените инвестиции са изцяло собствени парични средства. 

 

Въз основа на направения анализ и при така заложените финансови 

параметри за периода на бизнес план 2022 г. - 2026 г. може да бъде направен извод, че 

„Калцит“ АД ще притежава финансови възможности за осъществяване на 

лицензионната дейност. 

 

Изказвания по т.2.: 

Докладва П. Младеновски. Аналогично на предходната точка и този бизнес план е 

бил обсъждан в производството по издаване на лицензия под условие на дружеството. 

Подробно са описани параметрите от финансовия модел и е направен извод, че при така 

заложените финансови параметри за периода на бизнес плана „Калцит“ АД ще притежава 

финансови възможности за осъществяване на лицензионната дейност. 

 Във връзка с изложеното и на основание чл. 26, ал. 3, т. 4 и чл. 43, ал. 6 от 

Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната 

администрация, работната група предлага на Комисията да вземе следните решения: 

 1. Да приеме настоящия доклад; 

 2. Да насрочи открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5, т. 3 от Закона за 

енергетиката за разглеждане на представения бизнес план; 

 3. Да покани за участие в откритото заседание лицата, представляващи по търговска 

регистрация „Калцит“ АД или други упълномощени от тях представители на дружеството. 

Откритото заседание да бъде проведено по реда на решение по Протокол № 175 от 

05.08.2020 г., т. 8 на Комисията за енергийно и водно регулиране; 

 4. Датата и часът на откритото заседание по т. 2 и докладът по т. 1 да бъдат 

публикувани на интернет страницата на Комисията. 

Показател 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 

Прогнозни количества електрическа 
енергия, МWh 

9 733,6 9 694,6 9 655,9 9 617,2 9 578,8 

Прогнозни цени на електрическата 
енергия, лв./МWh 

111,53 115,99 120,63 125,46 130,47 
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И. Н. Иванов насрочи по т.2 от проекта на решение откритото заседание за 

разглеждане на доклада със заявителя да се проведе на 06.01.2022 г. от 10:25 ч. в зала 4 в 

сградата на КЕВР. 

И. Н. Иванов установи, че няма изказвания и подложи на гласуване проекта на 

решение с направеното допълнение. 

 

 

 Във връзка с изложеното и на основание чл. 26, ал. 3, т. 4 и чл. 43, ал. 6 от 

Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната 

администрация, Комисията 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема доклад относно заявление с вх. № Е-12-80-2 от 02.09.2021 г. от „Калцит“ 

АД за одобряване на бизнес план за периода 2022 г. - 2026 г.; 

2. Насрочва открито заседание по т.1 по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от Закона за 

енергетиката на 06.01.2022 г. от 10:25 ч.; 

3. Откритото заседание по т. 2 да бъде проведено по реда на решение по Протокол 

№ 175 от 05.08.2020 г., т. 8, на Комисията за енергийно и водно регулиране;  

4. За присъствено или виртуално участие в откритото заседание да бъдат поканени 

лицата, представляващи по търговска регистрация „Калцит“ АД, или други 

упълномощени от тях представители на дружеството; 

5. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на 

интернет страницата на Комисията. 

 

В заседанието по точка втора участват председателят Иван Н. Иванов и членовете 

на Комисията Георги Добрев, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, 

Евгения Харитонова. 

 

Решението е взето с шест гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Георги Добрев - за, 

Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, Евгения 

Харитонова – за), от които четири гласа (Александър Йорданов, Владко Владимиров, 

Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката. 

 

 

По т.3. Комисията, като разгледа доклад с вх. № Е-ДК-1342 от 22.12.2021 г. 

относно одобряване на бизнес план на СЪСТЕЙНЪБЪЛ ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ НОРТ 

С.Р.Л., установи следното: 

 

В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е постъпило 

заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-159 от 02.12.2021 г. от СЪСТЕЙНЪБЪЛ ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ 

НОРТ С.Р.Л. с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с 

природен газ“ на основание чл. 39, ал. 1, т. 5, предложение второ от Закона за 

енергетиката (ЗЕ) и чл. 9, ал. 1, т. 10а от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на 

дейностите в енергетиката (НЛДЕ).  

Със Заповед № З-Е-317 от 06.12.2021 г. на председателя на КЕВР е сформирана 

работна група за проучване на постъпилото заявление и приложените към него документи. 

Въз основа на анализ на фактите и обстоятелствата, съдържащи се в 

документите по административната преписка, Комисията приема за установено 

следното: 

В изпълнение на изискването на чл. 11, ал. 2, т. 3 от НЛДЕ към заявлението за 

издаване на лицензия СЪСТЕЙНЪБЪЛ ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ НОРТ С.Р.Л. е приложило 

бизнес план за дейността „търговия с природен газ”, за периода 2022 – 2024 г.  



 11 

Съгласно чл. 13, ал. 6 от НЛДЕ първият бизнес план се одобрява от Комисията с 

издаването на лицензията. Бизнес планът се съставя за срок до 5 години и съдържа 

прогнозни счетоводни баланси, отчети за приходите и разходите и отчети за паричните 

потоци за периода на бизнес плана по години, както и прогнозни цени и количества за 

покупка/продажба на природен газ за периода на бизнес плана по години, съгласно чл. 13, 

ал. ал. 4 от НЛДЕ. 

Видно от представеното Удостоверение за актуално състояние с изх. № 879198 от 

24.11.2021 г., заявителят е дружество с ограничена отговорност с Пореден номер в 

Търговския регистър: J40/17286/2021; Единен идентификационен европейски код (EUID): 

ROONRC.J40/17286/21; Единен идентификационен код: 45029210, вписано в Търговския 

регистър към Министерство на правосъдието на Р Румъния, със седалище: Р Румъния, гр. 

Букурещ, сектор 1, ул. „Сириулуй“ № 20, сграда А, етаж 1. 

СЪСТЕЙНЪБЪЛ ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ НОРТ С.Р.Л. има следния предмет на 

дейност: разпределение на газообразни горива по газоразпределителните мрежи; 

консултантска дейност по стопанско и друго управление; търговия с газообразни горива 

по газоразпределителните мрежи; търговия с електрическа енергия. Основната дейност на 

дружеството съгласно Националния класификатор на икономическите дейности на Р 

Румъния е търговия с газообразни горива по газоразпределителната мрежа.  

Капиталът на дружеството е в размер на 500 000 (петстотин хиляди) леи, 

разпределен на 500 (петстотин) дяла, всеки с номинална стойност 1000 (хиляда) леи. 

Капиталът е изцяло внесен от едноличния собственик на капитала на дружеството – 

„Енергико Трейдинг България“ ООД, юридическо лице, регистрирано според законите на 

Р България. Едноличният собственик на капитала на СЪСТЕЙНЪБЪЛ ЕНЕРДЖИ 

СЪПЛАЙ НОРТ С.Р.Л. управлява и представлява дружеството чрез определен от него 

управител – Валентин Василев Златев. 

Бизнес план на СЪСТЕЙНЪБЪЛ ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ НОРТ С.Р.Л. за 

периода 2022 – 2024 г. 

СЪСТЕЙНЪБЪЛ ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ НОРТ С.Р.Л. е представило бизнес план за 

периода 2022 – 2024 г., както следва: 

1. Прогнозни цени и количества за покупко-продажба на природен газ за 

периода 2022 – 2024 г. 

