Междинен съкратен индивидуален финансов отчет
към 30 юни 2022

Електроенергиен Системен Оператор ЕАД

BULGARIA

ДОКЛАД ЗА ПРЕГЛЕД НА МЕЖДИННА ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ
ДО ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА
„ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД

Доклад относно междинен съкратен индивидуален финансов отчет
Ние извършихме преглед на приложения междинен съкратен индивидуален финансов отчет
на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД („ЕСО“ ЕАД), състоящ се от междинен
съкратен индивидуален отчет за финансовото състояние към 30 юни 2022 г. и свързаните с
него междинен съкратен индивидуален отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен
доход, междинния съкратен индивидуален отчет за промените в собствения капитал и
междинния съкратен индивидуален отчет за паричните потоци за периода, завършил на тази
дата, както и обобщение на значимите счетоводни политики и друга пояснителна информация.
Отговорност на ръководството за междинния съкратен индивидуален финансов отчет
Ръководството носи отговорност за изготвянето и достоверното представяне на този междинен
съкратен индивидуалеен финансов отчет в съответствие с Международните стандарти за
финансово отчитане, приети от ЕС и българското законодателство и за такава система на
вътрешен контрол, каквато ръководството определи, че е необходима, за изготвянето на
финансови отчети, които не съдържат съществени отклонения, независимо дали те се дължат
на измама или на грешка.
Отговорност на одитора
Нашата отговорност се свежда до изразяване на заключение относно приложения междинен
съкратен индивидуален финансов отчет. Ние проведохме нашия преглед в съответствие с
Международен стандарт за ангажименти за преглед 2410 “Преглед на междинна финансова
информация, извършен от независимия одитор на предприятието” (МСАП 2410).
МСАП 2410 изисква ние да достигнем до заключение относно това дали ни е станало известно
нещо, което да ни накара да считаме, че междинният съкратен индивидуален финансов отчет,
взет като цяло, не е изготвен във всички съществени аспекти в съответствие с приложимата
обща рамка за финансово отчитане. Този стандарт изисква също така ние да спазим
приложимите етични изисквания.
Прегледът на междинната финансова информация се състои от отправяне на проучващи
запитвания, главно към лицата, отговорни за финансовите и счетоводни въпроси, както и от
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прилагане на аналитични и други процедури за преглед. Прегледът е значително по-малък по
обхват от одита, проведен в съответствие с Международните одиторски стандарти и
следователно не ни дава възможност да придобием степен на сигурност, че бихме узнали
всички съществени въпроси, които би могло да бъдат идентифицирани при един одит.
Съответно, ние не изразяваме одиторско мнение, относно този междинен съкратен
индивидуален финансов отчет.
Заключение
Въз основа на извършения от нас преглед, удостоверяваме, че не ни е станало известно
нищо, което да ни накара да считаме, че този междинен съкратен финансов отчет не
представя достоверно, във всички съществени аспекти, финансовото състояние на
дружеството „ЕСО“ ЕАД към 30 юни 2022 г. и финансовите резултати от дейността и
паричните му потоци за годината, завършила на тази дата, в съответствие с Международните
стандарти за финансово отчитане (МСФО), приети от ЕС и българското законодателство.
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Я ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД

Междинен съкратен индивидуален отчет за финансовото състояние към 30 юни 2022 г.
В хиляди лева

Бележка

Нетекущи активи
Имоти, машини, съоръжения и оборудване
Нематериални активи
Инвестиции
Обща сума на нетекущите активи

Текущи активи
Материални запаси
Търговски вземания
Други вземания
Вземания от свързани предприятия
Парични средства и парични еквиваленти

6
7
8

9
10
27
11

Обща сума на текущи активи
Общо активи

30 юни
2022 г.

31 декември
2021 г.

2,811,880
10,494
2,220
2,824,594

2,794,403
11,713
1,970
2,808,086

35,871
139,506
15,081
119,476
200,281
510,215

30,415
153,943
4,428
99,446
85,349
373,581

3,334,809

3,181,667

Бележките ни страници 10 до 45 са неразделна част от този финансов отчет\
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Я ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД

Междинен съкратен индивидуален отчет за финансовото състояние към 30 юни 2022 г.
(продължение)
Бележка

В хшяди лева

30 юни
2022 г.

31 декември
2021 г.

299,176
(2,683)
1,855,518
19,106

299,176
(1,076)
1,855,634

Капитал и резерви
12
12
12
12
12
12

Акционерен капитал
Резерви
Преоценъчен резерв
Допълнителни резерви ф. „Специален”
Неразпределена печалба/(загуба)
Финансов резултат от текущ период
Обща сума на капитал и резерви

81,975
59,446

19,106
2,399
79,460

2,312,538

2,254,699

144,178
90
325,948
254,357
21,724
28,000

145,355
215
248,419
231,211
21,724
28,000
674,924

Пасиви
Нетекущи пасиви
Пасиви по отсрочени данъци
Задължения по заеми банки, лизинг и др.
Отсрочени приходи
Отсрочено финансиране
Задължения за обезщетения при пенсиониране
Дългосрочни задължения свързани лица
Обща сума на нетекущи пасиви
Текущи пасиви
Задължения към свързани предприятия
Търговски задължения
Други краткосрочни задължения
Задължения за данъци
Задължения за обезщетения при пенсиониране
Отсрочени финансиране
Отсрочени приходи
Задължения по заеми банки, лизинг и др.
Провизии

23
13
14
26

774,297

27
15
16
22
26
14
13

Обща сума на текущи пасиви
Общо пасиви
Общо капитал и пасиви

89,052
76,048
39,356
5,804
2,642
9,231
6,222
225

76,543
79,102
43,141
5,045
4,263
9,887
6,404
235
23,354
247,974
1,022,271
3,334,809

23,464
252,044
926,968
3,181,667
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Я* ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД

Междинен съкратен индивидуален отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход
към 30 юни 2022 г.
В хиляди лева

За 6 месеца към
30 юни 2022 г.

За 6 месеца към
30 юни 2021 г.

536,317
167,053

315,817
25,873

703,370

341,690

Коректив за разходи за придобиване на машини,
имоти съоръжения и оборудване

16,359

14,725

Коректив за разходи за придобиване на материални

62

32

запаси
Разходи за електрическа енергия на балансиращ

(197,702)

(49,894)

(199,041)
(13,232)
(34,898)
(56,824)
(51,176)
(47,983)
(35,489)
(13,216)
(2,218)
354
(2)
(2,259)

(62,593)
(14,725)
(25,572)
(19,102)
(42,476)
(49,335)
(33,489)
(11,547)
(1,872)
343

66,105

45,839

14
34
(98)

6
(111)

(64)

(105)

66,055

45,734

(6,609)

(4,600)

59,446

41,134

Бележка

17
18

Приходи от продажби
Други приходи от дейността
Всичко приходи

пазар
Технологични разходи по преноса
Разходи за материали
Разходи за външни услуги
Разходи за закупена разполагаемост
Разходи за амортизации
Разходи за възнаграждения на наети лица
Разходи за социално осигуряване и надбавки
Разходи за фонд СЕС
Други разходи за дейността
Промени в салдата на незавършено производство
Себестойност на продадените текущи активи
Разходи обезценка финансови активи
Резултат от оперативна дейност

19
20

21
21

21

Печалба от продажба на нетекущи активи
Финансови приходи
Финансови разходи
Нетни финансови разходи
Печалба преди данъци
23

Приходи/(разходи) за данъци
Нетна печалба за периода
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Я ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД

Междинен съкратен индивидуален отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход
към 30 юни 2022 (продължение)

В хиляди лева

Бележка

Печалба/загуба

За 6 месеца към
30 юни 2022 г.

За 6 месеца към
30 юни 2021 г.

59,446

41,134

(1,786)

(1,073)

179

107

(1,607)

(966)

Друг всеобхватен доход
Компоненти, които няма да бъдат впоследствие
рекласифицирани в печалбата или загубата:
Преоценки на задължение по план с дефинирани
доходи
Данъчни ефекти, свързани с тези компоненти
Друг всеобхватен доход за периода, нетно от
анъци

23
23

40,168

5
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Я ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД
Междинен съкратен индивидуален отчет за промените в собствения капитал
към 30 юни 2021 г.
Всички суми са представени в хил. лв.

Салдо към 01.01.2021 г.
Изплатени дивиденти
Увеличение (намаление) чрез прехвърляне
между преоценъчния резерв и
неразпределена печалба, нето от данъци
Сделки със собствениците

Акционерен
капитал

Преоценъчни
резерви

Законови
резерви

Допълнителни
1резерви
' „
ф. Специален

131,577

1,790,002

13,158

19,106

Резерв от
преоценки
по
, план. с
дефинирани
доходи
(13,514)

169,336

Неразпределена
печалба/
(Непокрита
загуба)

Общо
собствен
капитал

57,289
(25,369)

2,166,954
(25,369)

(1,343)

1,343

(1,343)

(24,026)
41,134

Печалба за годината
Преоценки на нетния пасив по план
с дефинирани доходи
Данък върху дохода, отнасящ се до
компонентите на другия всеобхватен
Друг всеобхватен доход за годината, нетно
от данъци

Други
резерви
r г

(25,369)
41,134

(1,073)

(1,073)

107

107

(966)

(966)
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ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД

Междинен съкратен индивидуален отчет за промените в собствения капитал (продължение)
към 30 юни 2022
Всички суми са представени в хил. лв.
Акционерен
капитал
Салдо към 01.01.2022 г.
Увеличение (намаление) чрез
прехвърляне между преоценъчния
резерв и неразпределена печалба, нето
Сделки със собствениците
Печалба за годината
Преоценки на нетния пасив по план
с дефинирани доходи
Данък върху дохода, отнасящ се до
компонентите на другия всеобхватен
Друг всеобхватен доход за годината,
нетно от данъци
Общо всеобхватен доход за годината
Салдо към 30 юни 2022 г.

299,176
-

Резерв от
Неразпределена
Допълнителни
преоценки
Преоценъчни Законови
печалба/
резерви
по план. с
(Непокрита
резерви
резерви ф."Специален" дефинирани
загуба)
доходи
1,855,634
13,158
19,106
(14,234)
81,859
(116)

-

"

2,254,699

116

-

(116)

Общо
собствен
капитал

116
59,446

59,446

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(1,786)

~

(1,786)

-

-

-

-

179

-

179

-

-

-

-

(1,607)

59,446

57,839

299,176

(116)

13,158

19,106

(1,607)

59,562

57,839

(15,841)

141,421

2,312,538

1,855,518

3 1. 08, 2022
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3 ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД
Междинен съкратен индивидуален отчет за паричните потоци
към 30 юни 2022 г.
В хиляди лева

Бележка

За 6 месеца към
30 юни 2022 г.

За 6 месеца към
30 юни 2021 г.

Парични потоци от оперативна дейност
Парични постъпления от клиенти, в т.ч.:
парични постъпления от свързани лица - група БЕХ

851,781
56,125

393,555
33,928

парични постъпления от свързани лица извън БЕХ

120,386

3,675

289

84

Парични плащания на доставчици, в т.ч.:

(559,512)

(174,722)

парични плащания към свързани лица - група БЕХ

(256,217)

(58,592)

парични плащания към свързани лица извън БЕХ

(195,853)

(37,479)

(4,602)

(64)

Парични плащания на персонал
Плащания за корпоративен данък
Плащания за други данъци и такси
ПП от финансирания по международни проекти
Други парични потоци от основна дейност (нето)
Курсови разлики
Други финансови

(86,845)
(5,357)
(37,003)
16,678
(2,157)
(1)
(17)

(85,556)
(1,955)
(38,212)
425
(217)
(8)
(28)

Нетен паричен поток от оперативна дейност

177,567

93,282

(250)

(500)

(61,878)

(110,837)

33

4

(62,095)

(111,333)

(60)
(60)

(122)
022)

115,412

(18,173)

85,711

152,781

(842)

(307)

200,281

134,301
58,230

дъщерно дружество ECO Инженеринг ЕООД

дъщерно дружество ECO Инженеринг ЕООД

Парични потоци от инвестиционна дейност
Инвестиции в държерно дружество
Закупуване на имоти, машини, съоръжения и
оборудване
Получени лихви
Нетен паричен
дейност

поток

от

инвестиционна

Парични потоци от финансова дейност
Изплащане на задължения по заеми и лизинг
Нетен паричен поток от финансова дейност
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти
Парични средства и еквиваленти в началото на
годината
Ефект от очаквани кредитни загуби
Парични средства и еквиваленти в края на периода

11

В т.ч. ПС спецЛЗредназаначение Регл. 943/2019
Д. .V''
Бележките на страницифо 45 са неразделна част от този финансов отчет.

Ангелин Цачев

0

Жулиета 1

Изпълнителен Дире
NS
Одиторско друже<
„Е;ЙЧ ЕЛ БИ БЪЛГАРИЯ” ООД

^ Q/I&V Н-М

ШабгсST А-

^

-

икова
водител

'мОСШЯЯ

Per,. Ms 017

(iO0C<^

J
■

bit Б

})

.-Cv jf

лу r
i<ih v //

III!

