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ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
София – 1000, бул. “Княз Дондуков” № 8-10, тел. 02 988 24 98; 02 9359 613, факс 02 988 87 82 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ И1-Л-230 

от 18.08.2014 г. 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание, проведено на 18.08.2014 г., като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-358/ 

30.07.2014 г.преписка, образувана по заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-53/03.10.2013 г., 

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

лицензия № Л-230-15/04.06.2007 г., издадена за дейността „търговия с електрическа 

енергия” с права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група”, 

доклада на работната група и събраните данни от проведеното на 11.08.2014 г. открито 

заседание, установи следното: 

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

53/03.10.2013 г., подадено от „Национална електрическа компания” ЕАД („НЕК” ЕАД) за 

изменение/допълнение на лицензия № Л-230-15/04.06.2007 г., издадена за дейността 

„търговия с електрическа енергия” с включване на права и задължения на “координатор на 

стандартна балансираща група” на основание чл. 51, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката 

(ЗЕ), чл. 61, ал. 2, т. 2 от Наредбата №3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в 

енергетиката (НЛДЕ) във връзка с чл. 39, ал. 5 и чл. 96а от ЗЕ. 

На основание чл. 37, ал. 4, т. 3 от Устройствения правилник на ДКЕВР и на нейната 

администрация със заповед № З-Е-256/10.10.2013 г. е сформирана работна група със задача 

да проучи обстоятелствата, съдържащи се в заявлението и приложенията към него за 

установяване на основателността на искането. 

При извършената проверка на заявлението и приложенията към него, от формална 

страна беше констатирано, че те не отговарят на изискванията на  Наредба № 3 от 

21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, поради което е изискана 

допълнителна информация. 

С писмо с изх. № Е-ЗЛР-И-53 от 25.10.2013 г. е изискана информация от дружеството. 

С писма с вх. № Е-ЗЛР-И-53 от 04.11.2013 г. и вх. № Е-ЗЛР-И-53 от 26.02.2014 г. заявителят 

е представил изисканите данни и документи, след което преписката е разгледана по 

същество от работната група за установяване на съответствието на заявлението с 

нормативните изисквания за изменение/допълнение на  издадената лицензия. С писмо с вх. 

№ Е-ЗЛР-И-53 от 01.08.2014 г. НЕК ЕАД са представили актуално удостоверение за открита 

специална сметка в „СОСИТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК” АД. 

Заявителят „Национална електрическа компания” ЕАД, ЕИК 000649348, е със 

седалище и адрес на управление: България, област София (столица), община Столична, гр. 

София 1000, район „Оборище”, ул. „Триадица” № 8. Дружеството се представлява от 

Екатерина Димитрова Истаткова – Изпълнителен директор. 

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

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

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

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

от 1 (един) лева всяка. Едноличен собственик на капитала е „Български Енергиен Холдинг” 

ЕАД, ЕИК 831373560. 
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„Национална електрическа компания” ЕАД е титуляр на лицензия № Л-230-

15/04.06.2007 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия”. 

Заявителят притежава лицензии, издадени съгласно ЗЕ и за други дейности, както 

следва:  

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

електрическа енергия”; 

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

електрическа енергия от доставчик от последна инстанция”; 

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

енергия”. 

Съгласно чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗЕ производство за изменение на лицензия може да се 

образува по искане на лицензианта. С подаденото заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-53/03.10.2013 

г. дружеството е поискало допълване на лицензията с права и задължения на „координатор 

на стандартна балансираща група”.  Основание за исканото изменение е и чл. 61, ал. 2, т. 2 и 

чл.65, ал.1 и ал.2 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в 

енергетиката. Съгласно чл. 39, ал. 5 от ЗЕ, в случай, че лицензиант притежава лицензия за 

дейността „търговия с електрическа енергия“, същият ако отговаря на изискванията за 

координатор на балансираща група, може да поиска изменение на съществуващата му 

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

допълнена с права и задължения на координатор на стандартна балансираща група. 

Съгласно чл. 56, ал. 3 от Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ), приети 

с решение по протокол № 110 от 18.07.2013 г. на ДКЕВР (обн. ДВ, бр. 66 от 26.07.2013 г. 

изм. и доп. с протокол № 54 от 08.04.2014 г. обн. ДВ, бр. 39 от 09.05.2014 г.) стандартната 

балансираща група е с координатор лице, на което е издадена лицензия за търговия с 

електрическа енергия по чл. 39, ал. 1, т. 5 от ЗЕ.  