Прогнозните обеми търгуван природен газ и средни прогнозни цени на природния 

газ са представени в таблица № 1: 
              Таблица № 1 

Параметри 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

Прогнозни количества за покупка/продажба на природен газ, MWh (…) (…) (…) 

Прогнозни средни цени за покупка на природен газ, лв./MWh (…) (…) (…) 

Прогнозни средни цени за продажби на природен газ, лв./MWh (…) (…) (…) 

 

В бизнес плана СЪСТЕЙНЪБЪЛ ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ НОРТ С.Р.Л. е представило 

SWОT анализ, в който дружеството е посочило своите силни и слаби страни, 

възможностите за развитие и вероятните опасности за дейността си. 

2. Прогнозни годишни финансови отчети 

СЪСТЕЙНЪБЪЛ ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ НОРТ С.Р.Л. е представило прогнозни 

счетоводни баланси, отчет за приходи и разходи и прогнозен паричен поток за периода 

2022 – 2024 г. Дружеството прогнозира да реализира (…) в размер на (…) хил. лв. за 2022 

г. и (…) в размер на: (…) хил. лв. за 2023 г. и (…) хил. лв. за 2024 г. 

Общите приходи нарастват от (…) хил. лв. за 2022 г. на (…) хил. лв. през 2024 г. 

Общите разходи се увеличат от (…) хил. лв. за 2022 г. на (…) хил. лв. за 2024 г. 

Структурата на общите разходи включва разходи за: закупуване на природен газ, 

материали; външни услуги; амортизации; персонала и други. 

Общо активите се увеличават от (…) хил. лв. за 2022 г. до (…) хил. лв. за 2024 г. 

Нетекущите активи намаляват от (…) хил. лв. за 2022 г. на (…) хил. лв. за 2024 г. 

Текущите активи се увеличават от (…) хил. лв. за 2022 г. на (…) хил. лв. за 2024 г. 
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Регистрираният капитал за посочения период остава с непроменена стойност в размер на 

(…) хил. лв. Дружеството прогнозира увеличение на собствения капитал от (…) хил. лв. за 

2022 г. на (…) хил. лв. за 2024 г. Нетекущи пасиви са в размер на (…) хил. лв. за всяка 

година от периода. Текущите пасиви се увеличат от (…) хил. лв. за 2022 г. на (…) хил. лв. 

за 2024 г. 

От представените прогнозни парични потоци за периода 2022 – 2024 г. е видно, че 

паричните постъпления ще бъдат от основната дейност – от клиенти. Плащанията за 

основната дейност са за доставчици, трудови възнаграждения и осигуровки, плащания на 

корпоративни и местни данъци. При финансовата дейност на дружеството са предвидени 

плащания за банкови такси и лихви. В края на всяка една година от периода 

прогнозираните парични наличности са с положителни стойности. 

Прогнозни приходи и разходи, финансови резултати, както и показателите, 

характеризиращи финансовото състояние на дружеството, определени на база обща 

балансова структура, са посочени в Таблица № 2: 
              Таблица № 2 

Параметри 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

Общо приходи от дейността (хил. лв.) (…) (…) (…) 

Общо разходи от дейността (хил. лв.) (…) (…) (…) 

Счетоводна печалба (хил. лв.) (…) (…) (…) 

Финансов резултат (хил. лв.) (…) (…) (…) 

Коефициент на покритие на дълготрайните активи със 

собствен капитал (СК/ДА) 

(…) (…) (…) 

Коефициентът на обща ликвидност (КА/КП) (…) (…) (…) 

Коефициентът на финансова автономност СК/(ДП+КП) (…) (…) (…) 

 

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на 

СЪСТЕЙНЪБЪЛ ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ НОРТ С.Р.Л. за периода 2022 – 2024 г.: 

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал е 

със стойност (…) за 2022 г. и се увеличава до (…) за 2024 г. Това е показател, че 

дружеството няма да има затруднения при покриване със свободен собствен капитал на 

инвестициите в нови дълготрайни активи. Коефициентът на обща ликвидност от (…) 

през 2022 г., се увеличава на (…) през 2024 г. Това е показател, че дружеството ще 

разполага със свободни оборотни средства да обслужва текущите си задължения. 

Коефициентът на финансова автономност, показващ степента на независимост от 

ползване на привлечени средства е със стойност (…) за 2022 г. и се увеличава до (…) през 

2024 г. Това е показател, че дружеството може да има затруднения за покриване на 

задълженията си със собствени средства. 

Очакваните стойности на горепосочените показатели, определени на база обща 

балансова структура показват, че финансово-икономическото състояние на 

СЪСТЕЙНЪБЪЛ ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ НОРТ С.Р.Л. ще бъде добро за целия период на 

бизнес плана. 

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че параметрите, заложени от 

СЪСТЕЙНЪБЪЛ ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ НОРТ С.Р.Л. в бизнес плана за периода 2022 – 

2024 г., ще осигурят на дружеството необходимите материални и финансови ресурси за 

изпълнение на лицензионните му задължения във връзка с осъществяване на дейността 

„търговия с природен газ“. 
 

Изказвания по т.3.: 

Докладва Р. Тахир. СЪСТЕЙНЪБЪЛ ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ НОРТ С.Р.Л. е 

приложило бизнес план за дейността „търговия с природен газ” за периода 2022 – 2024 г. 

Бизнес планът съдържа изискуемите раздели съгласно НЛДЕ. Може да се приеме, че 

параметрите, заложени от СЪСТЕЙНЪБЪЛ ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ НОРТ С.Р.Л. в бизнес 

плана за периода 2022 – 2024 г., ще осигурят на дружеството необходимите материални и 

финансови ресурси за изпълнение на лицензионните му задължения във връзка с 

осъществяване на дейността „търговия с природен газ“. 
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Предвид горното и на основание чл. 43, ал. 1 от Правилника за дейността на 

Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, чл. 13, ал. 2, т. 1 

от Закона за енергетиката и чл. 13, ал. 4 и ал. 6 във връзка с чл. 49, ал. 2, т. 3 от Наредба № 

3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, предлагаме Комисията да 

обсъди и вземе следните решения: 

1. Да приеме настоящия доклад; 

2. Да приеме решение за одобряване на бизнес план на СЪСТЕЙНЪБЪЛ 

ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ НОРТ С.Р.Л. за периода 2022 – 2024 г. 

Р. Тахир прочете диспозитива на решението: 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

РЕШИ: 

Одобрява бизнес план на СЪСТЕЙНЪБЪЛ ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ НОРТ С.Р.Л. за 

осъществяване на дейността „търговия с природен газ“ за периода 2022 – 2024 г. 

И. Н. Иванов установи, че няма изказвания и подложи на гласуване проекта на 

решение. 

 

Предвид горното и на основание чл. 13, ал. 2, т. 1 от Закона за енергетиката, чл. 13, 

ал. 4 и ал. 6 във връзка с чл. 49, ал. 2, т. 3 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране 

на дейностите в енергетиката,  
 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 
 

1. Приема доклад относно одобряване на бизнес план на СЪСТЕЙНЪБЪЛ 

ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ НОРТ С.Р.Л. за периода 2022 –2024 г.; 

2. Одобрява бизнес план на СЪСТЕЙНЪБЪЛ ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ НОРТ С.Р.Л. за 

осъществяване на дейността „търговия с природен газ“ за периода 2022 – 2024 г. 

 

 

В заседанието по точка трета участват председателят Иван Н. Иванов и членовете 

на Комисията Георги Добрев, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, 

Евгения Харитонова. 

 

Решението е взето с шест гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Георги Добрев - за, 

Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, Евгения 

Харитонова – за), от които четири гласа (Александър Йорданов, Владко Владимиров, 

Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката. 