8

Я ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД

Междинен съкратен
индивидуален финансов отчет
за периода, приключващ
на 30 юни 2022 г.

Бележки към междинния съкратен финансов отчет
1. Статут и предмет на дейност..................................................................................................................... 10
2. База за изготвяне............................................................................................................................................ 17
3. Счетоводна политика и промени през периода.....................................................................................18
4. Функционална валута ивалута на представяне......................................................................................20
5. Използване на приблизителни оценки и преценки.............................................................................. 20
6.

Имоти, машини, съоръжения и оборудване..........................................................................................22

7. Нематериални активи.................................................................................................................................... 24
8. Инвестиции......................................................................................................................................................24
9. Търговски вземания...................................................................................................................................... 26
10. Други вземания..............................................................................................................................................26
1 ТПари и парични еквиваленти......................................................................................................................27
12.Капитал и резерви..........................................................................................................................................27
13.Отсрочени приходи........................................................................................................................................28
14.Отсрочено финансиране.............................................................................................................................. 29
15. Търговски задължения................................................................................................................................ 29
16. Други краткосрочни задължения...............................................................................................................29
17. Приходи от продажби................................................................................................................................. 30
18. Други приходи от дейността.......................................................................................................................30
19. Разходи за материали................................................................................................................................... 31
20. Разходи за външни услуги........................................................................................................................... 31
21. Други разходи...............................................................................................................................................32
22. Задължения за данъци и др. публични вземания..................................................................................32
23. Данъци..............................................................................................................................................................32
24. Финансови инструменти............................................................................................................................. 34
25. Условни задължения.................................................................................................................................... 35
26. Доходи на наети лица................................................................................................................................... 35
27. Свързани лица...............................................................................................................................................35
28. Провизии......................................................................................................................................................... 44
29. Събития след датата на отчетния период................................................................................................ 44

9

Я ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД

Междинен съкратен
индивидуален финансов отчет
за периода, приключващ
на 30 юни 2022

Бележки към финансовия отчет
I. Статут и предмет ма дейност
Електроенергийният системен оператор осъществява единното оперативно планиране, координиране и
управление на електроенергийната система на Република България, съвместната работа на
електроенергийната система с електроенергийните системи на други страни, осигурява експлоатацията,
поддръжката и надеждното функциониране на електропреносната мрежа, поддържането на спомагателни
мрежи, както и ремонтни дейности и услуги в областта на енергетиката. Компанията осъществява транзит
на електроенергия по националната мрежа и администрира пазара на електрическа енергия.
При паралелната работа в ENTSO-E, ECO ЕАД като основен партньор на Балканския регион, се стреми да
повишава не само надеждността на преноса, но и икономическата ефективност при управление на активите
като въвежда и използва най-съвременните методи за планиране, поддръжка и мониторинг.
Основните приоритети в дейността на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД (ECO ЕАД) и през
първото полугодие на 2022 г. бяха насочени към изпълнение на лицензионните си задължения, за
осигуряване на оперативната надеждност на електроенергийната система по отношение на баланса на
мощности и на адекватността на мрежата. С оглед изпълнение на тези си задължения, в дружеството бяха
направени прогнози за потреблението и за необходимите генериращи мощности за неговото покриване в
страната и в Региона в съответствие с изискванията за надеждна работа на системата.
През първото полугодие на 2022 г. дружеството осъществяваше дейността си в условията на регулирани
цени за достъп до електропреносната мрежа, за пренос през електропреносната мрежа, и разполагаемост
за допълнителни (спомагателни) услуги.
С приемането на промените в Закона за енергетиката, обн. в ДВ, бр. 3В/08.05.2018, считано от 01 юли 2018
г. ECO ЕАД закупува електрическата енергия за компенсиране на технологичните разходи по пренос на
организиран борсов пазар, чрез участие на дългосрочния и краткосрочен пазарен сегмент.
ECO ЕАД е пълноправен член на Европейската организация на системните оператори за пренос на
електроенергия (ENTSO-E) и осъществява синхронната работа с останалите EEC от Европа в съответствие
с "Operation Handbook" на ENTSO-E въз основа на принципите на взаимната изгода, солидарност и взаимна
помощ при аварийни ситуации за гарантиране на сигурно, качествено и ефективно снабдяване на
потребителите с електрическа енергия. Експерти на ECO ЕАД участват активно в работата на Комитетите,
Работните групи и проектите по специфични направления във връзка с разработването и гласуването на
документите по прилагането на изискванията на Регламентите/Насоките на Европейската комисия. ECO
ЕАД се стреми да повишава не само надеждността на преноса, но и икономическата ефективност при
управление на активите като въвежда и използва най-съвременните методи за планиране, поддръжка и
мониторинг.
От 2019 г. ECO ЕАД е акционер в тръжната кантора JAO S.A, която изпълнява ролята на Единна
Платформа за Разпределение (ЕПР) на преносни способности съгласно Регламент 2016/1719 за
установяване на насоки за предварително разпределяне на преносна способност. JAO S.A разпределя
дългосрочните преносни способности (годишни и месечни) на всички граници между страните-членки на
ЕС.
На 22 май 2020 г. операторите на преносни системи на България (ECO ЕАД), Гърция (IPTO), Италия
(TERNA SpA) и Румъния (Transelectrica) учредиха дружество за координиране на сигурността на
електроенергийната мрежа в Югоизточна Европа - Southeast Electricity Network Coordination Center
(“SEleNe CC”) със седалище в Солун, Гърция. Четирите преносни оператора имат равно участие в дяловия
капитал на новоучреденото акционерно дружество. Съгласно европейската регулаторна рамка, основните
отговорности на SEleNe СС по регионалната мрежова сигурност са анализ на експлоатационната
сигурност, координирано планиране на прекъсванията, координирано разпределяне на капацитет,
краткосрочна и близо до реалното време прогноза на адекватността, изготвяне на модели на отделна и
обща електроенергийна мрежа, и предоставяне на данните. Посочените дейности се извършват активно
считано от 01.07.2021 г.
„Електроенергиен системен оператор” ЕАД (ECO ЕАД) е дружество, регистрирано в Търговския регистър
при Агенцията по вписванията, ЕИК 175201304, със седалище и адрес на управление гр. София, район
„Витоша”, бул. „Цар Борис III” №201. Дружеството е учредено за неопределен срок. Регистрирано е по
Закона за данък върху добавената стойност.
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Едноличен собственик на капитала на дружеството е “Български енергиен холдинг” ЕАД (БЕХ ЕАД),
регистрирано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 831373560, чийто Принципал
е българската държава, чрез публичен орган - Министерство на енергетиката. Правото на собственост от
страна на държавата се упражнява от Министъра на енергетиката.
Органите на управление са: Общото събрание (едноличен собственик на капитала), Надзорен съвет и
Управителен съвет. Правата на едноличния собственик на капитала се упражняват от Съвета на
директорите на БЕХ ЕАД.
ECO ЕАД е публично предприятие по смисъла на Закона за публичните предприятия (ЗПП). Членовете на
Надзорния съвет на независимия преносен оператор се избират след проведени конкурсни процедури в
съответствие със ЗПП и Правилника по прилагането му. Надзорният съвет е в състав най-малко от петима
членове за срок от 5 години, като за избора им се уведомява Комисията за енергийно и водно регулиране
(КЕВР). Най-малко една трета, но не повече от една втора от състава на Надзорния съвет следва да са
независими членове, номинирани след конкурсна процедура от Агенцията за публичните предприятия и
контрол, оставалите членове се избират след проведена конкурсна процедура от едноличния собственик
на капитала. Надзорният съвет на независимия преносен оператор приема решенията, които могат
съществено да повлияят върху стойността на активите на оператора на преносна мрежа, включително
решенията, свързани с одобряването на годишните финансови планове, нивото на задлъжнялост на
оператора на преносна мрежа и обвързващи общото събрание на оператора решения, относно размера на
дивидентите, които се разпределят между акционерите, избира и назначава отговорник по съответствието
по смисъла на чл.81к, ал.2 от Закона за енергетиката, както и други въпроси, предоставени в неговата
компетентност от закона или устава на ECO ЕАД. В състава на Надзорния съвет.
Управителният съвет на независимия преносен оператор е в състав от трима до деветима членове с
петгодишен мандат. Членовете на Управителния съвет се избират и освобождават от Надзорния съвет,
след проведена конкурсна процедура в съответствие с ЗПП и правилника по прилагането му. Решенията
на Надзорния съвет за избор, както и информация за условията, които уреждат мандата,
продължителността и прекратяването му се изпращат на Комисията за енергийно и водно регулиране
(КЕВР). Управителният съвет взема решения, свързани с текущите дейности на оператора на
електропреносната мрежа, управлението на мрежата и дейностите, необходими за изготвянето на 10годишния план за развитие на мрежата, както и решава други въпроси, предоставени в негова
компетентност от закона или устава на ECO ЕАД.
Органи на управление:
Към 30.06.2022 г. Надзорният съвет /НС/ се състои от петима членове в състав:
1.
2.
3.
4.
5.

Александър Александров Тричков - член на НС и Председател на НС;
Евден Тодоров Николов - член на НС и Заместник председател на НС;
Пламен Радов Герджиков - член на НС;
Костадин Иванов Попов - член на НС;
Пламен Георгиев Радонов - член на НС.

Към 30.06.2022 г. Управителният съвет /УС/ се състои от трима членове в състав, както следва:
1.
2.
3.

Ангелин Цачев - Член на УС и Изпълнителен директор на ECO ЕАД;
Антон Славов - Член на УС и Председател на УС;
Пламен Йорданов - Член на УС.

На основание чл.81 к, ал.2 от Закона за енергетиката и в съответствие с Устава на дружеството надзорният
съвет на ECO ЕАД избира отговорник по съответствието на дружеството. Отговорникът по съответствието
на ECO ЕАД е Григор Григоров.
Дружеството се управлява и представлява от Управителния съвет.
Непосредственото, ежедневно ръководство се осъществява от Изпълнителния директор, съобразно
уредените от Устава на ECO ЕАД негови компетенции.

11

Я ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД

Междинен съкратен
индивидуален финансов отчет
за периода, приключващ
на 30 юни 2022

Бележки към финансовия отчет
Статут и предмет на дейност (продължение)
Непосредственото, ежедневно ръководство се осъществява от изпълнителния директор, съобразно
уредените от Устава на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД негови компетенции.
С протокол № 71-2013 година Съветът на директорите на БЕХ ЕАД, в качеството му на едноличен
собственик на капитала на НЕК ЕАД и ECO ЕАД взема решение за преобразуване чрез отделяне от НЕК
ЕАД на част от имуществото му, преставляващо съвкупност от правата и задълженията му, свързани с
дейността „пренос на електрическа енергия” и преминаването му към ECO ЕАД в качеството му на
приемащо дружество.
С решение № Р-205 от 18.12.2013 година ДКЕВР (сега КЕВР):
1. Разрешава на НЕК ЕАД преобразуване чрез отделяне от НЕК ЕАД на част от имуществото му,
преставляващо съвкупност от правата и задълженията му, свързани с дейността „пренос на
електрическа енергия” и преминаването му към ECO ЕАД в качеството му на приемащо дружество;
2. Прекратява лицензия №Л-147-04/17.12.2004 година за дейността „пренос на електрическа енергия”,
издадена на НЕК ЕАД;
3. Издава на ECO ЕАД лицензия №Л-419-04/18.12.2013 година за извършване на дейността „пренос на
електрическа енергия” за срок от 35 години;
4. Прекратява лицензия №Л-221-17/28.12.2006 година за дейността „управление на електроенергийната
система”, издадена на ECO ЕАД.
Решението на ДКЕВР е съобразено със ЗЕ, който въвежда изискванията на Директива 2009/72/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година, относно общите правила за вътрешния пазар
на електроенергия за отделяне на независим преносен оператор, който да е собственик на
електропреносната мрежа и да извършва дейността „пренос на електрическа енергия”. Така са осигурени
предпоставки за спазване на целите и принципите на ЗЕ за качествено и сигурно задоволяване
потребностите на обществото от електрическа енергия при гарантиране защитата на живота и здравето на
гражданите, собствеността, околната среда, сигурността на доставките, интересите на потребителите и
националните интереси и създаването и развитието на конкурентен и финансово стабилен енергиен пазар.
Съгласно изискванията на ЗЕ, ECO ЕАД е собственик на активите, свързани с дейността по пренос на
електрическа енергия, включително на преносната мрежа, има собствена идентичност, отделно седалище,
персонал и ползва самостоятелно необходимото му оборудване и правни, счетоводни и информационни
услуги. ECO ЕАД разполага с всички човешки, технически, физически и финансови ресурси, необходими
за извършване на дейността по пренос на електрическа енергия. Дружеството има право да взема решения,
независимо от вертикално интегрираното предприятие по отношение на активи, необходими за
функционирането, поддръжката или развитието на преносната мрежа, както и правомощия да предлага
обвързващи общото събрание решения, относно набиране на средства на капиталовия пазар чрез заем или
увеличаване на капитала.
През 2015 г. приключи успешно откритото производство от 2014 г. по сертифициране на ECO ЕАД като
независим оператора на електропреносната мрежа, представляващо стратегическа цел за дейността на
дружеството. С Решение С-7/05.11.2015 г. на КЕВР на основание чл. 10, nap. 1 и 2 от Директива
2009/72/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно общите правила за
вътрешния пазар на електроенергия и за отмяна на Директива 2003/54/ЕО, чл. 21, ал. 1, т. 27, чл. 81а, ал. 6
от ЗЕ, както и чл. 96, ал. 3 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката,
се определя като независим преносен оператор на електропреносната система на РБ ECO ЕАД. Издаден е
сертификат на ECO ЕАД за независимост на оператора на електропреносната мрежа.
Капитал
ECO ЕАД е с капитал 299 175 791 (словом: двеста деветдесет и девет милиона сто седемдесет и пет хиляди
седемстотин деветдесет и един) лева, разделен на 299 175 791 (словом: двеста деветдесет и девет милиона
сто седемдесет и пет хиляди седемстотин деветдесет и един) броя обикновени поименни акции, с
номинална стойност 1 лев всяка една. Капиталът на дружеството е изцяло записан и внесен, както следва:
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•