Комисията е издала лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия” на 

дружеството за срок от 10 години. Исканото изменение с допълване на права и задължения 

за дейността „координатор на стандартна балансираща група” предполага качество търговец 

на електрическа енергия. Предвид изложеното, при изменение на съществуващата лицензия 

срокът на изпълнение на дейността за координатор не може да надвишава този по 

лицензията. 

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

електрическа компания” ЕАД за изменение/допълнение на лицензия № Л-230-

15/04.06.2007 г. за дейността „търговия с електрическа енергия” с права и задължения 

на “координатор на стандартна балансираща група” е допустимо. 

Дружеството е регистрирано като активен търговски участник на либерализирания 

пазар на електрическа енергия и има издаден от „Електроенергиен системен оператор” ЕАД 

(„ЕСО” ЕАД) кодов номер на търговски участник № 32X-NEK-EAD----C. 

В приложения от „НЕК” ЕАД Бизнес план е описано материално-техническото 

оборудване за осъществяване на дейността, „търговия с електрическа енергия“, с включени 

права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група”. Използва се 

високотехнологично информационно оборудване и съвременни софтуерни решения. Всички 

работни места в компанията са осигурени с компютърна и периферна техника. Дружеството 

разполага с високоскоростни и надеждни мрежови връзки между офисите си в страната. 

„НЕК” ЕАД притежава собствен IT екип, състоящ се от висококвалифицирани специалисти. 

Дружеството разполага със следния софтуер, мрежи и специализирани помещения: 

- ERP система обхващаща всички бизнес процеси в страната 

- Billing система за обработка на товарови графици и показания 

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

- Документно - обработна система; 
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- Локална мрежа (LAN) в ЦУ; 

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

- Високонадеждна и резервирана мрежа с национално покритие между поделенията 

(WAN); 

- Високонадеждна и резервирана Интернет свързаност; 

- Високотехнологични решения за осигуряване на IT сигурност и надеждност; 

- Специализирани помещения за разполагане на сървърно и комуникационно 

оборудване; 

Дружеството декларира, че притежава необходимата материално техническа база, офис 

помещения и компютърно оборудване за извършва дейността си по лицензията.   

„НЕК” ЕАД е изпълнило изискванията относно комуникационно и компютърно 

оборудване за електронен обмен на данни с оператора и декларира, че техническите 

средства, необходими за сключване на сделки с електрическа енергия по чл. 100, ал. 1 от ЗЕ, 

отговарят на условията, определени в Правилата за търговия с електрическа енергия 

(ПТЕЕ), потвърдени с писмо с изх. № ЦУ-ПМО-7051 от 04.12.2013 г. от „ЕСО” ЕАД. 

От изложените данни и доказателства може да се приеме, че „Национална 

електрическа компания” ЕАД отговаря на изискванията за наличие на техническа и 

материална осигуреност за сключване на сделки с електрическа енергия като 

координатор на стандартна балансираща група в съответствие с чл. 11, ал. 6 т. 2 от 

НЛДЕ. 

Предоставени са данни за управленската и организационна структура на дружеството, 

както и справка за численост, образование, стаж и квалификация на персонала в управление 

„Свободен пазар“, Дирекция „Търговия“ на „НЕК” ЕАД, заверено от ръководител на 

управление „Човешки ресурси“, функционална характеристика на звеното, както и 

длъжностни характеристики на служителите. 

Функционална характеристика на управление „Свободен пазар“: 

- Основни задачи – покупка и продажба, внос и износ на електрическа енергия по 

свободно договорени цени. 

- Структура на звеното – в управление „Свободен пазар“ няма обособени под звена. 

Управлението се състои от ръководител и сътрудници, като числеността се 

определя от разписанието на длъжностите. 

- Функции и компетенции – покупка на електроенергия по свободно договорени 

цени, организиране и провеждане на процедури за продажба на електроенергия, 

участие в търгове за покупка и продажба на електроенергия, участие в търгове за 

преносен капацитет, изготвяне и регистриране на ежедневни графици, анализ на 

цените на електрическа енергия в региона. 

- Подчиненост, връзки и взаимодействия – управление „Свободен пазар“ е 

подчинено на директор дирекция „Търговия“ и си взаимодейства с останалите 

звена в „НЕК” ЕАД 

В съответствие с чл. 58, ал. 1, т. 2 от ПТЕЕ, към заявлението дружеството е 

представило „Общи принципи за разпределение на небалансите в рамките на балансиращата 

група”. 

Изложените от дружеството данни и доказателства дават основание да се приеме, 

че „Национална електрическа компания” ЕАД отговаря на изискванията по чл. 40, ал. 