 

 

По т.4. Комисията, след като разгледа относимите факти и обстоятелства за 

определяне на пределната цена за сключване на сделки на пазара на балансираща 

енергия, установи следното:  

 

Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 8, предл. 2 от Закона за енергетиката (ЗЕ) Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) определя ежегодно пределна цена за 

сключване на сделки на пазара на балансираща енергия. 

Съгласно чл. 105, ал. 1 от ЗЕ, с цел гарантиране сигурната работа на 

електроенергийната система, операторът на електропреносната мрежа сключва сделки за 

допълнителни услуги при условията и по реда на Правилата за управление на 

електроенергийната система и Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) с 

доставчици от и/или извън страната. Операторът на електропреносната мрежа закупува 

разполагаемост за резерви за първично регулиране на честотата, автоматично вторично 

регулиране и ръчно вторично регулиране на честотата и обменните мощности въз основа 
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на тръжна процедура – чл. 105, ал. 2 от ЗЕ. Посочените услуги представляват 

допълнителни услуги по смисъла на § 1, т. 14 от Допълнителните разпоредби (ДР) на ЗЕ, 

като според чл. 105, ал. 4 от ЗЕ активираната от тях нетна електрическа енергия се 

заплаща при условия, по ред и при цена, определени в ПТЕЕ.  

Съгласно § 1, т. 2 от ДР на ЗЕ, „балансираща енергия“ е активната електрическа 

енергия, която операторът на електропреносната мрежа активира за компенсиране на 

разликата между регистрираните при него договорени и фактически реализираните 

графици за доставка, както и колебанията на товарите с недоговорен график на доставка. 

Нормите, уреждащи балансиращия пазар на електрическа енергия, се съдържат в ПТЕЕ и 

регламентират условията за продажба и покупка на балансираща енергия с цел да се 

гарантира сигурност и устойчивост на националната електроенергийна система и 

сигурната паралелна работа на електроенергийната система на континентална Европа.  

Според чл. 107 от ПТЕЕ на балансиращия пазар се търгува балансираща енергия, 

която включва: отдадената енергия вследствие участие в регулиране (първично и 

вторично), зададена чрез турбинните регулатори на агрегатите/блоковете и/или 

потребяващи обекти, и/или агрегирани съоръжения/обекти или централния регулатор на 

електроенергийната система, интегрално за всеки период на диспечиране; балансиране 

чрез корекция на работната точка на агрегатите/блоковете и/или потребяващи обекти, 

и/или агрегирани съоръжения/обекти (резерв за заместване), зададена от дежурния 

диспечер на независимия преносен оператор, интегрално за всеки период на диспечиране; 

отдадена енергия вследствие на активирани агрегати/блокове и/или потребяващи обекти, 

и/или агрегирани съоръжения/обекти, интегрално за всеки период на диспечиране; 

балансиране чрез промяна на състоянието (включване, изключване) на 

агрегатите/блоковете и/или потребяващи обекти, и/или агрегирани съоръжения/обекти, 

зададена от дежурния диспечер на независимия преносен оператор, интегрално за всеки 

период на диспечиране; енергия, закупена/продадена от/на съседни енергийни системи, 

чрез Европейската платформа за процедурата по уравняване на дисбалансите; 

непроизведената електрическа енергия вследствие на активирани инсталации на 

потребители и/или агрегирани съоръжения/обекти от бавен (студен) резерв за заместване, 

интегрално за всеки период на диспечиране. 

С оглед реализирането на електрическа енергия на балансиращия пазар, 

„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (ЕСО ЕАД) сключва договори за участие на 

балансиращия пазар с доставчик на балансираща енергия, които имат за предмет 

предоставяне на балансираща енергия на независимия преносен оператор от вторичен, 

активиран бърз (минутен) и активиран бавен (студен) резерв за заместване – чл. 11, т. 7 и 

чл. 17, ал. 1 от ПТЕЕ. 

Според чл. 99, ал. 1 и ал. 2 от ЗЕ за целите на балансиране на производството и 

потреблението на електрическа енергия операторът на електропреносната мрежа 

организира пазар на балансираща енергия в съответствие с ПТЕЕ и е страна по всички 

сделки с балансираща енергия, в т.ч. и с търговски участници, които притежават 

диспечируеми производствени и/или потребяващи обекти и/или агрегирани 

съоръжения/обекти за покриване на небалансите в националната пазарна зона. Според 

правилата на глава девета „Балансиращ пазар“ на ПТЕЕ сключената сделка на 

балансиращия пазар установява задълженията на съответния доставчик на балансиращия 

пазар да предоставя или да закупува енергия на/от електропреносния оператор според 

спецификата на предложението и разпореждането, издадено от диспечера на оператора на 

електроенергийния пазар, а в изпълнение на такива сделки ЕСО ЕАД купува/продава 

балансираща енергия въз основа на предложения за регулиране нагоре и предложения за 

регулиране надолу, предоставени от доставчиците на балансираща енергия, които е 

регистрирало по реда на ПТЕЕ. Регистърът с доставчиците на балансираща енергия по чл. 

119 от ПТЕЕ е публикуван от ЕСО ЕАД на следния интернет адрес: 

http://www.eso.bg/?did=26#Списъци и регистри. 

За изпълнение на правомощието на Комисията по чл. 21, ал. 1, т. 8, предл. 2 от ЗЕ, 

със заповед № З-Е-276 от 26.10.2021 г. на председателя на КЕВР е сформирана работна 

http://www.eso.bg/?did=26%23Списъци%20и%20регистри
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група, която след анализ на всички относими факти и обстоятелства е изготвила доклад с 

вх. № Е-Дк-1259 от 01.12.2021 г. относно определяне на пределна цена за сключване на 

сделки на пазара на балансираща енергия. Същият, както и проект на решение за 

определяне на пределна цена за сключване на сделки на пазара на балансираща енергия, 

са приети от КЕВР с решение по Протокол № 282 от 06.12.2021 г., т. 1. В тази връзка е 

проведено обществено обсъждане на 08.12.2021 г., след което са постъпили становища от 

„Национална електрическа компания“ ЕАД (НЕК ЕАД) с вх. № Е-13-01-44 от 21.12.2021 г. 

и от „ЕВН България“ ЕАД с вх. № Е-13-32-12 от 17.12.2021 г. 

Според НЕК ЕАД въведеният в началото на 2021 г. пазарен принцип за определяне 

на доставчици на балансираща енергия обезсмисля определянето на пределна цена за 

сключване на сделки на балансиращия пазар. Тъй като към момента има законово 

задължение КЕВР да определя пределни цени за регулиране е необходимо Комисията да 

създаде достатъчно широк диапазон за офериране, така че тези цени да не ограничават 

доставчиците на услугите. 

Дружеството намира предложената от КЕВР стойност на пределната цена за 

регулиране надолу, а именно 30% от Цпдн, за недостатъчно аргументирана поради липса 

на конкретно обосновани изчисления. 

НЕК ЕАД счита за противоречащ на принципите за равнопоставеност и на 

икономическата логика подхода на КЕВР да коригира недобросъвестното пазарно 

поведение на участници, които в Д-1 изкуствено създават недостиг и застрашават 

сигурността на електроенергийната система, с налагане на допълнителна финансова 

тежест на доставчиците на балансираща енергия, т.е. на тези, които чрез диспечируемите 

си мощности способстват за нормалното функциониране на електроенергийната система. 