57 847 195 (словом: петдесет и седем милиона осемстотин четиридесет и седем хиляди сто деветдесет
и пет) лева - непарична вноска - недвижими имоти и активи;

•

Увеличение на капитала 3 256 000 лева поименни актции с право на глас с номинална стойност в размер
на 1 лев всяка на основание протоколи на Съвета на директорите на БЕХ ЕАД: №56/22.08.2017 година
и.№»69-2017/07.11.2017 година. Увеличението на капитала по реда на чл. 193 от Търговския закон,
представлява непарична вноска /апорт/ на 3 203 броя акции, представляващи 50% от капитала на
„Булгартел“ ЕАД. Останалите 50% от капитала на „Булгартел“ ЕАД са придобити на основание,
цитираните по горе решения на БЕХ ЕАД от „Булгартрансгаз“ ЕАД. Оценката на непаричната вноска
е съгласно тройна оценителска експертиза per. № 02-0382/4 от 01.08.2017 година, извършена по реда
на чл.72, ал.2 от Търговския закон. Правата на ECO ЕАД върху 3 203 броя акции от капитала на
„Булгартел“ ЕАД са удостоверени с временно удостоверение №003/23.10.2017 година.

•

2 482 167 (словом: два милиона четиристотин осемдесет и две хиляди сто шестдесет и седем) лева, чрез
превръщане на част от неразпределената печалба за 2008 година;

•

5 660 561 (словом: пет милиона шестстотин и шестдесет хиляди петстотин шестдесет и един) лева, чрез
превръщане на част от неразпределената печалба за 2010 година;

•

52 600 (словом: петдесет и две хиляди и шестстотин) лева, чрез превръщане на част от
неразпределената печалба за 2011 година;

•

24 314 300 (словом: двадесет и четири милиона триста и четиринадесет хиляди и триста) лева, чрез
превръщане на част от неразпределената печалба за 2015 година;

•

37 963 724 (словом: тридесет и седем милиона деветстотин шестдесет и три хиляди седемстотин
двадесет и четири) лева, чрез превръщане на остатъка от нетната печалба на дружеството за 2016 г. и
неразпределената печалба от минали години;

•

167 599 244 (словом: сто шестдесет и седем милиона петстотин деветдесет и девет хиляди двеста
четиридесет и четири) лева, чрез превръщане на други резерви в размер на 134 336 424 лева,
неразпределената печалба от 2020 г. в размер на 31 145 481 лева и неразпределена печалба от предходни
години в размер на 2 117 339 лева.

Предмет на дейност
Съгласно разпоредбите на ЗЕ, ECO ЕАД е собственик на активите, свързани с дейността по пренос на
електрическа енергия, включително на преносната мрежа, има собствена идентичност, отделно седалище,
персонал и ползва самостоятелно необходимото му оборудване и правни, счетоводни и информационни
услуги. ECO ЕАД разполага с всички човешки, технически, физически и финансови ресурси, необходими
за извършване на дейността по пренос на електрическа енергия. Дружеството има право да взема решения,
независимо от вертикално интегрираното предприятие по отношение на активи, необходими за
функционирането, поддръжката или развитието на преносната мрежа, както и правомощия да предлага
обвързващи общото събрание решения, относно набиране на средства на капиталовия пазар чрез заем или
увеличаване на капитала.
ECO ЕАД е носител на лицензия за пренос на електрическа енергия № Л-419-04/18.12.2013г. издадена с
Решение № Р-205 от 18.12.201 Зг. от КЕВР на основание чл.39, ал.1, т.2 във връзка с чл.51, ал.1, т.1 и чл.52,
ал. 1 и ап.2 от ЗЕ за срок от 35 години.
С решение С-5/30.07.2015 година и Решение С-7/05.11.2015 г., КЕВР на основание чл. 10, nap. 1 и 2 от
Директива 2009/72/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно общите правила
за вътрешния пазар на електроенергия и за отмяна на Директива 2003/54/ЕО, чл. 21, ал. 1, т. 27, чл. 81а, ал.
6 от ЗЕ, както и чл. 96, ал. 3 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката,
сертифицира ECO ЕАД като независим преносен оператор на електропреносната система на РБ и одобрява
Правила за предоставяне на услуги от независимия преносен оператор на вертикално интегрираното
предприятие и Програма за съответствието на ECO ЕАД. Нотифицирането на решението за определяне
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5Ш ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД

Междинен съкратен
индивидуален финансов отчет
за периода, приключващ
на 30 юни 2022

Бележки към финансовия отчет
на оператора е публикувано в Официален вестник на Европейския съюз в брой С 428 от 19 декември 2015
г. Издаден е сертификат на ECO ЕАД за независимост на оператора на електропреноената мрежа.
Основните дейности съгласно притежаваната от ECO ЕАД лицензия №Л-419-04/18.12.2013 г. са:
• пренос на електрическа енергия през електропреноената мрежа
Дейността по пренос включва дейности по експлоатация, поддръжка, управление и развитие на
електропреноената мрежа и осигурява непрекъснатост, надеждност и ефективност на преноса и
транзитирането на електрическа енергия. Дейността по пренос на електрическа енергия е всеобщо
предлагана услуга, която се управлява от електроенергийния системен оператор.
• управление на електроенергийната система (EEC)
Дейностите по управление на EEC включват единно оперативно координиране и управление, както и
контрола на режима на работа на EEC; управление (диспечиране) на преноса и трансформирането на
електрическа енергия; поддържане на баланс между производството, потреблението и междусистемния
обмен на електрическа енергия; осъществяване съвместна работа на електроенергийната система с
електроенергийните системи на другите страни в съответствие с международни договори; предоставяне
на равнопоставен достъп на ползвателите на мрежата за пренос на електрическа енергия; осигуряване на
нормативно регламентираните допълнителни услуги, чрез провеждане на тръжни процедури.
• администриране на сделки с електрическа енергия и пазара на балансираща енергия
Дейността включва поддържане на регистри на лицата, сключили сделки на пазара на електрическа
енергия; поддържане на регистри на сключените договори на лицата, участващи на пазара на електрическа
енергия; приемане, подреждане в приоритетни списъци по цена и технологични критерии и активиране на
предложения и заявки за покупко/продажба на балансираща енергия; прилагане на методика за
изчисляване и определяне на цени на балансираща енергия за всеки период на сетълмент; контрол върху
финансовата обезпеченост на сделките с балансираща енергия.
• измерване на електрическа енергия
Дейността включва осигуряване и монтиране за сметка на ECO ЕАД на средствата за търговско измерване
за всяко присъединяване на клиенти и производители на електрическа енергия към мрежата; поддръжка,
отчитане, контрол и подмяна на средствата за търговско измерване на електрическа енергия; създаване,
поддържане и администриране на база данни за всички търговски участници, присъединени към
електропреноената мрежа.
Основни пазарни сегменти:
Пазарните сегменти, които влияят върху годишните резултати на ECO ЕАД са:
•

Пазар на електрическа енергия;

•

Пазар на балансираща енергия;

•

Пазар на допълнителни услуги;

•

Пазар за предоставяне на преносна способност за търговски обмени;

•

Пазарни обединения между две съседни тръжни зони.

Преглед на състоянието на пазара на електрическа енергия
Регистрация на търговските участници
Към м. юни 2022 г. със статус „активен“ са регистрирани 48 стандартни балансиращи групи, 20 специални
и 11 комбинирани балансиращи групи. С промените в ПТЕЕ, публикувани в ДВ, бр. 110 от 24.12.2021 г.,
считано от 01 февруари 2022 г, всички координатори на стандартни и комбинирани балансиращи групи,
със статус активен, са с преки финансови задължения към ECO ЕАД, като се премахна възможността
координатор на балансираща група да прехвърли отговорността за балансиране на друг координатор.
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3 ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД

Междинен съкратен
индивидуален финансов отчет
за периода, приключващ
на 30 юни 2022

Бележки към финансовия отчет
Ползвателите на електропреносната мрежа, към м. юни 2022 г. са 264. Крайните клиенти в специалната
балансираща група на НЕК ЕАД, в ролята му на ДНИ са 16.
По данни за м. юни 2022 г., в мрежата на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД (ново наименование
„Електроразпределителни мрежи Запад“ АД ) 7,33% от консумацията е при ДПИ, а свободният пазар
формира 48,41 % от общата консумация в тази електрическа мрежа.
В мрежата на „Електроразпределение Север“ АД 7.80 % от консумацията е при ДПИ, а свободният пазар
формира 48,01 % от общата консумация в тази електрическа мрежа.
В мрежата на „Електроразпределение Юг“ ЕАД 5,34% от консумацията е при ДПИ, а свободният пазар
формира 55,63 % от общата консумация в тази електрическа мрежа. Спрямо 2021 г се запазва броят на
клиентите, снабдявани от ДПИ.
Етап 1 от Инструкцията за обмен на данни и въвеждане на единен електронен стандарт за комуникация
между мрежовите оператори, от една страна, и между мрежовите оператори и координатори на
балансиращи групи, от друга страна е въведен от м. май 2022 г. Той обхваща обмен на данни от средствата
за търговско измерване, по периоди на сетълмент. Електронният обмен на данни за ECO ЕАД обхваща и
процеса по смяна на координатор на балансираща група, който ще бъде въведен до края на 2023 г.
Единният стандарт за обмен на данни автоматизира и облекчава значително регистрацията на пазара на
малки обекти и потребители с назначен СТП. Новият стандарт за обмен на данни от средствата за
търговско измерване подпомага и подготовката по въвеждането от 01 октомври 2022 г на период на
сетълмент от 15 минути, при който обмена на данни нараства значително.
Реализирани продажби по търговски графици
През първото полугодие на 2022 г., продажбите на големите производители по почасови графици са: АЕЦ
Козлодуй ЕАД - 7 994 742 MWh, спрямо 7 626 668 NlWh за същия период на 2021 г., ТЕЦ Марица Изток
2 ЕАД-4 361 405 MWh, спрямо 1 431 738 MWh за същия период на 2021 г., ТЕЦ Бобов дол ЕАД —943 294
MWh, спрямо 895 469 MWh за същия период на 2021 г., ТЕЦ Контур Глобал Марица Изток 3 АД- 2 969
517 MWh, спрямо 2 255 130 MWh през същия период на 2021 г., ТЕЦ ЕЙ и ЕС ЗС Марица Изток 1 ЕООД2 022 871 MWh, спрямо 1 586 871 MWh през същия период на 2021 г.
Най-големи продажби към крайни клиенти в стандартните балансиращи групи са регистрирани от „ЧЕЗ
Трейд България“ ЕАД (ново наименовение „Електрохолд Трейд“ ЕАД)
Пазар на балансираща енергия
През първото полугодие на 2022 г, енергията за регулиране нагоре е 313 505 MWh спрямо 205 072 MWh
за същия период на 2021 г, или има увеличение от 52.8%. От общото количество активираната енергия от
участие в първично и автоматично вторично регулиране е 313 423 MWh, от участие в ръчно вторично
регулиране - 82 MWh.
Енергията за регулиране надолу е 268 726 MWh, спрямо 323 997 MWh през същия период на 2021 г„ или
има намаление от 17.1 %
През първото полугодие на 2022 г, общият енергиен недостиг е в размер на 525 716 MWh, спрямо 310 325
MWh за същия период на 2021 г. като се увеличава с 69.4%. През отделните месеци на годината е трайна
тенденцията за прехвърляне на част от прогнозната енергия за договаряне на отделните пазарни сегменти,
към балансиращия пазар, поради по-високите цени на електрическата енергия на борсовия пазар, спрямо
цените за енергиен недостиг. Това доведе до активиране на повече източници на балансираща енергия и
значително нарастване на разходите на ECO ЕАД за регулиране. Общото задължение на търговските
участници към ECO ЕАД за реализирания енергиен недостиг за периода възлиза на
201 123 242 лв. спрямо 60 793 939 лв. през същия период на 2021 г., без ДДС, което е увеличение от 230.8
%. Енергията за покриване на енергийния излишък през първото полугодие на 2022 г. е 494 287 MWh,
спрямо 457 974 MWh за същия период на 2021 г., като увеличението е със 7.2%. Общото задължение на
ECO ЕАД към търговските участници за реализирания енергиен излишък възлиза на 26 749 804 лв., спрямо
4 353 053 лв. за същия период на 2021 г, без ДДС. Увеличението е във връзка с решение на КЕВР Ц-44 от
30.12.2021 г., в сила от 01 януари 2022 г., за определяне на пределни цени за сключване на сделки на
пазара на балансираща енергия и промяната на пределната цена за сключване на сделки на пазара на
балансираща енергия за предоставяне на системната услуга за „регулиране надолу“.
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51' ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД

Междинен съкратен
индивидуален финансов отчет
за периода, приключващ
на 30 юни 2022

Бележки към финансовия отчет
Анализите показват, че отклоненията от прогнозните графици, в редица случаи са продиктувани от
ценовите равнища на краткосрочния борсов пазар и пазара на балансираща енергия, а не от грешни
прогнози. Пазарът е структуриран оптимално от гледна точка на прехвърлянето на отговорността за
балансиране и групиране на участниците. Съгласно ПТЕЕ всички потребители са длъжни да прехвърлят
отговорността за балансиране на координатор на балансираща група, а от м. февруари 2022 г,
координаторите на стандартни и комбинирани балансиращи групи са с преки финансови задължения към
ECO ЕАД.
Цени на балансираща енергия
ECO ЕАД определя за всеки период на сетълмент две цени на балансираща енергия. Цената на
балансиращата енергия се определя по механизъм, регламентиран в Правилата за търговия с електрическа
енергия и методика, неразделна част от тях, Цените се определят на база предоставените цени от
доставчиците на балансираща енергия, активираната енергия за регулиране нагоре и регулиране надолу,
необходима за балансиране на EEC, и реализираните небаланси в рамките на балансиращите групи за
всеки период на сетълмент.
С решение на КЕВР Ц-44 от 30.12.2021 г., в сила от 01 януари 2022 г., са определени пределни цени за
сключване на сделки на пазара на балансираща енергия. Пределната цена за сключване на сделки на пазара
на балансираща енергия е обвързана с почасовата цена на пазара „ден напред“ на Българска независима
енергийна борса (БНЕБ) ЕАД. Съгласно Решението пределната цена за предоставяне на системната услуга
за „регулиране нагоре“, която се заплаща на доставчиците на балансираща енергия е Цпдн + 100 лв./MWh,
където Цпдн е почасовата цена на пазара „ден напред“ на БНЕБ ЕАД. Пределната цена за сключване на
сделки на пазара на балансираща енергия за предоставяне на системната услуга за „регулиране надолу“ е
в размер на 30% от Цпдн, където Цпдн е почасовата цена на пазара „ден напред“ на БНЕБ ЕАД, но не повисока от регулираната цена на водно-електрическите централи, собственост на НЕК ЕАД. .
Пределните цени не се прилагат при сключване на сделки на пазара на балансираща енергия, за
балансираща енергия, която е закупена/продадена от/на съседни енергийни системи по двустранни
споразумения или от регионален балансиращ пазар. Съгласно изискванията на чл. 30, ал. 1 (а) от Регламент
ЕС 2017/2195, установяващ насоките за електроенергийно балансиране, на доставчиците на балансираща
енергия се заплаща най-високата цена от активираните предложения за регулиране нагоре за съответния
период на сетълмент, и най-ниската цена от активираните предложения за регулиране надолу (pay as
cleared).
Средноаритметичната цена за първо полугодие на 2022 г, за енергиен недостиг е 320,06 лв./MWh, спрямо
191,59 лв./MWh през първото полугодие на 2021, като увеличението е с 67.36%. Средноаритметичната
цена за първо полугодие на 2022 г, за енергиен излишък е 50,66 лв./MWh, спрямо 12,85 лв./MWh за същия
период на 2021 г, като увеличението е с 294.24 %. През периода минималната цена за енергиен недостиг е
111,21 лв./MWh, а максималната е 1 196,33 лв./MWh. Минималната цена за енергиен излишък е 0,59
лв./MWh, а максималната 186.90,00 лв./ MWh. Определените от ECO ЕАД цени се заплащат от
координаторите на балансиращи групи и търговски участници на самостоятелно балансиране. В рамките
на балансиращите групи се прилагат методики за изчисление на небалансите и цени, определени от
координатора на балансиращата група.
ECO ЕАД сключва договори за балансиране, регламентиращи уреждането на взаимоотношенията с
участниците, регистрирани на пазара във връзка с почасовия сетълмент. Гарантирането на плащанията се
осъществява чрез банкови гаранции или депозити, направени по сметка на ECO ЕАД. От 01 юли 2018 г.,
след влизане в сила на промените в Закона за енергетиката ECO ЕАД закупува енергия за покриване на
технологичните разходи в преносната електрическа мрежа от платформите на БНЕБ ЕАД Централизираната платформа за двустранно договаряне, платформата за ден напред и платформата в
рамките на деня Отклоненията от графика се санкционират по цените на балансиращата енергия,
определени от ECO ЕАД и прилагани към всички координатори на балансиращи групи.
От 01 ноември 2019 г. ECO въведе нова система за администриране на пазара, а през 2020 г. и 2021 г.
подписа договори за поддръжка и модернизация. Системата има нови функционалности, които позволяват
администриране на пазар в рамките на деня, чрез организиране на търгове за разпределение на преносна
способност в рамките на деня, регистриране на графици за аварийна помощ, валидиране и регистриране
на брутни (PPS) и нетни (TPS) графици за ден напред и в рамките на деня и изпращане на актуализирана
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Бележки към финансовия отчет
производствена програма към SCADA/EMS на всеки час. През м. ноември 2019 г. е реализирано и първото
разширение на системата за обмен на файлове с платформата на DBAG, във връзка с участието на ECO
ЕАД и БНЕБ ЕАД с българо-румънската граница във втората вълна на присъединяване към Единния
европейски пазар за времеви хоризонт „в рамките на деня”. През 2020 г. е изпълнено второ разширение на
системата, по Споразумение № 055А с ЕБВР, което позволи реализиране на пазарното обединение за
времеви хоризонт „ден напред“ на българо-гръцка граница, от 11 май 2021 г., и на българо-румънска
граница, от 27 октомври 2021 г., както и подготовката по реализиране на новия обмен на данни чрез единен
протокол за комуникация. Първият етап по въвеждане на електронния обмен на данни е реализиран през
м. май 2022 г, с обмен на данни от средствата за търговско измерване по периоди на сетълмент. През м.
ноември 2021 г. е подписан нов едногодишен договор за поддръжка на системата MMS, на принципа 24/7,
като са договорени и часове за разширение и модернизация. Има прекъсвания на системата за кратко
време, които нямат съществено отражение на пазарните процеси. Извършена е промяна на структурата и
базата данни, за стабилизиране работата на системата. През м. април 2022 г е създадена втора тестова
среда, която се използва за провеждане на тестове за въвеждане на 15 минутен интервал на сетълмент.
Съгласно пътна карта, одобрена от КЕВР, въвеждането на 15 минутен интервал на сетълмент е планирано
от 01 октомври 2022 г.
Проекти за пазарна интеграция
Регламент (ЕС) 2015/1222 от 24 юли 2015 година за установяване на насоки относно разпределянето на
преносната способност и управлението на претоварването (САСМ) налага задължението за всички ДЧ,
респективно, ОПС и НОПЕ, да участват в изграждането и функционирането на единния пазар ден напред
и единния пазар в рамките на деня. Документът определя основните елементи и правила за функциониране
на краткосрочните пазарни сегменти.
През 2018 г., с подписването на Споразумение между всички борсови и преносни оператори в Европа за
координирано осъществяване на функцията по единното свързване на пазарите в рамките на деня (IDOA)
и Споразумение за сътрудничество между ОПС (TCID), ECO се присъедини към единното пазарно
обединение в рамките на деня (SIDC).
През 2019 г. ECO подписа Споразумение за координирано осъществяване на функцията по единното
свързване на пазарите за ден напред между ОПС и НОПЕ (DAOA) и Споразумение за сътрудничество
между ОПС (TCDA), по силата, на което се присъедини към единното пазарно обединение ден напред
(SDAC).
В процеса на оперативно присъединяване към описаните краткосрочни пазарни сегменти, чрез
реализирането на проекти за пазарни обединения със съседните пазари, ECO през първо полугодие на
2022 г. подписа:
•

•

•

2.

Изменение на оперативните споразумения на DAOA и IDOA, както и на споразуменията за
сътрудничество между всички ОПС - TCDA и TCID, във връзка с въвеждането на QMV- гласуване
с квалифицирано мнозинство;
Изменение на оперативното споразумение IBWT DAOA (Italian Borders Working Table Day-Ahead
Operational Agreement) по повод въвеждането на MNA (Multy-NEMO Arrangements) на северно
италианските граници;
Изменение на споразумения с JAO (CASC SLA IMPALL и SLA EXPALL), като част от проекта IBWT
MNA, за осъществяване на услугите за разпределяне на приходите от претоварване и публикуване
на определена информация на платформите за прозрачност.
База за изготвяне

Този междинен съкратен финансов отчет е изготвен в съответствие с МСС 34 „Междинно финансово
отчитане”, приет от ЕС. Той не съдържа цялата информация, която се изисква за изготвяне на годишен
финансов отчет съгласно МСФО и следва да се чете заедно с годишния финансов отчет на Дружеството
към 31 декември 2021 г., изготвен в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане,
приети от Европейския съюз („МСФО, приети от ЕС”).
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Междинен съкратен
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на 30 юни 2022

Бележки към финансовия отчет
Този финансов отчет е изготвен на базата на историческата стойност, с изключение на Задължението по
плана за дефинирани доходи и ИМС.
Финансовият отчет е изготвен на принципа на действащо предприятие, който допуска, че Дружеството
може адекватно да посреща и да погасява задълженията си в нормалния ход на дейността по отчетените
стойности във финансовия отчет. Дружеството оперира в регулирана среда, има издадена лицензия за срок
от 35 години за извършване на дейността “пренос на електрическа енергия“, с права и задължения за
дейността координатор на “специална балансираща група” ефективна от 04.02.2014г. В тази връзка
ръководството на Дружеството е предприело пред КЕВР необходимите действия с цел обосноваване и
защита ценови равнища свързани с лицензионната дейност, така че да има адекватни ресурси да продължи
своето оперативно съществуване в обозримото бъдеще.
Междинният финансов отчет е одобрен за издаване от Управителния съвет на ECO ЕАД на 30 август 2022
г. и от Надзорния съвет на ECO ЕАД на 31 автуст 2022 г.
3.

Счетоводна политика и промени upes периода

Счетоводните политики, прилагани в междинния съкратен финансов отчет са същите като тези, прилагани
в последния годишен финансов отчет на Дружеството към 31 декември 2021 г.
С ефективна дата 15.04.2020 г. от УС и 16.04.2020 г. на НС е извършен преглед и промяна на Счетоводните
политики на Дружеството, във връзка с промени на МСФО, приети за прилагане от ЕК, както и промени в
национално законодателство, приложими от 01.01.2019 г. Съществени промени са направени към
01.01.2018 г., с прилагане на МСФО 9, който определя изискванията за признаване и оценяване на
финансови активи и финансови пасиви.
Класификацията и оценяването на финансовите инструменти на Дружеството се променят в условията на
МСФО 9. На база на бизнес модела на Дружеството за управление на финансовите активи и
характеристиките на произтичащите договорни парични потоци, ръководството е приело да класифицира
финансовите активи основно в категорията „Дългови инструменти, оценявани по амортизирана
стойност“.
Обезценка на базата на очакваната загуба следва да бъде призната относно вземанията от контрагенти на
Дружеството и инвестициите в активи, класифицирани като държани за продажба, освен ако те не бъдат
класифицирани по справедлива стойност през печалбата или загубата съгласно новите критерии. Еювият
модел на очакваната кредитна загуба заменя модела на понесената загуба в МСС 39, което означава, че
няма да е нужно да има събитие, свързано със загуба преди да се признае обезценка. На базата на
извършените към 01 януари 2018 г. изчисления обезценката на финансовите активи, има съществен ефект
както върху стойността на финансовите активи, така върху натрупаните печалби/загуби от началото на
отчетния период.
За оценка и измерване на очакваните кредитни загуби на финансовите активи, ръководството на
Дружеството е възприело за търговски и други вземания по договори с клиенти - опростен подход и
индивидуален подход, базиран на „очакван процент на неизпълнение“, като към 30.06.2022 г. основно е
използван индивидуален подход; за парични средства и еквиваленти - опростен подход и инвестиции индивидуален подход.
Ефектът от първоначално прилагане на МСФО 9 по отношение на обезценките, е отразен в намаление на
собствения капитал (неразпределената печалба) към 01.01.2018 г.
За периода от 01.01.2022 г. до 30.06.2022 г. е констатирана индикации за начисляване на обезценка на
финансовите активи на Дружеството, както следва:
Е1ачислена е обезценка на паричните средства в размер на 480 761,93 към 30.06.2022 г.
За съдебните вземания е начислена допълнителна обезценка в размер на 1 777 795,38 към 30.06.2022 г.
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Бележки към финансовия отчет
Нови стандарти, разяснения и изменения в сила от 1 януари 2022 г.
Нови стандарти, изменения и разяснения към МСФО, които са влезли в сила от 1 януари 2022 г.
Дружеството прилага следните нови стандарти, изменения и разяснения към МСФО, разработени и
публикувани от Съвета по международни счетоводни стандарти, които имат ефект върху финансовия
отчет на Дружеството и са задължителни за прилагане от годишния период, започващ на 1 януари 2022 г.:
•

Имоти, машини и съоръжения: Постъпления преди предвидената употреба - Изменения на
МСС 16 - дата на влизане в сила: 1 януари 2022 г.