1, т. 1 от ЗЕ и чл. 11, ал. 6 т. 3 от НЛДЕ относно наличието на човешки ресурси и 

организационна структура за осъществяване на дейността „търговия с електрическа 

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

Дружеството  е представило бизнес план за управление и развитие на дейността 

„търговия с електрическа енергия”, допълнена с дейността „координатор на балансираща 

група” за периода 2014 - 2018 г. с представени прогнозни приходи и разходи на дейността и 
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показателите за ефективност, както и удостоверение от „Корпоративна търговска банка” АД 

с изх. №: 378/14.01.2014 г. за открита специална разплащателна сметка. 

С представеното банково удостоверение „Корпоративна търговска банка” АД 

потвърждава, че „НЕК” ЕАД има открита специална разплащателна сметка по смисъла на 

чл. 19 от Правилата за условията и реда за предоставяне на достъп до електропреносната и 

електроразпределителните мрежи (Правилата), със салдо към 21.12.2013 г. в размер на 

2 273 191,89 лв. Съгласно представеният одитиран годишен финансов отчет за 2013 г., 

годишния оборот от продажба на електрическа енергия на свободния пазар е в размер на 175 

673 хил. лв. и съгласно Правилата 1/24 част от оборота на дружеството от търговия с 

електрическа енергия за отчетната година трябва да е в размер на 7 319 708 лв. На основание 

чл. 19 ал.6 от Правилата, сумата по специалната сметка може да бъде използвана от 

търговеца за изпълнение на задълженията си при осъществяване на лицензионната дейност, 

като възстановяването й до определения в чл.19 ал. 2 размер (1/24 част) се извършва в срок 

до 20 (двадесет) работни дни.  

С писмо вх. № Е-ЗЛР-И-53/01.08.2014 г., „НЕК” ЕАД предоставя ново банково 

удостоверение, издадено от „СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК” АД с изх. № 

832/30.07.2014 г., с което се потвърждава, че дружеството притежава открита разплащателна 

сметка съгласно чл.19, ал.2 от Правилата, със салдо 9 221 460 лв. към 12.00 ч. на 30.07.2014 

г. Сумата покрива 1/24 част от годишния оборот от търговия с електрическа енергия на 

дружеството. 

Съгласно представения с писмо вх. №: E-13-01-81/25.07.2014 г. одитиран годишен 

финансов отчет за 2013 г. на „Национална електрическа компания” ЕАД, отчетеният текущ 

нетен финансов резултат е загуба в размер на 137 230 хил. лв., увеличена спрямо 

предходната 2012 г., когато загубата е в размер на 93 636 хил. лв., дължаща се на следните 

обстоятелства: 

- влошена структура на закупената от „НЕК” ЕАД електроенергия, като е закупено 

значително по-малко количество електроенергия през 2013 г. при значително по-висока 

цена. През 2012 г. отчетената средна цена на закупената електроенергия е 82,58 лв. МВтч., 

докато през 2013 г. нараства на 98,41 лв. МВтч или 19,2% ръст. 

- ограничаване производството и намалено натоварване на кондензационните 

електроцентрали с дългосрочни договори (ТЕЦ „Ей и Ес Гълъбово Марица Изток 1” и ТЕЦ 

„Контур Глобал Марица Изток 3”), чиято пълна разполагаемост влиза в цената на 

закупената електроенергия от 01.08.2013 г., съгласно новият пазарен модел и цените 

утвърдени от ДКЕВР. По този начин двете електроцентрали работят на по-малко 

натоварване от предвиденото и остава повече нереализирана разполагаемост, което 

значително оскъпява микса на „НЕК” ЕАД. Значително по-малко електроенергия е закупено 

и от „АЕЦ Козлодуй” ЕАД за квоти за регулирания пазар. 

- съгласно новият пазарен модел, влязъл в сила от 01.08.2013 г., крайните снабдители 

продават на „НЕК” ЕАД закупената от тях електроенергия от производители, присъединени 

към електроразпределителните мрежи от възобновяеми източници (ВИ) и топлофикационни 

и заводски централи, чиято цена е изключително висока /над 200 лв./МВтч за централите с 

високоефективно комбинирано производство (ВЕКП) и над 300 лв./МВтч за ВИ./ 

„НЕК” ЕАД реализира общо приходи за 2013 г. в размер на 3 014 536 хил. лв., което е 

с 3,5% по-малко или намаление с 110 712 хил.лв. в сравнение с отчетените данни през 2012 

г. Приходите от продажби намаляват с 30 231 хил. лв. като възлизат на 2 950 566 хил. лв. 