Посочва, че при определяне на пределните цени за регулиране нагоре и надолу КЕВР се 

ръководи от виждането, че те са рамката, извън която би се получило изкривяване на 

цените на балансиращия пазар чрез цени за недостиг и излишък, които не са съобразени с 

пазарните принципи. Цените за регулиране нагоре и надолу имат голямо значение за 

определяне на цената за недостиг и излишък, но основното при определянето им е 

механизмът, използван от ECO ЕАД при извършване на месечния сетълмент, както и 

начинът на управление на електроенергийната система от ЦДУ. По-конкретно изтъква, че 

пазарните участници – доставчици на балансираща енергия, участвайки в тръжните 

процедури на оператора, дават своите предложения за цени за регулиране нагоре и 

регулиране надолу. А цените за излишък и недостиг се определят от ECO ЕАД в ролята 

му на администратор на балансиращия пазар при извършване на месечния финансов 

сетълмент. Те се формират по утвърдена от КЕВР Методика за определяне на цени на 

балансираща енергия (Методиката), която е приложение към ПТЕЕ и не се определят 

пряко от пазарните участници – доставчици на балансираща енергия. Предлаганите цени 

за регулиране нагоре и надолу от доставчици на балансираща енергия пораждат 

финансови последици само ако бъде активиран от ЦДУ агрегат на съответния доставчик 

за балансиране на системата и то едва след като предложените цени за регулиране 

преминат през изчислителния механизъм, заложен в Методиката. 

По отношение предложената пределна цена за регулиране надолу НЕК ЕАД 

обръща внимание, че с Решение № Ц-27 от 01.07.2021 г. КЕВР е определила цена за 

обществена доставка в размер на 108,37 лв./MWh, в т.ч. 5,34 лв./MWh компонента за 

дейността „обществена доставка“. При условие, че бъде приета пределна цена за 

регулиране надолу в размер на 30% Цпдн, при управление на EEC от ЦДУ чрез 

използване на мощностите от ВЕЦ и ПАВЕЦ, собственост на НЕК ЕАД, „Ей И Ес –3С 

Марица Изток 1“ ЕООД и „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД за регулиране надолу и 

отчитайки настоящите пазарни условия с високи цени на енергията на БНЕБ ЕАД, 

обективно съществува възможност НЕК ЕАД да заплати по-голяма стойност за 

предоставяната на ECO ЕАД услуга за регулиране надолу, отколкото е получената в Д-1 

стойност от продажбата на енергията на краен снабдител (КС) по график. Като 

доказателство привежда следните примери: 
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1. Активиране от ЦДУ на ECO ЕАД на услугата „регулиране надолу“ от 

генериращи мощности на НЕК ЕАД (ВЕЦ, ПАВЕЦ, „Ей И Ес –3С Марица Изток 1“ ЕООД 

и „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД): 

В Д-1 общественият доставчик продава на крайните снабдители (КС) 30 000 MWh. 

В деня на доставка ЦДУ активира услугата „регулиране надолу“ за 1 000 MWh. Приходът 

от продажба на енергия на крайните снабдители ще бъде изчислен по цена 103,03 

лв./MWh, която е получена като от определената в текущото регулаторно решение на 

КЕВР цена за продажба на краен снабдител в размер на 108,37 лв./MWh е извадена 

компонентата за дейността „обществена доставка“ в размер на 5,34 лв./MWh. Полученият 

приход от НЕК ЕАД за продажбата в Д-1 по график на енергия на крайния снабдител е в 

размер на 1 000 MWh х 103,03 лв./MWh = 103 030 лв. Разходът за регулиране надолу не би 

следвало да е по-голям от посочения приход. Това ще се постигне при Цпдн не по-голяма 

от 343,43 лв./MWh. Тогава разходът за услугата регулиране надолу, който трябва да 

заплати НЕК ЕАД, е в размер на 1 000 MWh х 30%*343,43 лв./MWh = 103 029 лв. При 

Цпдн в размер, по-голям от 344 лв./MWh, съответно пределна цена за регулиране надолу в 

размер по-голям от 103,03 лв./MWh, НЕК ЕАД ще заплати повече за регулиране надолу, 

отколкото ще получи за продадената енергия по график. Отбелязва, че е икономически 

обосновано доставчикът на балансираща енергия не само с прихода да покрие размера на 

разхода си, но и да получи допълнителен приход от 30% за това, че е участвал в 

регулирането и е осигурил стабилност на EEC. 

2. Активиране от ЦДУ на ECO ЕАД на услугата „регулиране надолу“ от 

консумиращи мощности на НЕК ЕАД (ПАВЕЦ): 

Технологията на работа на ПАВЕЦ на НЕК ЕАД обуславя технологични разходи в 

размер на 30%. ЦДУ активира 180 MWh от ПАВЕЦ за регулиране надолу. От долния в 

горния изравнител се прехвърля воден ресурс, който, вземайки предвид технологичния 

разход, има потенциал да генерира около 126 MWh електрическа енергия. Приходът за 

НЕК ЕАД от продажба на крайните снабдители ще бъде 126 MWh х 103,03 лв./MWh = 12 

982 лв. Съответно разходът за регулиране надолу не би следвало да е по-голям от 

посочения приход. Това ще се постигне при Цпдн не по-висока от 240,40 лв./MWh. Тогава 

разходът за НЕК ЕАД би бил 180 MWh х 30%*240,40 лв./MWh = 12 982 лв. При Цпдн в 

размер, по-голям от 240,40 лв./MWh, съответно цена за регулиране надолу в размер по-

голям от 72,12 лв./MWh, НЕК ЕАД ще заплати повече за регулиране надолу, отколкото ще 

получи от продадената енергия по график. Отбелязва, че е икономически обосновано 

доставчикът на балансираща енергия не само с прихода да покрие размера на разхода си, 

но и да получи допълнителен приход от 30% за това, че е участвал в регулирането и е 

осигурил стабилност на EEC. 

Според НЕК ЕАД определянето на еднаква пределна цена на ПАВЕЦ и другите 

участници за регулиране надолу е в противоречие с мотивите на КЕВР, че пределната 

цена за регулиране надолу следва да е обща за всички участници на пазара, независимо от 

това дали използваните мощности са производствени или консумиращи, като по този 

начин се осигурява недискриминиращо и равнопоставено положение на централите и не 

се допуска облагодетелстване на даден участник. Подчертава, че производители, които 

при регулиране надолу намаляват своето производство, практически спестявайки 

разходите за гориво (включително за емисии СО2), получават приход от продадената 

енергия по график. При ПАВЕЦ в помпен режим се консумира енергия, която 

впоследствие се реализира, но с 30% по-малко, което създава неравнопоставеност с 

другите доставчици на услугата „регулиране надолу“. НЕК ЕАД счита, че не трябва да 

бъдат третирани по еднакъв начин производствени и консумиращи мощности от ПАВЕЦ, 

а цената за регулиране надолу трябва да се определи отделно за генериращи и отделно за 

консумиращи мощности като ПАВЕЦ. 

Във връзка с гореизложеното НЕК ЕАД настоява пределната цена за регулиране 

надолу не само да бъде обвързана с цената на пазара ден напред, но и с утвърдената цена 

за обществена доставка. Предложението на НЕК ЕАД е в окончателния вариант на 

решението КЕВР да определи: 
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1. Пределна цена за предоставена от генериращи мощности балансираща енергия за 

регулиране надолу в размер на 30%*Цпдн, но не повече от 70%*Цкрсн, където Цкрсн се 

определя с формулата: 

Цкрсн = Цкс - Код, като Цкс е утвърдената от КЕВР цена за обществена доставка, а 

Код е компонентата за дейността „обществена доставка“; 

2. Пределна цена за предоставена от консумиращи мощности балансираща енергия 

за регулиране надолу в размер на 30%*Цпдн, но не повече от (70% - N%)* Цкрсн, където 

N% е технологичната загуба на съответната консумираща мощност, а Цкрсн се определя с 

формулата: 

Цкрсн = Цкс - Код, като Цкс е утвърдената от КЕВР цена за обществена доставка, а 

Код е компонентата за дейността „обществена доставка“. 