Изменението на МСС 16 Имоти, машини и съоръжения (ИМС) забранява на предприятието да приспада
от себестойността на даден актив от ИМС всякакви постъпления, получени от продажба на произведени
артикули, докато предприятието подготвя актива за предвидената му употреба. Той също така пояснява,
че предприятието „тества дали активът функционира правилно“, когато оценява техническите и
физическите характеристики на актива. Финансовото представяне на актива не е от значение за тази
оценка.
Предприятията трябва да оповестяват отделно сумите на приходите и разходите, свързани с произведените
артикули, които не са резултат от обичайните дейности на предприятието.
•

Препратка към Концептуалната рамка - Изменения на МСФО 3 - дата на влизане в сила: 1
януари 2022 г.

Бяха направени незначителни изменения на МСФО 3 Бизнес комбинации, за да се актуализират
препратките към Концептуалната рамка за финансово отчитане и да се добави изключение за признаване
на задължения и условни задължения в обхвата на МСС 37 Провизии, условни задължения и условни
активи и тълкуване 21 Налози. Измененията също потвърждават, че условните активи не трябва да се
признават към датата на придобиване.
•

Обременителни договори - Разходи за изпълнение на договора Изменения на МСС 37 - дата
на влизане в сила: 1 януари 2022 г.

Изменението на МСС 37 пояснява, че преките разходи за изпълнение на договор включват както
допълнителни разходи за изпълнение на договора, така и разпределение на други разходи, пряко свързани
с изпълнението на договорите. Преди да признае отделна провизия за обременителен договор,
предприятието признава всяка загуба от обезценка, настъпила върху активи, използвани при изпълнение
на договора.•
•

Годишни подобрения на МСФО стандартите 2018-2020 г. - дата на влизане в сила: 1 януари
2022 г.

Следните подобрения бяха финализирани през май 2020 г .:
•
•

•

•

МСФО 9 Финансови инструменти - пояснява кои такси трябва да бъдат включени в теста за 10%
за отписване на финансови пасиви.
МСФО 16 Лизинг - изменение на илюстративен пример 13, за да се премахне илюстрацията на
плащания от лизингодателя, свързани с подобрения на лизинговите права, за да се премахне
всякакво объркване относно третирането на стимулите за лизинг.
МСФО 1 Приемане на международни стандарти за финансово отчитане за първи път - позволява
на предприятия, които са измерили своите активи и пасиви по балансови стойности, записани в
счетоводните регистри на техните дружества-майки, също да измерват всички разлики от
преизчисления, като използват сумите, отчетени от дружеството-майка. Това изменение ще се
прилага и за асоциирани и съвместни предприятия, които са предприели същото освобождаване
по МСФО 1.
МСС 41 Земеделие - премахване на изискването за предприятията да изключват паричните
потоци за данъчно облагане при измерване на справедливата стойност по МСС 41. Това
изменение има за цел да се приведе в съответствие с изискването на стандарта за дисконтиране
на паричните потоци на база след данъчно облагане.
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Бележки към финансовия отчет
Стандарти, изменения и разяснения, които все още не са влезли в сила и не се прилагат от поранна дата от Дружеството
Към датата на одобрение на този финансов отчет са публикувани нови стандарти, изменения и разяснения
към съществуващи вече стандарти, но не са влезли в сила или не са приети от ЕС за финансовата година,
започваща на 1 януари 2022 г., и не са били приложени от по-ранна дата от Дружеството. Не се очаква те
да имат съществен ефект върху финансовите отчети на Дружеството. Ръководството очаква всички
стандарти и изменения да бъдат приети в счетоводната политика на Дружеството през първия период,
започващ след датата на влизането им в сила.
Промените са свързани със следните стандарти:
•
•
•
•
•
•

4.

МСФО 17 Застрахователни договори - дата на влизане в сила: първоначално на 1 януари 2021 г.,
но удължен до 1 януари 2023 г. от СМСС през март 2020 г.
Класификация на пасивите като текущи или нетекущи - Изменения на МСС 1 - дата на влизане в
сила: 1 януари 2023 г.
Оповестяване на счетоводни политики (Изменения на МСС 1 и Декларация за практиката 2 на
МСФО) за годишни отчетни периоди, започващи на или след 1 януари 2023 г.
Определение на счетоводните оценки (изменения на МСС 8) за годишни отчетни периоди,
започващи на или след 1 януари 2023 г.
Отсрочен данък, свързан с активи и пасиви, произтичащи от единична сделка - Изменения на
МСС 12, за годишни отчетни периоди, започващи на или след 1 януари 2023 г.
Продажба или апорт на активи между инвеститор и негово асоциирано или съвместно
предприятие - Изменения на МСФО 10 и МСС 28.

Функционална валута и валута на представяне

Този финансов отчет е представен в Български лева (BGN), която е функционалната валута на
Дружеството. Цялата финансова информация представена в лева е закръглена до хиляда, освен когато е
посочено друго.
5.

Използване на приблизителни оценки н преценки

При изготвянето на този финансов отчет, ръководството е направило преценки, приблизителни оценки и
допускания, които влияят на прилагането на счетоводните политики на Дружеството и на отчетените суми
на активите и пасивите, приходите и разходите. Реалният резултат може да бъде различен от тези
приблизителни оценки.
Приблизителните оценки и основните допускания се преразглеждат текущо. Преразглеждането на
приблизителните оценки се признава проспективно.
(а) Преценки
Информация за критични преценки, направени при прилагане на счетоводните политики, които имат найзначителен ефект върху признатите суми във финансовия отчет, се съдържа в следните бележки:
•

Бележка 9 - Оповестяваща търговски вземания.

(61 Несигурност в допусканията и оценките
Информация за несигурност в допусканията и оценките, за които има значителен риск да доведат до
съществени корекции в следващата финансова година, се съдържа в следните бележки:•
•

Бележка 25 - Оповестяваща условни задължения
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Справедливи стойности
Някои от счетоводните политики и оповестявания на Дружеството изискват оценка на справедливи
стойности за финансови и за нефинансови активи и пасиви.
Значими въпроси, свързани с оценките, се докладват на Одитния комитет на Дружеството.
Когато оценява справедливата стойност на актив или пасив, Дружеството използва наблюдаеми данни,
доколкото е възможно. Справедливите стойности се категоризират в различни нива в йерархията на
справедливите стойности на базата на входящите данни в техниките за оценка, както следва:
•
•
•

Ниво 1: котирани цени (некоригирани) на активни пазари за сходни активи или пасиви.
Ниво 2: входящи данни различни от котирани цени, включени в Ниво 1, които, пряко (т.е. като цени)
или косвено (т.е. получени от цени), са достъпни за наблюдаване за актива или пасива.
Ниво 3: входящи данни за актива или пасива, които не са базирани на наблюдаеми пазарни данни
(ненаблюдаеми входящи данни).

Ако входящите данни, използвани за оценка на справедливата стойност на актива или пасива, могат да се
категоризират в различни нива от йерархията на справедливите стойности, тогава оценката на
справедливата стойност се категоризира в нейната цялост в това ниво от йерархията на справедливите
стойности, чиято входяща информация е от значение за цялостната оценка.
Повече информация за допусканията, направени при оценка на справедливите стойности, е включена в
следните бележки:
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6.

Имоти, машини, съоръжения и оборудване

В хиляди лева
Отчетна стойност
Баланс към 1 януари 2021 г.
Придобити активи
Трансфери
Отписани активи
Отписана аморт. от преоценка
Нетен ефект от преоценка
Баланс към 31 декември
2021 г.

Земи и
сгради

Машини,
Транспорти
съоръжения
и оборудване и средства

Стопански
инвентар и
други

Разходи за
придоби
ване на
ДМА

Общо

327,034
221,655
(343,703)

2,815,362
221,655

1,688

204,986

2,883,554

40,196

1,688

120,681
(162)

1,912
(196)

39
(2)

204,986
66,670
(123,683)

2,883,554
66,670

226,293

2,531,940

41,912

1,725

Баланс към 1 януари 2021 г.
Амортизация за годината
Отписани
Отписана аморт. от преоценка
Баланс към 31 декември
2021 г.

6,038
2,748
(3)
(7,843)

206,283
77,987
(5,262)
(217,016)

21,974
3,254
(424)

1,442
55
(82)

235,737
84,044
(5,771)
(224,859)

940

61,992

24,804

1,415

89,151

Баланс към 1 януари 2022 г.
Амортизация за годината
Отписани
Баланс към 30 юни 2022 г.

940
2,289
3,229

61,992
45,161
(158)
106,995

24,804
1,687
(196)
26,295

1,415
31
(2)
1,444

89,151
49,168
(356)
137,963

224,323
223,064

2,349,429
2,424,945

15,392
15,617

273
281

Баланс към 1 януари 2022 г.
Придобити активи
Трансфери
Отписани активи
Баланс към 30 юни
2022 г.

174,451

2,276,252

35,974

1,651

4,769
(5)
(7,843)
53,891

334,168
(5,281)
(217,016)
23,298

4,647
(425)

119
(82)

225,263

2,411,421

40,196

225,263

2,411,421

1,051
(21)

147,973

(5,793)
(224,859)
77,189

(381)
2,949,843

Амортизация и загуби от

Балансова стойност
Към 1 януари 2022 г.
Към 30 юни 2022 г.

204,986
147,973

2,794,403
2,811,880
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6. Имоти, машини, съоръжения и оборудване (продължение)
Преоценка на имоти машини и съоръжения
С ефективна дата 31 декември 2021 г. е извършена преоценка на земи и сгради, машини, съоръжения и
оборудване, специализирани транспортни средства, за които е избран моделът за последваща оценка по
справедлива стойност.
Оценката на нетекущите активи е извършена от независим лицензиран оценител. Оценката е извършена в
съответствие със Закона за независимите оценители, Стандартите за бизнес оценяване и действащото към
датата на изготвяне на доклада приложимо законодателство в Република България.
Оценката на нетекущите активи е извършена като за земи и административни сгради е приложен метода
на пазарните сравнения (аналози), докато за всички останали активи е приложен метода на вещната
стойност. В допълнение преоценената стойност на активите оценени по метода на вещната стойност е
тествана за обезценка, с оглед определяне дали преоценената стойност е възстановима. В резултат на теста
за обезценка не е възникнала необходимост от намаление на преоценената стойност.
За нуждите на оценката са използвани различни информационни източници:
•
•
•
•

Общо икономическа информация;
Индекси за изменения на валутни курсове;
Извършено проучване и информация за пазара на недвижими имоти, реализирани сделки и наеми за
района, в който се намира оценявания имот;
Собствена база от данни на лицензирания оценител и други допускания и ограничаващи условия

За земите са използвани сравними пазарни цени на терени, които са коригирани с коефициенти за отчитане
на: изграденост и състояние на прилежащата инфраструктура, транспортен достъп и наличие на път,
големина и делимост, действително и възможно застрояване и използване.
Преоценката на машини, съоръжения, оборудване и транспортна техника със специално предназначение
от независим лицензиран оценител.
За извършената оценка на нетекущи активи, е направен анализ на следните фактори:
•
•
•
•

оценка на техническото състоянието
натоварване/фактически капацитет
инвестиционна стойност
коефициенти на годност - физически, технологичен, икономически.

Заложени активи
Към 30 юни 2022 г. дружеството не е заложило имоти, машини, съоръжения като обезпечение по свои
задължения.
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7.