през 2013 г. спрямо отчетените 2 980 797 хил. лв. за 2012 г., или изменение с -1%. 

Общо разходите на дружеството за 2013 г. са в размер на 3 195 282 хил. лв., намалени 

с 2,37% спрямо 2012 г. на 3 272 719 хил. лв. 

Общо активите на дружеството през 2013 г. спрямо 2012 г. се увеличават с 5,68 %, на 

7 184 583 хил. лв. от 6 798 056 хил. лв., в резултат на увеличените текущи активи. 
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Текущите активи на дружеството се увеличават с 43% на 941 495 хил. лв. от 537 457 

хил. лв., в резултат на увеличените търговски и други вземания, както и краткосрочни 

вземания от свързани лица. 

Нетекущите активи на „НЕК” ЕАД обаче намаляват (с 0,28%, до 6 243 048 хил. лв. от 

6 260 599 хил. лв.), основно в частта имоти, машини, съоръжения и оборудване и 

инвестиции в дъщерни предприятия.     

Регистрираният капитал на дружеството към 31.12.2013 г. е непроменен спрямо 2012 

г. и е в размер на 1 063 766 хил. лв.  

Общо пасивите на дружеството нарастват през 2013 г. с 17% на 3 075 403 хил. лв., 

спрямо 2012 г., когато са 2 551 869 хил. лв., което се дължи на увеличените текущи и 

нетекущи пасиви. Текущите пасиви нарастват (с 2,26% на 1 985 514 хил. лв. от 1 941 600 

хил. лв. спрямо 2012 г.), основно от увеличените търговски задължения. Нетекущите пасиви 

също нарастват през отчетния период (с 55%, на 1 089 889 хил. лв. лв. от 610 269 хил. лв.), в 

резултат на увеличените дългосрочни задължения към свързани лица. 

Съотношението собствен капитал и дълготрайни активи за текущата година е 0,68 

спрямо 0,68, което означава, че дружеството не разполага с достатъчно собствени средства 

за придобиване на нови нетекущи активи. 

Коефициентът на обща ликвидност за 2013 г. (съотношението между краткотрайни 

активи и краткосрочни пасиви), е 0,47 спрямо 0,28, което е индикатор, че дружеството не 

разполага със свободни оборотни средства за обслужване на текущите си задължения. 

Съотношението между собствен капитал и краткосрочни и дългосрочни пасиви за 

текущата година е 1,34 спрямо 1,66, което означава, че дружеството разполага с достатъчно 

собствен финансов ресурс за обезпечаване обслужването на дългосрочните и 

краткосрочните задължения.  

Въз основа на направения анализ на база обща балансова структура може да бъде 

направен извод, че общото финансово състояние на „НЕК“ ЕАД към края на 2013 г. се 

определя като относително лошо.  

От представеният бизнес план за управление и развитие на дейността „търговия с 

електрическа енергия”, допълнена с дейността „координатор на балансираща група” за 

периода 2014 - 2018 г. е видно следното: прогнозните приходи на дейността „търговия с 

електрическа енергия”, включваща правата и задълженията на „координатор на 

балансираща група” на „НЕК” ЕАД, е разработена на база прогнозни количества 

електроенергия, с които компанията ще търгува на свободния пазар. 

За периода на бизнес плана се прогнозира разходите за дейността по елементи 

годишно да нарастват с 3% инфлация. Прогнозира се в резултат на нарастване на разходите 

за закупваната електрическа енергия, която ще участва в микса на „НЕК” ЕАД като 

търговец, да се увеличи доставната цена, поради което се предвижда и нарастване на 

продажните цени, съответно реализиране на по-високи приходи през пет годишния период. 

Стойностите на коефициентите за ефективност на разходите намаляват незначително 

за периода на бизнес плана. Стойностите над единица показват, че приходите ще 

превишават разходите. От друга страна коефициентите на приходите показват, че 

дружеството ще се стреми да получава повече приходи от извършените разходи, но в 

следствие на очакваното увеличение на разходите за закупуване на електрическа енергия, 

ще се наблюдава незначително влошаване на показателите. 

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

притежава финансови възможности за извършване на дейността „търговия с 

електрическа енергия” с права и задължения на „координатор на стандартна 

балансираща група”, тъй като представеният бизнес план показва тенденция за 

положително финансово развитие, основаващо се на прогнозирана нарастваща 

печалба. 
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В съответствие с чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от НЛДЕ и чл. 11,  т. 9 от ПТЕЕ, „Национална 

електрическа компания” ЕАД е представило проект на Договор за участие в балансираща 

група.  