Комисията приема възражението на дружеството по отношение начина за 

формиране на пределната цена за регулиране надолу за частично основателно. В тази 

връзка, предвид обстоятелството, че значителна част от електрическата енергия, 

използвана от ЕСО ЕАД за регулиране надолу е такава, предназначена за клиентите на 

регулирания пазар (т.е. се реализира по регулирани, а не по свободно договорени цени), 

пределната цена за регулиране надолу следва да бъде обвързана с цената на пазара ден 

напред, но и с регулираната цена на производителите, участващи в микса на обществения 

доставчик, които предоставят тази услуга. Съгласно Решение № Ц-27 от 01.07.2021 г. на 

КЕВР производителят с най-ниска цена, предоставящ услугата регулиране надолу, e ВЕЦ, 

собственост на НЕК ЕАД, като утвърдената му цена е в размер на 83,43 лв./MWh. 

Във връзка с горното, с цел недопускане доставчици на балансираща енергия да 

реализират финансови загуби от участието си в регулирането и осигуряването на 

стабилност на електроенергийната система, пределната цена за сключване на сделки на 

пазара на балансираща енергия за предоставяне на системна услуга за регулиране надолу 

следва да е в размер на 30%*Цпдн, където Цпдн е равна на почасовата цена на пазара ден 

напред на БНЕБ ЕАД, но не по-висока от регулираната цена на ВЕЦ, собственост на НЕК 

ЕАД. 

Комисията не приема предложението за определяне на отделни пределни цени за 

регулиране надолу за генериращи, съответно за консумиращи мощности. Съгласно чл. 6, 

пар. 4 от Регламент (ЕС) 2019/943 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 

година относно вътрешния пазар на електроенергия, уреждането на балансиращата 

енергия за стандартните балансиращи продукти и специалните балансиращи продукти се 

основава на най-високата приета офертна цена (pay-as-cleared). Аналогична е и 

разпоредбата на чл. 149, ал. 2, т. 2 от ПТЕЕ, според която доставчикът купува от 

независимия преносен оператор непроизведеното по нареждане на дежурния диспечер 

количество електрическа енергия по най-ниската цена на предложение за балансиране 

надолу, активирано в този период на диспечиране. Изискването за единна цена на 

балансиращата енергия важи общо за всички видове доставчици на балансираща енергия, 

което от своя страна налага съответно и определянето на една пределна цена за 

регулиране надолу. 

По отношение искането на НЕК ЕАД Комисията да създаде достатъчно широк 

диапазон за офериране, така че пределните цени да не ограничават доставчиците на 

услугите, следва да се има предвид, че предложеният в настоящото решение диапазон е в 

значителна степен достатъчен, за да осигури от една страна ефективна конкуренция 

между доставчиците, а от друга да предотврати пазарни злоупотреби от доминиращи 

доставчици на балансираща енергия. 

В становището си „ЕВН България“ ЕАД изразява положителна оценка относно 

обвързването на пределната цена за балансиране надолу с цената на пазара ден напред, 

тъй като по този начин би се намалила разликата между цена недостиг и излишък и е 

стъпка към пазарни принципи на ценообразуване. Дружеството посочва също, че при 

въвеждане на цена за регулиране надолу като процент от цената на пазара ден напред, при 

запазване на „тавана“ на цената за регулиране нагоре като твърда сума, добавена към 

борсовата цена, е възможно да има предпоставка за диспропорции при цени, различни от 



 18 

143 лв. В единия случай, при цена над 143 лв., пазарните участници ще предпочитат да са 

в недостиг, а при по-ниска – в излишък, което води до неприемлива ситуация. В тази 

връзка счита, че прилагането на различни подходи (% от борсова цена и борсова цена 

+100 лв.) може да доведе до други изкривявания в пазара при определянето на цените за 

недостиг и излишък от ECO ЕАД и не гарантира, че цената за недостиг ще бъде по-висока 

от тази на ден напред. За да се осигури, че цената за недостиг е по-висока от цената на 

пазара ден напред, е необходимо от формулата за образуване на цената да бъде изваден 

елементът, с който се остойностява „нетингът“ в системата по административно 

определена цена (непроменена от 2014 г.). 

В допълнение отбелязва, че в изпълнение на европейските изисквания следва да 

бъде въведена единна цена за балансиране, която да бъде резултат от конкурентен 

балансиращ пазар с ясна пазарна структура, за да се стимулира точното прогнозиране от 

страна на търговските участници. „ЕВН България“ ЕАД посочва, че съгласно становище 

на Европейската комисия от 21.05.2021 г по член 20, параграф 5 от Регламент (ЕС) 

2019/943 относно Плана за изпълнение на България в частта за пазара за балансираща 

енергия и за уреждане на дисбалансите е посочен ангажимент за: 

– Въвеждане на период на сетълмент от 15 минути съгласно чл. 8 от Регламента 

относно електроенергията – най-късно до 31 декември 2022 г.; 

– Въвеждане на една цена за балансиране за периоди, в които не е имало 

задействане на балансираща енергия – до 31 декември 2022 г. Цената на дисбаланса 

следва да отразява стойността на избегнатото задействане на балансираща енергия от 

резервите за вторично регулиране на честотата или резервите за заместване в съответствие 

с чл. 55 от Регламент (ЕС) 2017/2195 от 23 ноември 2017 г. за установяване на насоки за 

електроенергийното балансиране (т.е. офертата за най-ниска цена за задействане на 

балансираща енергия, подадена към ECO ЕАД в съответния период на уреждане на 

дисбалансите). 

Комисията счита за частично основателно възражението на дружеството, че при 

въвеждане на цена за регулиране надолу като процент от цената на пазара ден напред, при 

запазване на „тавана“ на цената за регулиране нагоре като твърда сума, добавена към 

борсовата цена, е възможно да има предпоставка за диспропорции при цени, различни от 

143 лв. В тази връзка, с оглед посоченото по-долу, за да се постигне равна отдалеченост на 

двете цени за балансиращи услуги от цената на организиран борсов пазар, следва и цената 

за регулиране нагоре да се увеличи, което ще доведе до общо нарастване на разходите на 

пазарните участници за небаланси. Това от своя страна ще представлява допълнителна 

тежест за пазарните участници, имайки предвид повишените в пъти борсови цени. 

В останалата си част предложенията на дружеството са неотносими към 

настоящото производство, тъй като са свързани с изменение на ПТЕЕ и други 

подзаконови нормативни актове. 

 

След обсъждане и анализ на всички събрани в хода на административното 

производство данни и доказателства, както и на постъпилите писмени становища, 

Комисията приема за установено следното: 

С Решение № Ц-45 от 23.12.2020 г. КЕВР е определила, считано от 01.01.2021 г., 

пределна цена за сключване на сделки на пазара на балансираща енергия, както следва: 

пределна цена за сключване на сделки на пазара на балансираща енергия за предоставяне 

на системна услуга за регулиране нагоре в размер на Цпдн + 100 лв./MWh, където Цпдн е 

равна на почасовата цена на пазара „ден напред“ на „Българска независима енергийна 

борса“ ЕАД и пределна цена за сключване на сделки на пазара на балансираща енергия за 

предоставяне на системна услуга за регулиране надолу в размер на 0,00 (нула) лв./MWh. 