Нематериални активи
В хиляди лева

Патенти,
лицензи

Софтуер

Разходи за
придобиване
на ДНА

Други

Общо

Отчетна стойност
Салдо към 1 януари 2021 г.
Придобити
Отписани
Трансфери

13,729
-

20,875

1,716

(3,940)
7,051

(2,265)
769

-

Салдо към 31 декември 2021
г.

16,840

19,379

1,716

Салдо към 1 януари 2022 г.
Придобити
Отписани
Трансфери

16,840

Салдо към 30 юни 2022 г.

-

7,820
(7,820)

36,320
7,820
(6,205)
37,935

19,379

1,716

-

-

-

-

789

37,935
789

-

-

-

-

-
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566

17,063

19,945

1,716

10,294
1,893

16,999
1,559

1,681
1

(4,287)

(1,918)

Салдо към 31 декември 2021

7,900

Салдо към 1 януари 2022 г.
Годишна
амортизационна
квота
Отписани

7,900
1,511

Салдо към 30 юни 2022 г.

9,411

17,137

1,682

Балансова стойност
Салдо към 01 януари 2022 г.
Салдо към 30 юни 2022 г.

8,940
7,652

2,739
2,808

34
34

Амортизации и загуби от обезценка
Салдо към 1 януари 2021 г.
Годишна амортизационна
квота
Отписани

(789)
-

38,724

-

28,974
3,453

-

-

(6,205)

16,640

1,682

-

16,640
497

1,682

_

-

-

-

26,222
26,222
2,008
-

"
-

-

28,230
11,713
10,494

Обезпечение
Към 30 юни 2022 г. дружеството не е заложило нематериални активи
задължения.
8.

като обезпечение ПО свои

Инвестиции

ECO ЕАД придобива 3 256 000 лева поименни акции е право на глас е номинална стойност в размер на 1
лев всяка на основание протоколи на Съвета на директорите на БЕХ ЕАД: №56/22.08.2017 година и.№692017/07.11.2017 година. Увеличението на капитала по реда на чл.193 от Търговския закон, представлява
непарична вноска /апорт/ на 3 203 броя акции, представляващи 50% от капитала на „Булгартел“ ЕАД.
Останалите 50% от капитална „Булгартел“ ЕАД са придобити на основание, цитираните по горе решения
на БЕХ ЕАД от „Булгартрансгаз“ ЕАД. Оценката на непаричната вноска е съгласно тройна оценителска
експертиза per. № 02-0382/4 от 01.08.2017 година, извършена по реда на чл.72, ал.2 от Търговския закон.
Правата върху 3 203 на ECO ЕАД от капитала на „Булгартел“ ЕАД са удостоверени е временно
удостоверение №003/23.10.2017 година. ECO ЕАД е приложило МСС 36 по отношение на инвестицията
и е начислило обезценка.
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Номинална стойност на инвестицията
Размер на обезценката
Балансова стойност на инвестицята към 30.06.2022 г.
Не е извършена обезценка към датата на настоящия отчет

3,256 хил. лв.
(2,391) хил. лв.
865 хил. лв.

С Протокол на Извънредно общо събрание на акционерите на Булгартел АД от 29.05.2020 г. е взето
решение за намаляване на капитала на Булгартел АД от 6,406 хил. лв на 2,946 хил. лв, чрез обезсилване
на 3,460 обикновени поименни акции с номинална стойност 1000 лв всяка една от тях. Целта на
намаляването на капитала е покриване на част от реализираните финансови загуби, съгласно одитираните
и приети по надлежния ред годишни финансови отчети. Намаляването на капитала се извършва по реда и
условията на чл. 200, т. 2 във връзка с чл. 201, an. 1 и чл. 187а, ал. 1, т. 1 от Търговския закон. Промяната е
вписана и отразена в Търговския регистър с ефективна дата 12.06.2020 г.
През 2019 г. ECO ЕАД е акционер в тръжната кантора JAO S.A, която изпълнява ролята на Единна
Платформа за Разпределение (ЕПР) на преносни способности съгласно Регламент 2016/1719 за
установяване на насоки за предварително разпределяне на преносна способност. JAO S.A разпределя
дългосрочните преносни способности (годишни и месечни) на всички граници между страните-членки на
ЕС. Към 30.06.2021 г. балансова стойност на инвестицята в капитала на JAO S.A е в размер на 507 хил. лв,
което представлява 4 % от общия капитал на дружеството.
През месец май 2020 г. ECO заедно с преносните оператори на Гърция, Румъния и Италия учредиха
Югоизточен електроенергиен координационен център SEleNe СС (Southeast Electricity Network
Coordination Center) със седалище гр. Солун, Гърция, който ще способства ефективното управление на
регионалните енергийни системи и ще гарантира сигурността на доставките на електроенергия в условията
на пазарните обединения и приобщаването на Западните Балкани. Стойността на придобиване на
инвестицията в капитала на SEleNe СС е в размер на 98 хил. лв, което представлява 25 % от общия капитал
на дружеството.
Регистрирано е дъщерно дружество ECO ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД и вписано в Търговския регистър и
регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията на 18.02.2021 г. с
ЕИК/ПИК 206401308 и адрес на управление гр. София, п. код 1404, бул. „Петко Ю. Тодоров” № 24., на
което ЕС ЕАД е едноличен собственик на капитала.
Съгласно учредителния акт на ECO Инженеринг капиталът е в размер на 1 595 700 лева, разпределен в
15 957 (петнадесет хиляди деветстотин петдесет и седем) дяла с номинална стойност от 100 (сто) лева
всеки.
Капиталът на дружеството е изцяло записан и внесен, както следва:
500 000 (словом: петстотин хиляди) лева - парична вноска.
1 095 700 (един млн деветдесет и пет хиляди и седемстотин) лева- парична вноска от
неразпределена печалба за 2021 г.
На 26.04.2022 г. в Търговския регистър към Агенция по вписванията е вписано еднолично дружество с
ограничена отговорност с фирма „ЕСО ПРОЕКТ“ ЕООД, ЕИК 206914677, със седалище и адрес на
управление гр. София, п. код 1404, бул. „Петко Ю. Тодоров” № 24., на което ЕСО ЕАД е едноличен
собственик на капитала.
Съгласно учредителния акт на ЕСО Проект капиталът е в размер на 250 000 лева, разпределен в 2 500 (две
хиляди и петстотин) дяла с номинална стойност от 100 (сто) лева всеки.
Капиталът на дружеството е изцяло записан и внесен, както следва:
250 000 (словом: петстотин хиляди) лева - парична вноска.
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9.

Търговски вземания

В хиляди лева
Търговски вземания
Търговски вземания от клиенти достъп, пренос и реактивна
енергия
Клиенти капацитет
Търговски вземания от клиенти балансиращ пазар
Присъдени и съдебни вземания
Обезценка на съдебни вземания

10. Други вземания
В хиляди лева
Предплащания за текущи активи

Фонд СЕС
ДДС за възстановяване
Общо други вземания

30 юни
2022 г.
31,301

31 декември
2021 г.
42,176

34,672

47,230

16,587
56,946
12,631
02,631)

64,520
10,900
(10,883)

139,506

153,943

30 юни
2022 г.
179
179

31 декември
2021 г.
480
480

13,765
1,137
14,902
15,081

3,948
3,948
4,428

_

Съдебни вземания - парични средства в Корпоративна Търговска Банка (КТБ)
Сумите, останали като налични в "Корпоративна търговска банка" АД, в размер на 5 456 513,61 лв са
прехвърлени в съдебни вземания на основание предявен съдебен иск по чл.63, ал.1 от Закона за банковата
несъстоятелност. Тези вземания са възникнали преди датата на откриване на производството по
несъстоятелност. Към 31.12.2016 г. същите са отразени като дългосрочни вземания, като стойността на
вземането и неговата обезценка в размер на 1 091 261,98 лв са отразени на отделно обособени балансови
позиции. С решение на Управителен съвет с протокол №4/08.02.2017 година и Надзорен съвет с протокол
№5/14.02.2017 година дата е извършена обезценка на вземането от „Корпоративна търговска банка” АД (в
несъстоятелност) на стойност 4 853 418,57 лева, за сметка на текущия финансов резултат, която
първоначално е отразена във финансовия отчет за 2016 година, а в последствие е сторнирана обезценка на
стойност 603 095,04 във връзка с обявена от синдиците частична сметка за разпределение на наличните
суми между кредиторите на КТБ АД (н) и е отнесена като краткосрочно вземане в баланса. Към 31.12.2019
г. посочените краткосрочни вземания са възстановени по банковите сметки на дружеството.
На 9 юли 2020 г., Търговският регистър публикува втората частична сметка за разпределение на налични
суми между кредиторите на „Корпоративна търговска банка” АД (в несъстоятелност) - КТБ АД (н).
Втората частична сметка е изготвена от синдиците на КТБ АД (н) в изпълнение на разпоредбата на чл.95,
ал. 1 от Закона за банковата несъстоятелност (ЗБН), съгласно която синдикът изготвя частична сметка за
разпределение на наличните суми между кредиторите с приети по смисъла на чл.69, ал.1 вземания
съобразно реда, привилегиите и обезпеченията.
Съгласно публикуваната втора частична сметка за разпределение на налични суми между кредиторите на
КТБ АД (н) сумата, възстановена по сметките на ECO ЕАД е в размер на 472 560,07 лв.
През м.04.2021 г. по сметките на ECO ЕАД е възстановена сума в размер на 278 679,38 лв.
Към 30.06.2022 г. стойността на вземането от КТБ АД (н) е в размер на 4 102 179,12 лв и неговата обезценка
е 4 102 179,12 лв и са отразени на отделно обособени балансови позиции.
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Пари п парични еквиваленти
В хиляди лева

30 юни
2022 г.

Парични средства в каса лева
Парични средства в каса във валута
Парични средства по банкови сметки
Обезценка на парични наличности

33
21
201,069
(842)
200,281

31 декември
2021 г.
18
10
85,683
(362)
85,349

Капитал и резерви
ECO ЕАД е с капитал 299 175 791 (словом: двеста деветдесет и девет милиона сто седемдесет и пет хиляди
седемстотин деветдесет и един) лева, разделен на 299 175 791 (словом: двеста деветдесет и девет милиона
сто седемдесет и пет хиляди седемстотин деветдесет и един) броя обикновени поименни акции, с
номинална стойност 1 лев всяка една. Промените в собствения капитал са описани в Бележка I. Статут и
предмет на дейност.
Обикновени акции
299 175 791 (словом: двеста деветдесет и девет милиона сто седемдесет и пет хиляди седемстотин
деветдесет и един) лева, разделен на 299 175 791 (словом: двеста деветдесет и девет милиона сто
седемдесет и пет хиляди седемстотин деветдесет и един) броя обикновени поименни акции, с номинална
стойност 1 лев всяка една. Поименните акции не могат да бъдат заменяни с акции на приносител.
Всяка една акция дава право на един глас, право на дивидент и на ликвидационен дял от имуществото на
дружеството.
Дивиденти
През 2021 г. ECO ЕАД е разпределило дивидент, съгласно решение с протокол № 32-2021 от 22.06.2021 г.
на Съвета на директорите на БЕХ ЕАД (едноличен собственик на капитала на Дружеството към тази дата)
в размер на 25,368 хил. лв. от печалбата за 2020 г.
Законов резерв
Фонд „Резервен“ се формира по реда на член 246, ал. (1) и (2) от Търговския закон. Във фонд „Резервен“
се натрупва най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат 1/10 или
по-голяма част от капитала, определена от устава.
На основание чл.246 ал.2 т. 1 от Търговския закон и чл.93 (1) от Закона за държавния бюджет на Република
България за 2020 год., Акционерните дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала и
дружествата, които те контролират, в които размерът на средствата на фонд „Резервен“ е достигнал или е
надхвърлил една десета част от капитала или определената от устава по-голяма част, при приключване на
финансовата 2019 г. не правят отчисления за фонд „Резервен“. При съобразяване с описаните
ограничителни условия ECO ЕАД не прави отчисления за законов резерв. Фонд „Резервен“ на ECO ЕАД,
към края на 2019 год., като част от собствения капитал на дружеството е по-голям от изискуемата една
десета част от капитала Към 30.06.2022г. законовите резерви възлизат на 13,158 хил.лева.
Преоценъчен резерв и Други резерви
Преоценъчният резерв на дружеството е формиран в резултат на преоценка на имоти, машини, съоръжения
и оборудване. Съгласно българското законодателство преоценъчният резерв, формиран от преоценката на
имоти, машини, съоръжения и оборудване, не може да се разпределя за дивиденти.
На основание Решение на едноличния собственик на капитала на Дружеството, документирано с Протокол
№71-2013 на „БЕХ” ЕАД за преобразуване, вписано в търговския регистър на 04.02.2014 година, са
прехвърлени от „НЕК” ЕАД 353,275 хил.лв представляващи допълнителни резерви, отразени в
счетоводните регистри на „ЕСО” ЕАД и представени в Други Резерви - 353,268 хил. лв и 7 хил. лв - Резерв
от преоценки по план. с дефинирани доходи.