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

участие на потребители в балансираща група може да се направи извода, че същият 

отговаря на минималните изисквания на чл. 12, ал. 2 от НЛДЕ и е в съответствие с 

ПТЕЕ. 

Предвид гореизложеното, Комисията счита, че искането на „НЕК” ЕАД за 

изменение и допълнение на лицензия № Л-230-15/04.06.2007 г., издадена за дейността 

„търговия с електрическа енергия” с права и задължения на „координатор на 

стандартна балансираща група”, е основателно. С цел уеднаквяване на общоприетите 

понятия, които имат отношение към лицензионната дейност, е необходимо лицензията 

да бъде изменена, както следва:  

 

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

допълнения: 

1. т. 1.1.3. се изменя така: 

„1.1.3. „Наредбата” е Наредба №3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в 

енергетиката (обн. ДВ. бр. 33 от 2013 г. с всички последващи изменения и допълнения”). 

2. т. 1.1.4. чл. 21, ал.1, т. 7 от ЗЕ се заменя с чл.21, ал.1, т.13 от ЗЕ. 

3. т.. 1.1.5. чл. 21, ал.1, т. 7 от ЗЕ (обн. ДВ, бр. 64/17.08.2010 г.) се заменя с чл.21, 

ал.1, т.9 (обн. ДВ, бр. 66/26.07.2013 г.). 

4. т. 1.1.5. чл. 21, ал.1, т. 7 от ЗЕ (обн. ДВ, бр. 64/17.08.2010 г.) се заменя с чл.21, ал.1, 

т.9 (обн. ДВ, бр. 66/26.07.2013 г.). 

5. Създава се нова т. 1.1.6., която гласи: 

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

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

регулиране съгласно чл.21, ал.1, т.9 от ЗЕ (обн. ДВ, бр. 54 от 2012 г.) с всички последващи 

изменения и допълнения);” 

6. Създава се нова т. 1.1.8., която гласи: 

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

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

на електроенергийната система” (обн. ДВ, бр. 54 от 2012 г.), “Правила за управление на 

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

изменения и допълнения;” 

7. Създава се нова т. 1.1.8., която гласи: 

„1.1.8. “Тарифата” е “Тарифата за таксите, които се събират от Държавната комисия за 

енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката” (обн. ДВ. бр. 89/2004 г., изм. ДВ. 

бр. 41/2007 г., изм. ДВ. бр.10/2009 г.) с всички последващи изменения и допълнения;” 

8. Създава се нова т. 1.1.9. със следното съдържание: 

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

търговия с електрическа енергия.“ 

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

1. т. 2.1. се изменя така: 

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

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

електрическа енергия” („лицензионната дейност”) включително дейността „координатор на 

стандартна балансираща група“ в съответствие с разпоредбите на ЗЕ, подзаконовите актове 

по неговото прилагане, с действащото законодателство, с общите и индивидуалните 
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административни актове, издавани от комисията, регламентиращи тази дейност, както и с 

установената добра национална и международна практика.“ 

2. 2. т.2.2.1 се заменя така: 

„2.2.1. Да сключва сделки за покупка на електрическа енергия по свободно договорени 

цени, изключително с цел продажба, от производители, извън определената разполагаемост 

за производство на електрическа енергия по реда на чл. 21, ал. 1, т. 21 от ЗЕ, от други 

търговци, на които е издадена лицензия за търговия с електрическа енергия, от 

балансиращия или от борсовия пазар на електрическа енергия”; 

3. т. 2.2.2. се изменя така: 

„2.2.2. Да сключва сделки за продажба на електрическа енергия на участници, на 

други търговци, на които е издадена лицензия за „търговия с електрическа енергия”, на 

производители, на балансиращия, както и на борсовия пазар на електрическа енергия  

съгласно „Правилата за търговия с електрическа енергия”. 

4. Създава се нова т. 2.2.3. със следното съдържание: 

„2.2.3. Да осъществява дейността „координатор на стандартна балансираща група” и 

да прилага общи недискриминационни условия за разпределение на небаланса между 

отделните членове в групата, спазвайки действащото законодателство и прилагайки 

разумни бизнес методи и модели в съответствие с добрите международни практики, с цел 

по-добро планиране на баланса в балансиращата група, производството, потреблението и 

обмените между балансиращи групи. За изпълнението на това задължение лицензиантът е 

длъжен: 

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

балансиращата група и за смяната на координатор на балансираща група; 

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

които членовете на балансиращата група могат да получават актуална информация; 

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

производство, потребление и обмен на електрическа енергия в рамките на балансиращата 

група и с други координатори на балансираща група; 

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

балансиращата група; 

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

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

компенсиране на същите; 

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

на балансиращата група.“ 

5. Точка 2.3. се изменя така: 

„2.3. Лицензиантът може да упражнява търговия с електрическа енергия при 

условията на чл. 102 от ЗЕ.“ 

6. В т. 2.4. изразът „лицензионната дейност” се заменя с „лицензионните дейности” 

7. В т. 2.7.2. изразът „лицензионната дейност” се заменя с „лицензионните дейности” 

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

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

2. В т.3.1.1., б. „б“ думата „двустранните“ се заменя с думата „сключените“. 