Според Решение № Ц-45 от 23.12.2020 г. КЕВР, в частта по т. 3, посочените пределни 

цени не се прилагат при сключване на сделки за балансираща енергия, която е 

закупена/продадена от/на съседни енергийни системи по двустранни споразумения или от 

регионален балансиращ пазар.  

Средните месечни цени за предходните 10 месеца са отразени в таблицата по-долу: 
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 Недостиг, 

лв./MWh 

Излишък, 

лв./MWh 

Януари 2021 г. 192,91 13,88 

Февруари 2021 г. 182,67 11,81 

Март 2021 г. 172,49 12,94 

Април 2021 г. 189,53 13,40 

Май 2021 г. 196,25 9,89 

Юни 2021 г. 215,73 15,21 

Юли 2021 г. 224,29 16,19 

Август 2021 г. 302,65 10,12 

Септември 2021 г. 321,80 9,56 

Октомври 2021 г. 398,94 13,69 

Януари – Октомври 2021 г. 239,72 12,67 

 

Следва да се има предвид, че посочените средни стойности на цените на 

балансиращата енергия се заплащат от координаторите на балансиращи групи на 

оператора на балансиращия пазар. След нетиране на небаланса, координаторите 

разпределят на членовете на съответната балансираща група разходите си към ЕСО ЕАД, 

като цените за недостиг на отделните търговски участници намаляват до значително по-

ниски нива, а за излишък се увеличават, което редуцира значително разходите за 

балансиране на производители и потребители.  

С оглед анализ и оценка на състоянието на балансиращия пазар е извършено 

сравнение на постигнатите цени за недостиг на балансиращия пазар за 2020 г. и 2021 г. за 

месеците януари − октомври, което е показано по-долу:  

 

 

2020 г. 

лв./MWh 

2021 г. 

лв./MWh 

Изменение 

% 

Януари 194,56 192,91 -0,85% 

Февруари 166,58 182,67 9,66% 

Март 151,38 172,49 13,95% 

Април 152,82 189,53 24,02% 

Май 145,42 196,25 34,95% 

Юни 151,40 215,73 42,49% 

Юли 173,66 224,29 29,15% 

Август 167,25 302,65 80,96% 

Септември 190,60 321,80 68,84% 

Октомври 185,82 398,94 114,69% 

Януари-Октомври 167,95 239,73 42,74% 

   

От горе представените данни е видно, че средната цена за недостиг се увеличава 

през всеки от месеците на разглеждания период за 2021 г., с изключение на месец януари, 

което се дължи на увеличението на цените на пазара „ден напред“. 

Цените на доставчиците на балансираща енергия следват постигнатите цени на 

пазара „ден напред“, като така се постига обвързаност на двата пазара и не се допускат 

арбитражи. Подобна мярка осигурява пропорционалност на разходите за балансиране на 

пазарните участници в зависимост от почасовите цени на пазара. Постигнатата цена на 

пазара „ден напред“ функционира като минимална цена за предложенията за регулиране 

нагоре. По този начин винаги цената за небаланси е по-неблагоприятна от тази на пазара 

„ден напред“, както и пазарните участници се стимулират да участват и на пазара на 

балансираща енергия с резервния си капацитет.   
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Обвързването на цените, предлагани от доставчиците на балансираща енергия в Р 

България, с цените на спот пазара ще възпрепятства реализирането на пазарни 

манипулации. Използването на пределната цена на балансиращата енергия от търговските 

участници като горна граница при подаваните оферти за покупка на борсовия пазар води 

до умишлено изкривяване на пазарните отношения, тъй като се явява стимул пазарните 

участници да предпочетат да са в недостиг, затруднявайки управлението и сигурността на 

електроенергийната система. В много случаи този предварително делегиран недостиг 

води до използване от страна на независимия преносен оператор на целия резервиран 

диапазон за регулиране нагоре, което застрашава сигурността на електроенергийната 

система от една страна, а от друга води до значително по-високи разходи за останалите 

пазарни участници. 

Видно от горното, с цел недопускане на изкривяване на пазарните отношения и 

гарантиране на сигурността на електроенергийната система, цената за недостиг следва да 

е най-високата цена на пазара, с оглед нейния превантивен и възпиращ характер. В тази 

връзка, цените за регулиране нагоре, като основен разход на оператора на балансиращия 

пазар при формиране на цените за недостиг, следва да са обвързани с постигнатите такива 

на пазара „ден напред“. Такава е и европейската практика, тъй като при по-високи цени на 

пазара „ден напред“, производителите нямат стимул за поддържане на диапазон за 

регулиране нагоре. При ниски цени на пазара „ден напред“, а високи такива на 

балансиращия пазар, клиентите са ощетени с необосновано високи цени за небаланс. 

Пределната цена за регулиране нагоре следва да е обвързана с почасовите 

стойности на постигнатите цени на пазара „ден напред“, като в същото време гарантира, 

че е достатъчно висока през всеки един час, така че да не стимулира пазарните участници 

да преднамерено да са в недостиг, което застрашава сигурността на електроенергийната 

система. В тази връзка е обосновано пределната цена за сключване на сделки на пазара на 

балансираща енергия за регулиране нагоре да се запази в размер на Цпдн + добавка в 

размер на 100 лв., където Цпдн е равна на цената на пазара „ден напред“ на „Българска 

независима енергийна борса“ ЕАД (БНЕБ ЕАД) за съответния час. При по-ниска добавка е 

налице възможност в над 30% от часовете на месеца да се постигне цена за недостиг по-

ниска от тази на пазара „ден напред“, каквито аномалии се получават и към настоящия 

момент. 

Така определена, пределната цената за сключване на сделки на пазара на 

балансираща енергия за регулиране нагоре в размер на Цпдн + 100 лв., където Цпдн 

е равна на цената на пазара „ден напред“ на БНЕБ ЕАД за съответния час: следва 

постигнатите цени на пазара „ден напред“, при което се постига обвързаност на двата 

пазара и не се допускат арбитражи; осигурява предпоставки цената за недостиг да е най-

високата цена на пазара, с оглед нейния превантивен и възпиращ характер; предполага 

оптимизация и обвързване на разходите на пазарните участниците за небаланси със 

стойността на електрическата енергия; предотвратява възникването на екстремни 

почасови цени на балансиращата енергия, тъй като при изключително високи такива на 

пазара „ден напред“, коефициентът ги мултиплицира в екстремни на балансиращия пазар; 

защитава доставчиците на балансираща енергия да не продават под стойността на 

променливите си разходи. 

Предвид горните аргументи, прилагането на действащия към момента модел за 

определяне на цената на доставчиците на балансираща енергия осигурява предпоставки за 

стабилност на сектора, сигурност на снабдяването, недопускане на арбитражи между 

балансиращия пазар и пазара „ден напред“, както и спазване на принципите по чл. 23, чл. 

24 и чл. 31 от ЗЕ, поради което КЕВР счита, че прилагането на същия следва да бъде 

запазено и през периода 01.01.2022 г. − 31.12.2022 г. 