27

Я ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД

Междинен съкратен
индивидуален финансов отчет
за периода, приключващ
на 30 юни 2022
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През 2021 г., съгласно утвърдените Счетоводните политики, дружеството е извършило преоценка на
имоти, машини, съоръжения и оборудване, в едно с ефекта от данъците върху доходите, отнасящи се до
компонентите на друг всеобхватен доход възлизащи на 69,372 хил. лв, в т. ч. 77,080 хил. лв преоценка и
7,708 хил.лв данък са представени в отделна секция „Резерв от преоценки на имоти, машини и
съолръжения” в Отчета за Промените в Собствения Капитал, за годината завършваща на 31.12.2021 г.
Преоценката на нетните пасиви по плановете с дефинирани доходи на персонала, в едно с ефектът от
данъците върху доходите, отнасящи се до компонентите на друг всеобхватен доход възлизащи на (966)
хил.лв., са представени в отделна секция „Резерв от преоценки по план с дефинирани доходи” в Отчета за
Промените в Собствения Капитал, за периода към 30.06.2021 г. Към 30.06.2022 г. ефектът от данъците
върху доходите възлиза на (1,607) хил.лева.
Размерът на преоценъчния резерв към 30.06.2022 г. е на стойност 1,855,518 хил. лв, допълнителните
резерви фонд „Специален” са 19,106 хил. лв, и резервите от преоценка по план с дефинирани доходи е
(15,841) хил. лв.
13. Отсрочени приходи
В хиляди лева

Отсрочени приходи - дългосрочни по
Регламент 714/2009, нов 943/2019
Отсрочени приходи - краткосрочни по
Регламент 714/2009, нов 943/2019
Отсрочени приходи - краткосрочни други

30 юни
2022 г.

31 декември
2021 г.

325,948

248,419

6,378

5,355

26
332,352

867
254,641

Притежавайки лиценза за пренос на електрическа енергия и активите от електроенергийната система, ECO
ЕАД е длъжно да прилага изискванията на Регламент (ЕС) 2019/943 (стар №714/2009) на Европейския
парламент и на Съвета от 05 юни 2019 година. Съгласно т. 2, чл. 19 от същия всички приходи от
разпределението на между системните електропроводи се използват за следните цели:
а) гарантиране на действителната наличност на разпределения капацитет, включително обезщетение за
гарантираност или
б) поддържане или увеличаване на междусистемните капацитети чрез оптимизиране на използването на
съществуващите междусистемни електропроводи посредством координирани коригиращи действия,
където е приложимо; или покриване на разходи, произтичащи от мрежви инвестиции, свързани с
намалявена на претоварването в междусистемните електропроводи.
В тази връзка бяха заделени по счетоводни сметки обектите, свързани с увеличаване на междусистемния
капацитет, както следва:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ВЛ 400 kV Вежен от п/ст Пловдив до п/ст Златица
Реконструкция ОРУ 400 kV п/ст Варна 400/220 kV
Реконструкция ОРУ 400 kV п/ст Добруджа 400/220/110 kV
Реконструкция ОРУ -подстанция Златица 400/11
Реконструкция ОРУ 400 kV п/ст София запад 400/110 kV
Реконструкция ОРУ 400 kV п/ст Червена могила 400/110 kV
Реконструкция ОРУ 400 kV п/ст Благоевград 400/110 kV
ВЛ Марица Изток BG и Неа Санта EL
*ВЛ Добруджа - Бургас
ВЛ Бургас - Марица Изток
ВЛ Пловдив - Марица Изток
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Неамортизираната стойност на посочените по-горе обекти към 30.06.2022 година по счетоводна сметка
755 „Регламент 943 (стар 714)“ е на стойност 259 377 хил. лв. в това число: дългосрочна част 255 421 хил.
лв. и краткосрочна част 3 956 хил. лв.
За периода към 30.06.2022 година е признат приход от прилагането на „Регламент 943 (стар 714)“ на
стойност 2 933 хил. лв.
14. Отсрочено финансиране
В хиляди лева

30 юни
2022 г.

31 декември
2021 г.

Отсрочено финансиране - дългосрочна част
Отсрочено финансиране - краткосрочна част

254,357
9,887
264,244

231,211
9,231
240,442

През първото полугодие на 2022 година от ECO ЕАД са завършени следните инвестиционни проекти от
НПИ:
BG-S-0158 Електропровод 110 kV "Магура" - "Видбол", разделен на отделни стълбове /ВЛ 110 kV
Видбол от стълб № 94 до п/ст Бонония с обща стойност на инвестицията 4 228 202.66 лв.
BG-$-0114 Изграждане на подстанция "Ардино" - 110/20 kV - I етап с обща стойност на
инвестицията 1 782 890.16 лв.
BG-$-0117 Изграждане на подстанция "Ардино" - 110/20 kV - II етап с обща стойност на
инвестицията 1 103 747.64 лв.
За всички проекти са подготвени пълен комплект от документи и са внесени заявления за възстановяване
на разходите със средства от НПИ в Министерство на енергетиката.
Към 30.06.2022 година са признати приходи от финансирания на обща стойност 3 183 хил.лева, от които
осчетоводените приходи по обекти, свързани с НПИ, са в размер на 753 хил. лв.
15. Търговски задължения
В хшяди лева

Задължения към доставчици на материали и услуги
Задължения към доставчици на студен резерв и услуги
Задължения към доставчици на балансиращ пазар
Задължения към застрахователи
Други търговски задължения
Доставчици при опрелени условия

30 юни
2022 г.

31 декември
2021 г.

8,634
337
12,581
8,820
42,553
6,177
79,102

3,837
673
10,355
3,489
48,373
9,321
76,048

30 юни
2022 г.

31 декември
2021 г.

22,693
2,766
12,470
4,579
633
43,141

14,418
3,146
16,006
4,694
1,092
39,356

16. Други краткосрочни задължения
В хшяди лева

Депозити по търгове
Гаранции по договори
Задължения към персонала
Задължения за обществено осигуряване
Други
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17.

Приходи от продажби

Виж счетоводна политика в Бележки 39(a)
В хиляди лева

Приходи от управление на електроенергийната система
Приходи от пренос през електропреносната мрежа

За 6 месеца
към 30 юни
2022 г.

за 6 месеца
към 30 юни
2021 г.

321,790
214,527
536,317

121,530
194,287
315,817

17(a) Управление на електроенергийната система
В хиляди лева
Приходи от достъп до електропреносната мрежа
Приходи от междуоператорско компенсиране за изп.на преносните
мрежи
Приходи от администриране на пазара, свързан с ел.енергия
Приходи единно св. Пазарите между ОПС и НОПЕ
Приходи от инфраструктурна услуга
Нетни приходи от продажба от управление на електроенергийната
система
17(6) Приходи

01

За 6 месеца
към 30 юни
2022 г.

за 6 месеца
към 30 юни
2021 г.

71,607

58,198

1,196

698

221,345
27,585
57

60,737
1,897

321,790

121,530

За 6 месеца
към 30 юни
2022 г.

За 6 месеца
към 30 юни
2021 г.

192,709
21,818
214,527

172,749
21,538
194,287

За 6 месеца
към 30 юни
2022 г.

За 6 месеца
към 30 юни
2021 г.

пренос nnet КИМ

В хиляди лева
Приходите от пренос през ЕПМ
Приходи за поевтиняване на тарифата
Нетни приходи от продажба от пренос през ЕПМ
18. Други приходи от дейността
В хиляди лева

Приходи от реактивна енергия
Приходи от неустойки по неизпълнение на договорни задължения
Приходи от финансирания
Приходи от наеми и други услуги
Приходи от присъединяване и хим .лаборатория
Приходи от наем на оптични влакна
Приходи от Регламент 943 на ЕС

9,366
439
133,098
8,934
12,224
30
2,933
167,024

7,809
619
2,010
11,213
2,443
25
1,426
25,545

Приходи от реинтеграция на обезценка по МСФО 9
Общо други пиходи от дейността

29
167,053

328
25,873
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Приходите от предоставяне на публични финансови средства от Министерство на енергетиката на ECO
ЕАД за сметка на одобрените от Министерския съвет средства по бюджета на МЕ за изпълнение на
Програма за компенсиране на небитови крайни клиенти на електрическа енергия е в размер на 129,915 хил.
лв.
19. Разходи за материали

В хичяди лева

Разходи за основни материали
Разходи за течни горива и смазочни материали
Разходи за резервни части
Разходи за работно облекло
Разходи за инструменти и инвентар
Разходи материали охрана на труда
Разходи за други материали
Разходи за канцеларски материали и консумативи
Разходи за придобиване на нетекущи активи по стопански начин

За 6 месеца
към 30 юни
2022 г.

За 6 месеца
към 30 юни
2021 г.

(689)
(1,269)
(1,298)
(184)
(115)
(379)
(16)
(67)
(9,215)
(13,232)

(1,459)
(734)
(3,482)
(301)
(185)
(279)
(12)
(98)
(8,175)
(14,725)

За 6 месеца
към 30 юни
2022 г.

За 6 месеца
към 30 юни
2021 г.

20. Разходи за външни услуги
В хиляди лева

Разходи за ремонти
Разходи за наеми
Разходи за охрана обекти
Разходи за съобщителни услуги
Разходи за отопление и осветление
Разходи за застраховки
Разходи за абонаментно поддържане на техника
Разходи за информационни услуги
Разходи за други външни услуги
Разходи за независим финансов одит
Разходи за данъци и такси
Разходи такси БНЕБ
Разходи за единно свързване на пазарите и евр.платформи
Разходи за трансграничен капацитет

(7,589)
(55)
(5,394)
(226)
(1,415)
(5,452)
(180)
(942)
(898)
(17)
(324)
(146)
(925)
(11,335)
(34,898)

(8,205)
(51)
(5,182)
(204)
(616)
(5,534)
(160)
(625)
(1,035)
(21)
(230)
(180)
(304)
(3,225)
(25,572)
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21. Други разходи

За 6 месеца
към 30 юни
2022 г.

В хичяди лева

Разходи за обезценки на финансови активи
Разходи фонд Сигурност на EEC
Други разходи
Други разходи
Разходи за командировки
Разходи за обучение и квалификация
Разходи за дарения
Разходи за местни данъци и такси
Разходи за провизии по съдебни дела, водени срещу ECO ЕАД
Общо други разходи

За 6 месеца
към 30 юни
2021 г.

(2,259)
(13,216)

(346)
(11,547)

(863)
(330)
(125)
(37)
(863)
(2,218)

(829)
(118)
(62)
(76)
(710)
(77)
(1,872)

30 юни
2022 г.

31 декември
2021 г.

2,803
2,186
38

553
1,984
48
3,204
15
5.804

22. Задължения за данъци и др. публични вземания
В хичяди лева

Разчети за корпоративен данък върху печалбата
Разчети по данък върху доходите на физическите лица
Разчети по ЗКПО
Задължения към фонд СЕС
Други данъци, дългове и акцизи

18
5,045

23. Данъци
Разходи за данъци
За 6 месеца
към 30 юни
2022 г.

За 6 месеца
към 30 юни
2021 г.

Текущ данък
Данък за текущата година

(7,607)

(5,071)

Отсрочен данък
Възникване и обратно проявление на временни разлики
Общо разходи за данъци

998
(6,609)

471
(4,600)

В хиляди лева

Данъци признати в печалби и загуби

За 6 месеца
към 30 юни 2021 г.
Данъчен
Нетно
Преди
(разход)
от
данъци
приход
данъци
Актюерски печалби(загуби) по
планове с дефинирани доходи

За 6 месеца
към 30 юни 2021 г.
Данъчен
Преди
(разход)
Нетно от
данъци

приход

данъци

(1,786)

179

(1,607)

(1,073)

107

(966)

(1,786)

179

(1,607)

(1,073)

107

(966)
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Признати отсрочени данъчни активи и пасиви

Отсрочените данъчни активи и пасиви в баланса на ECO ЕАД към 30.06.2020 г. се дължат на следните
позиции:
В хиляди лева

30 юни
2022 г.
ДМА и други
Финансиране на ДА и
други
Задължение за обезщ.
при пенсиониране
Провизии
Неизплатени задълж.
към местни физ лица
Задълж. за
неизползван отпуск
Обезценка M3
Обезценка вземания
Обезценка парични
средства
Обезценка инвестиции
Обезценка на активи
Данъчни (активи)
пасиви
Нетиране на данъците
Нетни данъчни
(активи) пасиви

Активи
1 януари
2022 г.

31 декември
2021 г.

Пасиви
30 юни
31 декември
2022 г.
2021 г.

30 юни
2022 г.

Нетно
31 декември
2021 г.