3. В т. 3.2.1. думата „дейността“ се заменя с думата „дейностите“. 

4. В т. 3.3.1. думата „дейността“ се заменя с думата „дейностите“. 

5. В т.3.4.1. думата „дейността“ се заменя с думата „дейностите“. 

6. В т.3.4.2. изразът „лицензионната дейност” се заменя с „лицензионните дейности” 

7. В т.3.4.2., б. „б“ се изменя така: 

„б) информационно и телекомуникационно оборудване, софтуерни продукти, които 

дават възможност за получаване и администриране на необходимата информация за 
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изпълнение на задълженията по осъществяване на лицензионната дейност, включително и 

за дейността „координатор на стандартна балансираща група“, в т.ч. за събиране, 

прехвърляне и обработване на данни и поддържане на контакт с участниците на пазара.“ 

8. В т.3.4.2., б. „в“ думата „дейността“ се заменя с думата „дейностите“. 

9. В т.3.4.4. думата „дейността“ се заменя с думата „дейностите“. 

10. В т.3.4.4., б. „в” думата „потребители” се заменя с думата „участниците” 

11. В т.3.4.4. се създава нова б. „г“ със следното съдържание: 

„г) работа с участници в „стандартна балансираща група”, включително по приемане, 

разглеждане и решаване на техни претенции.  

12. В т. 3.5. думата „потребителите“ се заменя с израза „участници” 

13. В т.3.5.1. думата „потребителите“ се заменя с думата „участниците“. 

14. В т.3.5.2. думата „потребителите“ се заменя с израза „участниците”. 

15. В т.3.5.3. думата „потребителите“ се заменя с думата „участниците“. 

16. В т.3.5.4. думата „потребителя“ се заменя с думата „участника“. 

17. В т.3.5.7. изразът „потребителите от предоставяните услуги по снабдяване с 

електрическа енергия“ се заменя с думата „участниците“. 

18. Точка 3.5.8. се изменя така: 

„3.5.8. За осигуряване защитата на участниците лицензиантът изготвя и представя за 

одобряване от комисията договор за участие в „стандартна балансираща група” съгласно 

Правилата за търговия с електрическа енергия, включващ процедури за работа на 

координатора с участниците в стандартната балансираща група, реда и сроковете за 

получаване, разглеждане, проверка и отговор на подадени от участниците жалби – 

Приложение № 4.“ 

19. В т.3.5.9. се изменя така: 

„3.5.9. Лицензиантът е длъжен да осигурява участие на участниците, при условията на 

равнопоставеност и прозрачност за начина на разпределение на небалансите между него и 

останалите участници.“ 

20. Създава се нова т.3.5.11. със следното съдържание: 

„3.5.11. Лицензиантът е длъжен да предоставя информация на участниците за 

индивидуалния им небаланс, общия небаланс на групата и цената за балансиране за всеки 

период на сетълмент.“ 

21. В т.3.6.1. думата „потребителите“ се заменя с думата „участниците“. 

22. В т.3.6.3. думата „дейност“ се заменя с „дейности”. 

23. В т.3.8.1. изразът „лицензионната дейност“ се заменя с „лицензионните дейности”.  

24. В т.3.8.5. думата „потребителите“ се заменя с думата „участниците“. 

25. Създава се нова т.3.8.8. със следното съдържание: 

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

обхващащи едногодишен период от дейността „търговия с електрическа енергия” и като 

„координатор на стандартна балансираща група” и извънредни отчети, поискани от 

Комисията, съдържащи информация съгласно Правилата за търговия с електрическа 

енергия.“ 

26. В т.3.11.1 се изменя т.4 така: 

„4. Приложение № 4 – Договор за участие в стандартна балансираща група за поемане 

на отговорност за балансиране“ 

27. В т. 3.11.1. Съществуващата „т.4 Приложение № 4” става „т.5 Приложение № 5” 
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На проведеното открито заседание на 11.08.2014 г представители на дружеството 

заявиха, че приемат фактите и обстоятелствата отразени в доклада без възражения.  