Разходите за небаланс на пазарните участници не зависят основно от цените за 

недостиг, а зависят и от цените за излишък. Диапазона на отклонение между пазарната 

цена и тази за недостиг е в пъти по-малък от този между пазарната цена и цената за 

излишък (видно от графиката по-долу), каквото явление се наблюдава през последните 

четири месеца, предвид високите борсови цени.  
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Изложеното се онагледява със следния пример: ако един търговец доставя на 

клиент 10 MWh и има 10% небаланс в посока излишък, т.е. закупил е 11 MWh за този свой 

клиент при средна цена от 300 лв./MWh, а цената на излишък на ЕСО ЕАД е 12 лв./MWh, 

то за този 1 MWh излишък координаторът ще направи разход от 288 лв. (1 MWh * (300 - 

12) = 288 лв.), като в този случай разхода за небаланс на клиента би бил 28,80 лв./MWh. 

Ако обаче той е закупил 9 MWh, то за този 1 MWh недостиг търговецът ще претърпи 

допълнителен разход от 100 лв. (1 MWh * (300+100-300) = 100 лв.), като в този случай 

разхода за небаланс на клиента би бил 10,00 лв./MWh.  

Горното се явява стимул пазарните участници да предпочетат да са в недостиг, 

затруднявайки управлението на електроенергийната система, като този предварително 

делегиран недостиг води до използване от страна на независимия преносен оператор на 

целия резервиран диапазон за регулиране нагоре, особено през зимните месеци, които се 

характеризират със значително по-висок товар, което застрашава и сигурността на 

електроенергийната система. В същото време, обаче, постигането на равна отдалеченост 

на двете цени за небаланс от пазарната цена създава рискове от невъзможност за 

покриване на условно-постоянните разходи на производителите, предлагащи услугата 

регулиране надолу в часовете с относително ниски цени (при голямо увеличение на 

пределната цена за регулиране надолу) и/или значително повишаване на разходите за 

балансиране на пазарните участници (при увеличаване на пределната цена за недостиг). 

Във връзка с горното и предвид факта, че офертите на доставчиците на услугата 

регулиране надолу са около определената пределна цена за сключване на сделки на пазара 

на балансираща енергия за регулиране надолу е обосновано тя да се повиши, като се 

обвърже с постигнатите цени на пазара „ден напред“, а именно в размер на 30%*Цпдн, 

където Цпдн е равна на цената на пазара „ден напред“ на БНЕБ ЕАД за съответния час. 

Следва да се отчете и обстоятелството, че значителна част от електрическата енергия, 

използвана от ЕСО ЕАД за регулиране надолу, е такава, предназначена за осигуряване на 

потреблението на клиентите на регулирания пазар. В тази връзка пределната цена за 

регулиране надолу следва да бъде обвързана с цената на пазара ден напред, но и с 

регулираната цена на производителите, които освен че участват в микса на обществения 

доставчик, предоставят и тази услуга.В тази връзка, с цел недопускане доставчици на 

балансираща енергия да реализират финансови загуби от участието си в регулирането и 

осигуряването на стабилност на електроенергийната система, пределната цена за 

сключване на сделки на пазара на балансираща енергия за предоставяне на системна 

услуга за регулиране надолу следва да е в размер на 30%*Цпдн, където Цпдн е равна на 

почасовата цена на пазара „ден напред“ на БНЕБ ЕАД, но не по-висока от регулираната 

цена на ВЕЦ, собственост на НЕК ЕАД, която е най-ниска от цените на електрическата 
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енергия на производителите, участващи в микса на обществения доставчик и 

едновременно с това предоставящи на ЕСО ЕАД балансираща енергия. 

Въз основа на изложените по-горе аргументи, КЕВР приема пределната цена за 

сключване на сделки на пазара на балансираща енергия да е, както следва: пределна цена 

за сключване на сделки на пазара на балансираща енергия за предоставяне на системна 

услуга за регулиране нагоре в размер на Цпдн + 100 лв., където Цпдн е равна на 

почасовата цена на пазара „ден напред“ на БНЕБ ЕАД и пределна цена за сключване на 

сделки на пазара на балансираща енергия за предоставяне на системна услуга за 

регулиране надолу в размер на 30%*Цпдн, където Цпдн е равна на почасовата цена на 

пазара „ден напред“ на БНЕБ ЕАД, но не по-висока от регулираната цена на ВЕЦ, 

собственост на НЕК ЕАД. Тези пределни цени не следва да се прилагат при сключване на 

сделки за балансираща енергия, която е закупена/продадена от/на съседни енергийни 

системи по двустранни споразумения или от регионален балансиращ пазар. 

 

Изказвания по т.4.: 

Докладва П. Младеновски. По цитираното административно производство е 

изготвен доклад, който е приет от Комисията на закрито заседание, подложен на 

обществено обсъждане със заинтересованите страни. След проведеното обществено 

обсъждане са постъпили становища от „Национална електрическа компания“ ЕАД и от 

„ЕВН България“ ЕАД.  

Основните настоявания на „ЕВН България“ ЕАД не са свързани с това 

административно производство, а са промени в нормативната уредба - въвеждане на 

единна цена за балансиране и т.н. Това не е обект на настоящото административно 

производство, а промяна в подзаконовата нормативна уредба като ПТЕЕ. 

По отношение на „Национална електрическа компания“ ЕАД, три са основните 

линии, по която възразява дружеството. Едната е, че трябва да се даде по-широк диапазон 

за определяне на цените, но с оглед липсата на конкуренция, това е счетено за 

неоснователно. Второто е, че трябва да има различни пределни цени за консумиращи и 

генериращи мощности. Това също е счетено за неоснователно, тъй като то противоречи на 

разпоредбите на Регламента за балансиране. Там е посочено, че трябва да има една цена, 

която да е определена на базата на една клирингова цена. Ако има и пределна цена, тя би 

следвало да следва тази логика, тъй като ако се определи една цена за дадени мощности 

(за ТЕЦ-овете) и ако ПАВЕЦ затвори клиринга, това означава, че ще има друга цена, 

която ще е различна от пределната, за всички останали участници в регулирането. По този 

начин се обезсмисля определянето на две различни пределни цени. Най-важното, което 

НЕК ЕАД са посочили и работната група е взела предвид при изготвянето на този проект 

на решение, е свързано с така определената пределната цена за регулиране надолу в 

размер на 30% от постигнатата цена за съответния час на пазара „ден напред“. В доста от 

часовете, предвид високите цени в момента, може да надхвърли регулираната цена на 

НЕК ЕАД, т.е. НЕК ЕАД, продавайки електрическа енергия на крайния снабдител по 

определената регулирана цена на обществения доставчик, ще трябва да връща повече 

пари, при положение че участва в регулирането, което е недопустимо - един пазарен 

участник, когато участва в регулирането и помага на системата, да трябва да бъде 

финансово наказван. В тази връзка е определен таван на тази цена, а именно таванът е 

регулираната цена на ВЕЦ-овете на НЕК ЕАД, въпреки че тяхното предложение е да е 

30% от цената на обществения доставчик, тъй като ВЕЦ-овете са основната регулираща 

мощност, участваща в микса, и съответно тази с най-ниска цена, тъй като единственият 

производител с по-ниска цена в микса на НЕК ЕАД е АЕЦ Козлодуй, който не участва в 

регулирането. Възприет е подходът за участника с най-ниска цена в микса на НЕК ЕАД, 

като в тази връзка спрямо първоначалния доклад е променена и пределната цена за 

сключване на сделки на пазара на балансираща енергия за регулиране надолу. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, предложение 2 от Закона 

за енергетиката, работната група предлага на Комисията да вземе следното решение: 
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Да определи, считано от 01.01.2022 г., пределна цена за сключване на сделки на 

пазара на балансираща енергия, както следва: 

1. Пределна цена за сключване на сделки на пазара на балансираща енергия за 

предоставяне на системна услуга за регулиране нагоре в размер на Цпдн + 100 лв., където 

Цпдн е равна на почасовата цена на пазара „ден напред“ на „Българска независима 

енергийна борса“ ЕАД; 

2. Пределна цена за сключване на сделки на пазара на балансираща енергия за 

предоставяне на системна услуга за регулиране надолу в размер на 30%*Цпдн, където 

Цпдн е равна на почасовата цена на пазара „ден напред“ на „Българска независима 

енергийна борса“ ЕАД, но не по-висока от регулираната цена на водноелектрическите 

централи, собственост на „Национална електрическа компания“ ЕАД; 

3. Пределните цени по т. 1 и т. 2 не се прилагат при сключване на сделки за 

балансираща енергия, която е закупена/продадена от/на съседни енергийни системи по 

двустранни споразумения или от регионален балансиращ пазар. 

И. Н. Иванов каза, че след общественото обсъждане се добавя текстът но не по-

висока от регулираната цена на водноелектрическите централи, собственост на 

„Национална електрическа компания“ ЕАД. 

П. Младеновски поясни, че ако цената на пазара е 300 лв. в даден час, тогава 30% 

от 300 лв. са 90 лв. Тогава се прилага цената на НЕК ЕАД, която е 83 лв. Когато цената на 

пазара в даден час е 100 лв., тогава се прилага 30 лв., която е 30%.. 

И. Н. Иванов каза, че е по-ниска от цената на ВЕЦ. 

И. Н. Иванов установи, че няма други изказвания и подложи на гласуване проекта 

на решение. 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, предложение 2 от Закона 

за енергетиката 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

Определя, считано от 01.01.2022 г., пределна цена за сключване на сделки на пазара 

на балансираща енергия, както следва: 

1. Пределна цена за сключване на сделки на пазара на балансираща енергия за 

предоставяне на системна услуга за регулиране нагоре в размер на Цпдн + 100 лв., където 

Цпдн е равна на почасовата цена на пазара „ден напред“ на „Българска независима 

енергийна борса“ ЕАД; 

2. Пределна цена за сключване на сделки на пазара на балансираща енергия за 

предоставяне на системна услуга за регулиране надолу в размер на 30%*Цпдн, където 

Цпдн е равна на почасовата цена на пазара „ден напред“ на „Българска независима 

енергийна борса“ ЕАД, но не по-висока от регулираната цена на водноелектрическите 

централи, собственост на „Национална електрическа компания“ ЕАД; 

3. Пределните цени по т. 1 и т. 2 не се прилагат при сключване на сделки за 

балансираща енергия, която е закупена/продадена от/на съседни енергийни системи по 

двустранни споразумения или от регионален балансиращ пазар. 

 

В заседанието по точка четвърта участват председателят Иван Н. Иванов и 

членовете на Комисията Георги Добрев, Александър Йорданов, Владко Владимиров, 

Георги Златев, Евгения Харитонова. 

 

Решението е взето с шест гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Георги Добрев - за, 

Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, Евгения 

Харитонова – за), от които четири гласа (Александър Йорданов, Владко Владимиров, 

Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката. 
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И. Н. Иванов попита това решение ще се публикува ли в Държавен вестник. 

П. Младеновски отговори, че няма да се публикува. 

 

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО: 

 

По т.1. както следва: 

1. Приема доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-126 от 05.11.2021 г. на „ЕОН 

България 1“ ЕООД за одобряване на бизнес план за извършване на за дейността „търговия 

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

балансираща група“  и „координатор на комбинирана балансираща група“; 

2. Одобрява бизнес план на „ЕОН България 1“ ЕООД за осъществяване на 

дейността „търговия с електрическа енергия“ за периода 2021 г. – 2025 г. 

 

По т.2. както следва: 

1. Приема доклад относно заявление с вх. № Е-12-80-2 от 02.09.2021 г. от „Калцит“ 

АД за одобряване на бизнес план за периода 2022 г. - 2026 г.; 

2. Насрочва открито заседание по т.1 по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от Закона за 

енергетиката на 06.01.2022 г. от 10:25 ч.; 

3. Откритото заседание по т. 2 да бъде проведено по реда на решение по Протокол 

№ 175 от 05.08.2020 г., т. 8, на Комисията за енергийно и водно регулиране;  

4. За присъствено или виртуално участие в откритото заседание да бъдат поканени 

лицата, представляващи по търговска регистрация „Калцит“ АД, или други 

упълномощени от тях представители на дружеството; 

5. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на 

интернет страницата на Комисията. 

 

По т.3. както следва: 

1. Приема доклад относно одобряване на бизнес план на СЪСТЕЙНЪБЪЛ 

ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ НОРТ С.Р.Л. за периода 2022 –2024 г.; 

2. Одобрява бизнес план на СЪСТЕЙНЪБЪЛ ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ НОРТ С.Р.Л. за 

осъществяване на дейността „търговия с природен газ“ за периода 2022 – 2024 г. 

 

По т.4. както следва: 

Определя, считано от 01.01.2022 г., пределна цена за сключване на сделки на пазара 

на балансираща енергия, както следва: 

1. Пределна цена за сключване на сделки на пазара на балансираща енергия за 

предоставяне на системна услуга за регулиране нагоре в размер на Цпдн + 100 лв., където 

Цпдн е равна на почасовата цена на пазара „ден напред“ на „Българска независима 

енергийна борса“ ЕАД; 

2. Пределна цена за сключване на сделки на пазара на балансираща енергия за 

предоставяне на системна услуга за регулиране надолу в размер на 30%*Цпдн, където 

Цпдн е равна на почасовата цена на пазара „ден напред“ на „Българска независима 

енергийна борса“ ЕАД, но не по-висока от регулираната цена на водноелектрическите 

централи, собственост на „Национална електрическа компания“ ЕАД; 

3. Пределните цени по т. 1 и т. 2 не се прилагат при сключване на сделки за 

балансираща енергия, която е закупена/продадена от/на съседни енергийни системи по 

двустранни споразумения или от регионален балансиращ пазар. 

 

 

Приложения: 

1. Доклад с вх. № Е-Дк-1341 от 22.12.2021 г. и Решение на КЕВР № БП-64 от 

30.12.2021 г. - заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-126 от 05.11.2021 г. на „ЕОН България 1“ ЕООД 

за одобряване на бизнес план за извършване на за дейността „търговия с електрическа 
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енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща 

група“  и „координатор на комбинирана балансираща група“; 

2. Доклад с вх. № Е-Дк-1331/20.12.2021 г. - заявление с вх. № Е-12-80-2 от 

02.09.2021 г. от „Калцит“ АД за одобряване на бизнес план за периода 2022 г. - 2026 г.; 

3. Доклад с вх. № Е-ДК-1342 от 22.12.2021 г. и Решение на КЕВР № БП-65 от 

30.12.2021 г. - одобряване на бизнес план на СЪСТЕЙНЪБЪЛ ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ НОРТ 

С.Р.Л. за периода 2022 –2024 г.; 

4. Решение на КЕВР № Ц-44 от 30.12.2021 г. - определяне на пределна цена за 

сключване на сделки на пазара на балансираща енергия. 

 

 

 
 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

.................................................                   ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ 

 Г. Добрев 

 

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

 А. Йорданов 

 

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

 В. Владимиров 

 

.................................................    ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

 Г. Златев 

 

.................................................      Р. ТОТКОВА 

 Е. Харитонова 

 

              

 
Протоколирал: 

 

 А. Фикова - главен експерт 