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

39, ал. 5 от Закона за енергетиката, във връзка с чл. 9, ал. 5, чл. 13, ал. 6 и чл. 66, ал. 1, 

т. 1 от Наредба № 3 за лицензиране на дейностите в енергетиката 

 

 ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Изменя лицензия № Л-230-15/04.06.2007 г за дейността „търговия с 

електрическа енергия”, издадена на „Национална електрическа компания” ЕАД, с 

ЕИК 000649348, като допълва същата с права и задължения за дейността „координатор 

на стандартна балансираща група”, както следва: 

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

допълнения: 

1. т. 1.1.3. се изменя така: 

„1.1.3. „Наредбата” е Наредба №3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в 

енергетиката (обн. ДВ. бр. 33 от 2013 г. с всички последващи изменения и допълнения”). 

2. т. 1.1.4. чл. 21, ал.1, т. 7 от ЗЕ се заменя с чл.21, ал.1, т.13 от ЗЕ. 

3. т.. 1.1.5. чл. 21, ал.1, т. 7 от ЗЕ (обн. ДВ, бр. 64/17.08.2010 г.) се заменя с чл.21, 

ал.1, т.9 (обн. ДВ, бр. 66/26.07.2013 г.). 

4. т. 1.1.5. чл. 21, ал.1, т. 7 от ЗЕ (обн. ДВ, бр. 64/17.08.2010 г.) се заменя с чл.21, ал.1, 

т.9 (обн. ДВ, бр. 66/26.07.2013 г.). 

5. Създава се нова т. 1.1.6., която гласи: 

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

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

регулиране съгласно чл.21, ал.1, т.9 от ЗЕ (обн. ДВ, бр. 54 от 2012 г.) с всички последващи 

изменения и допълнения);” 

6. Създава се нова т. 1.1.8., която гласи: 

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

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

на електроенергийната система” (обн. ДВ, бр. 54 от 2012 г.), “Правила за управление на 

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

изменения и допълнения;” 

7. Създава се нова т. 1.1.8., която гласи: 

„1.1.8. “Тарифата” е “Тарифата за таксите, които се събират от Държавната комисия за 

енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката” (обн. ДВ. бр. 89/2004 г., изм. ДВ. 

бр. 41/2007 г., изм. ДВ. бр.10/2009 г.) с всички последващи изменения и допълнения;” 

8. Създава се нова т. 1.1.9. със следното съдържание: 

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

търговия с електрическа енергия.“ 

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

1. т. 2.1. се изменя така: 

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

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

електрическа енергия” („лицензионната дейност”) включително дейността „координатор на 

стандартна балансираща група“ в съответствие с разпоредбите на ЗЕ, подзаконовите актове 

по неговото прилагане, с действащото законодателство, с общите и индивидуалните 
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административни актове, издавани от комисията, регламентиращи тази дейност, както и с 

установената добра национална и международна практика.“ 

2. т.2.2.1 се заменя така: 

„2.2.1. Да сключва сделки за покупка на електрическа енергия по свободно договорени 

цени, изключително с цел продажба, от производители, извън определената разполагаемост 

за производство на електрическа енергия по реда на чл. 21, ал. 1, т. 21 от ЗЕ, от други 

търговци, на които е издадена лицензия за търговия с електрическа енергия, от 

балансиращия или от борсовия пазар на електрическа енергия”; 

3. т. 2.2.2. се изменя така: 

„2.2.2. Да сключва сделки за продажба на електрическа енергия на участници, на 

други търговци, на които е издадена лицензия за „търговия с електрическа енергия”, на 

производители, на балансиращия, както и на борсовия пазар на електрическа енергия  

съгласно „Правилата за търговия с електрическа енергия”. 

4. Създава се нова т. 2.2.3. със следното съдържание: 

„2.2.3. Да осъществява дейността „координатор на стандартна балансираща група” и 

да прилага общи недискриминационни условия за разпределение на небаланса между 

отделните членове в групата, спазвайки действащото законодателство и прилагайки 

разумни бизнес методи и модели в съответствие с добрите международни практики, с цел 

по-добро планиране на баланса в балансиращата група, производството, потреблението и 

обмените между балансиращи групи. За изпълнението на това задължение лицензиантът е 

длъжен: 

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

балансиращата група и за смяната на координатор на балансираща група; 

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

които членовете на балансиращата група могат да получават актуална информация; 

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

производство, потребление и обмен на електрическа енергия в рамките на балансиращата 

група и с други координатори на балансираща група; 

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

балансиращата група; 

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

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

компенсиране на същите; 

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

на балансиращата група.“ 

5. Точка 2.3. се изменя така: 

„2.3. Лицензиантът може да упражнява търговия с електрическа енергия при 

условията на чл. 102 от ЗЕ.“ 

6. В т. 2.4. изразът „лицензионната дейност” се заменя с „лицензионните дейности” 

7. В т. 2.7.2. изразът „лицензионната дейност” се заменя с „лицензионните дейности” 

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

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

2. В т.3.1.1., б. „б“ думата „двустранните“ се заменя с думата „сключените“. 

3. В т.3.2.1. думата „дейността“ се заменя с думата „дейностите“. 

4. В т.3.3.1. думата „дейността“ се заменя с думата „дейностите“. 

5. В т.3.4.1. думата „дейността“ се заменя с думата „дейностите“. 

6. В т.3.4.2. изразът „лицензионната дейност” се заменя с „лицензионните дейности” 

7. В т.3.4.2., б. „б“ се изменя така: 

„б) информационно и телекомуникационно оборудване, софтуерни продукти, които 

дават възможност за получаване и администриране на необходимата информация за 
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изпълнение на задълженията по осъществяване на лицензионната дейност, включително и 

за дейността „координатор на стандартна балансираща група“, в т.ч. за събиране, 

прехвърляне и обработване на данни и поддържане на контакт с участниците на пазара.“ 

8. В т.3.4.2., б. „в“ думата „дейността“ се заменя с думата „дейностите“. 

9. В т.3.4.4. думата „дейността“ се заменя с думата „дейностите“. 

10. В т.3.4.4., б. „в” думата „потребители” се заменя с думата „участниците” 

11. В т.3.4.4. се създава нова б. „г“ със следното съдържание: 

„г) работа с участници в „стандартна балансираща група”, включително по приемане, 

разглеждане и решаване на техни претенции.  

12. В т. 3.5. думата „потребителите“ се заменя с израза „участници”. 

13. В т.3.5.1. думата „потребителите“ се заменя с думата „участниците“. 

14. В т.3.5.2. думата „потребителите“ се заменя с израза „участниците”. 

15. В т.3.5.3. думата „потребителите“ се заменя с думата „участниците“. 

16. В т.3.5.4. думата „потребителя“ се заменя с думата „участника“. 

17. В т.3.5.7. изразът „потребителите от предоставяните услуги по снабдяване с 

електрическа енергия“ се заменя с думата „участниците“. 

18. Точка 3.5.8. се изменя така: 

„3.5.8. За осигуряване защитата на участниците лицензиантът изготвя и представя за 

одобряване от комисията договор за участие в „стандартна балансираща група” съгласно 

Правилата за търговия с електрическа енергия, включващ процедури за работа на 

координатора с участниците в стандартната балансираща група, реда и сроковете за 

получаване, разглеждане, проверка и отговор на подадени от участниците жалби – 

Приложение № 4.“ 

19. В т.3.5.9. се изменя така: 

„3.5.9. Лицензиантът е длъжен да осигурява участие на участниците, при условията на 

равнопоставеност и прозрачност за начина на разпределение на небалансите между него и 

останалите участници.“ 

20. Създава се нова т.3.5.11. със следното съдържание: 

„3.5.11. Лицензиантът е длъжен да предоставя информация на участниците за 

индивидуалния им небаланс, общия небаланс на групата и цената за балансиране за всеки 

период на сетълмент.“ 

21. В т.3.6.1. думата „потребителите“ се заменя с думата „участниците“. 

22. В т.3.6.3. думата „дейност“ се заменя с „дейности”. 

23. В т.3.8.1. изразът „лицензионната дейност“ се заменя с „лицензионните дейности”.  

24. В т.3.8.5. думата „потребителите“ се заменя с думата „участниците“. 

25. Създава се нова т.3.8.8. със следното съдържание: 

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

обхващащи едногодишен период от дейността „търговия с електрическа енергия” и като 

„координатор на стандартна балансираща група” и извънредни отчети, поискани от 

Комисията, съдържащи информация съгласно Правилата за търговия с електрическа 

енергия.“ 

26. В т.3.11.1 се изменя т. 4 така: 

„4. Приложение № 4 – Договор за участие в стандартна балансираща група за поемане 

на отговорност за балансиране“ 

27. В т. 3.11.1. Съществуващата „т.4 Приложение № 4” става „т.5 Приложение № 5” 
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2. Одобрява на „Национална електрическа компания” ЕАД актуализиран бизнес 

план за периода 2014 г. – 2018 г., приложение към това решение и приложение към 

издадената лицензия. 

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 

(четиринадесет) дневен срок. 
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