169,461

169,461

170,967

170,967

(18,923)

(19,238)

(19,238)

(18,923)

(19,238)

(2,599)

(2,436)

(2,436)

(2,599)

(2,436)

(1,288)

(1,299)

(1,299)

(1,288)

(1,299)

(660)

(980)

(980)

(660)

(980)

(29)

(98)

(98)

(29)

(98)

(23)
(1,006)

(23)
(831)

(23)
(831)

(23)
(1,006)

(23)
(831)

(494)

(446)

(446)

(494)

(446)

(239)
(22)

(239)
(22)

(239)
(22)

(239)
(22)

(239)
(22)

(25,283)

(25,612)

(25,612)

169,461

170,967

(25,283)

(25,612)

169,461

170,967

170,967

(169,461)

(170,967)

169,461

170,967

144,178

145,355

145,355

144,178

145,355

При определяне на текущия и отсрочените данъци, Дружеството е възприело за счетоводната база,
описаните в бележка 3. Значителни промени в счетоводната политика
При изчисление на отсрочените данъци към 30 юни 2021 година е приложена данъчна ставка 10%, която
е определена със Закона за корпоративното подоходно облагане за 2022 година (за 20222 година е
използвана също 10% ставка, която е приложимата съгласно закона за 2021 година).
Движения на отсрочените данъци през годината
В хиляди лева

Имоти,
машини,
съоръжения и
оборудване
Финансиране
на ДА и други
Задължения по
планове за
дефинирани
доходи
Провизии
Задължения
към персонала
Начисления за
неизпол
зван платен

Баланс
1 януари
2021 г.

Признати в
печалби
и загуби

Приз
нати в друг
всеоб
хватен
доход

Баланс
31
декември
2021 г.

Баланс
1 януари
2022 г.

Приз
нати в
печалби
и загуби

Приз
нати в друг
всеоб
хватен
доход

150,142

13,117

7,708

170,967

170,967

(1,506)

-

169,461

(9,403)

(9,835)

-

(19,238)

(19,238)

315

-

(18,923)

(2,483)

127

(80)

(2,436)

(2,436)

16

(179)

(2,599)

(1,682)

(383)

-

(1,299)

(1,299)

11

-

(1,288)

(346)

(634)

-

(980)

(980)

320

-

(660)

(93)

(5)

(98)

(98)

69

_

Баланс
30 юни
2022 г.

(29)

_
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годишен
отпуски
Обезценка
материални
запаси
Обезценка
търговски
вземания
Обезценка
парични
средства
Обезценка
инвестиции
Обезценка
активи
Данъци
признати в
ДРУГ
всеобхватен
доход

(24)

1

(23)

(23)

(806)

(25)

(831)

(831)

(175)

(1,006)

(467)

21

(446)

(446)

(48)

(494)

(237)

(2)

(239)

(239)

-

(22)

-

(22)

(22)

-

134,579

3,148

-

7,628

145,355

145,355

(23)

(239)

-

(22)

(998)

(179)

144,178

24. Финансови инструменти
(а) Счетоводни класификации и справедливи стойности
Таблицата показва балансовите и справедливите стойности на финансовите активи и финансовите пасиви,
включително нивата им в йерархията на справедливите стойности. Не е включена информация за
справедливите стойности, ако балансовата стойност е разумно приближение на справедливата стойност.
Бел.
В хш. лева
Балансова стойност
Други
Заеми и
финансови
Обща
вземания
пасиви
30 юни 2022
Финансови активи, които не се оценяват
по справедлива стойност
Вземания от свързани лица
27
111,220
111,220
127,553
Търговски вземания
9
127,553
200,281
Пари и парични еквиваленти
11
200,281
439,054
439,054
Финансови пасиви, които не се оценяват
по справедлива стойност
27
Задължения към свързани лица
(104,543)
(104,543)
15
(79,039)
Търговски задължения
(79,039)
16
(25,459)
(25,459)
Други задължения
(209,041)
(209,041)
31 декември 2021
Финансови активи, които не се оценяват
по справедлива стойност
Вземания от свързани лица
Търговски вземания
Пари и парични еквиваленти
Финансови пасиви, които не се оценяват
по справедлива стойност
Задължения към свързани лица
Търговски задължения
Други задължения

27
9
11

27
15
16

88,358
149,821
85,349

-

88,358
149,821
85,349

323,528

-

323,528

-

(117,051)
(76,427)
(17,956)
(211,435)

(117,051)
(76,427)
(17,956)
(211,435)

-
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Бележки към финансовия отчет
На база на направените анализи ръководството счита, че балансовите стойности на финансовите активи и
пасиви могат са приемат за разумно приближение с тяхната справедлива стойност.
25. Условни задължения
Към 30.06.2022 г. в дружеството са сключени договори по реда на Закона за обществените поръчки за
изграждане, ремонт на активи и текуща поддръжка на активите на ECO ЕАД, съгласно които възникват
договорни задължения за 2022 г. в размер на 858,042 .хил. лева, към 31.12.2021 г. са в размер на 542,512
хил. лева.
26. Доходи на наети лица
В хиляди лева

30 юни
2022 г.
21,724
4,263
25,987

Дългосрочни задължения за обезщетения при пенсиониране
Краткосрочни задължения за обезщетения при пенсиониране
Общо задължения за доходи на наети лица

31 декември
2021 г.
21,724
2,642
24,366

Движения на настоящата стойност на задълженията по планове с дефинирани доходи
В хиляди лева

30 юни
2022 г.

31 декември
2021 г.

Настояща стойност на задълженията към 1 януари
Платени суми
Ефект от извършено прехвърляне на персонал в
дъщерно дружество
Разходите за настоящи услуги
Разходи за лихви
Актюерски (печалби)/загуби от промени във финансови

24,366
(1,032)

24,834
(2,857)

794
73

(320)

1,786

800

25,987

24,366

За 6 месеца
към 30 юни
2021 г.

За 6 месеца
към 30 юни
2021 г.

(794)
(73)
(1,786)
(2,653)

(788)
(63)
(1,073)

предположения
Настояща стойност на задълженията към 30 юни

1,783
126

Разходите са прпшатп в следните позиции от отчета за всеобхватния доход
В хиляди лева

Разходи за текущи услуги
Разходи за лихви върху задължението
Актюерска печапба/(загуба)

_____

Предприятие-майка и крайно контролиращо лице
БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ" ЕАД, ЕИК: 831373560
Контролиращо лице на Дружеството майка или контролиращото лице
БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА ЧРЕЗ МИНИСТЪРА НА ЕНЕРГЕТИКАТА, ЕИК на МИЕ 130169256
Ключов ръководен персонал на ECO ЕАД
Към 30.06.2022 г. Надзорният съвет /НС/ се състои от петима членове в състав:
1.

Александър Александров Тричков- член на НС и Председател на НС;
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2.
3.
4.
5.

Евден Тодоров Николов- член на НС и Заместник председател на НС;
Пламен Радов Герджиков — член на НС;
Костадин Иванов Попов- член на НС;
Пламен Георгиев Радонов- член на НС.

Към 30.06.2022 г. Управителният съвет /УС/ се състои от трима членове в състав, както следва:
1.
2.
3.

Ангелин Цачев - Член на УС и Изпълнителен директор на ECO ЕАД;
Антон Славов - Член на УС и Председател на УС;
Пламен Йорданов - Член на УС.

На основание чл.81 к, ал.2 от Закона за енергетиката и в съответствие с Устава на дружеството надзорният
съвет на ECO ЕАД избира отговорник по съответствието на дружеството. Отговорникът по съответствието
на ECO ЕАД е Григор Григоров.
Дружеството се управлява и представлява от управителния съвет.
Непосредственото, ежедневно ръководство се осъществява от изпълнителния директор, съобразно
уредените от Устава на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД негови компетенции.
Ключов ръководен персонал на БЕХ ЕАД(контролиращото лице):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Веселина Лъчезарова Канатова-Бучкова- Председател и член на Съвета на директорите
Ангел Емилов Янков - Зам-председател и член на Съвета на директорите
Иван Тодоров Андреев— Изпълнителен член на Съвета на директорите
Диян Станимиров Димитров- Член на Съвета на директорите
Стелиан Пенчев Коев- Член на Съвета на директорите
Антон Георгиев Симеонов- Член на Съвета на директорите
Жеко Михайлов Жеков - Член на Съвета на директорите

Свързани лица в групата на БЕХ ЕАД:
1.

НЕК ЕАД

2.

АЕЦ Козлодуй ЕАД

3.

Мини Марица Изток ЕАД

4.

ТЕЦ Марица Изток - 2 ЕАД

5.

Булгартрансгаз ЕАД

6.

Булгаргаз ЕАД

7.

Булгартел ЕАД

Дъщерни предприятия
ECO Инженеринг ЕООД
ECO Проект ЕООД
Асоциирани и съвместни предприятия
Булгартел ЕАД
SEleNe СС (Southeast Electricity Network Coordination Center) със седалище гр. Солун, Гърция
Тръжната кантора JAO S.A, която изпълнява ролята на Единна Платформа за Разпределение (ЕПР) на
преносни способности
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В хиляди лева

Стойност на
сделките към
30.06.2022

Стойност на
сделките за
годината
приключила
на 31.12.2021

Крайни
салда към 30
юни 2022

Крайни салда
към 31
декември
2021

2022

2021

2022

2021

Свързани чрез БЕХ ЕАД
НЕК ЕАД
Продажба на стоки и услуги :
- пренос на ел.енергия
- достъп до преносната мрежа
достъп производители
- балансираща енергия
люкова ревизия
услуги
Гаранции

59

95

15

12

3
3 559

4

1
773

19 117

8 355
6 267

1
1 027

3 077

1 162

230

-

-

-

1

-

7

-

-

Вземания
Покупка на стоки и услуги:
разполагаемост за студен резерв/резерв от
първично и вторично регулиране
- балансираща ел. енергия

3 873

2 202

(29 854)

(40 958)

(6 265)

(6 246)

(1 061)

(420)

(192)

(131 413)

(146 654)

(49 209)

(52)
(57 039)

(4 427)

-

-

-

-

(1)

-

-

(311)

(206)

(55 977)

(63 543)

9 240

21

11

10

достъп производители

63
19 332

3 966
43
36 658

4 142

4 457

пренос на ел.енергия

5

57

1

1

-

3

-

-

енергия от регулиране
-ел.енергия за технологични р-ди
почивни бази, барче, представителни разходи
Гаранции
Задължения
АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД
Продажба на стоки и услуги:
- балансираща енергия
-достъп и реактивна енергия

-

други
Аванс за ел.енергия техн.р-д

7 779

-

-

Вземания

13 394

2
4 491

Покупка на стоки и услуги:
-нощувки
ел.енергия технологичен разход
-балансираща енергия
Г аранции
Задължения

(1)

(2)

-

(2)
(470)

(5 078)
(251)

(124)

(23)

-

-

(352)

(352)

(476)

(375)
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МИНИ МАРИЦА ИЗТОК ЕАД
Продажба на стоки и услуги:
- достъп и реактивна енергия
- пренос на ел.енергия
неустойка

292

765

57

73

2 774

4 796

504

546

1

4 283

-

-

достъп до чужди съоръжения
Вземания

-

2 443

561

3 062

(102)

(102)

(102)

(102)

34

7

12 077

1 467

6
2 428

Покупка на стоки и услуги:
-достъп до съоръжения
Гаранции

-

(461)

-

-

Задължения
ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД
Продажба на стоки и услуги:
- достъп и реактивна енергия
достъп до производители
- пренос на ел.енергия
- балансираща енергия
енергия от регулиране
анализ трансформаторно масло
Аванс за ел.енергия техн.р-д

32
10 534
73

97

15

1 863

579

321

16
75

3 970

1

610

-

3

-

-

-

-

2 420

3 025

Вземания

5 550

Покупка на стоки и услуги:
разполагаемост за студен резерв и
доп.усл./резерв от първично и вторично
регулиране
-балансираща енергия
енергия от регулиране
активиран студен резерв
ел.енергия технологичен разход
Гаранции

(2 218)

(4 335)

(427)

(440)

(121)

(69)

(28)

(8)

(34 920)

(42 950)

(8 452)

(13 399)

(18 190)

(642)

-

-

-

-

-

(2 315)

(2 315)

(11 222)

(16 162)

Задължения
БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД
Продажба на стоки и услуги:
- достъп и реактивна енергия
- пренос на ел.енергия
-балансираща енергия
други
Вземания
Покупка на стоки и услуги:
Гаранции

12

12

4

10
94

18

2

1
3

64

16

32

-

6

22

36

(71)

(31)
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Я ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД
Бележки към финансовия отчет
Задължения

(71)

(31)

ВЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД
Продажба на стоки и услуги:
10

8

10

8

Гаранции

(15)

(15)

Задължения

(15)

(15)

(35 000)

(35 000)

(35 000)

(35 000)

(102 863)

(115 228)

20 280

15 349

достъп производители
Вземания

38

62

Покупка на стоки и услуги:

БЕХ ЕАД
Продажба на стоки и услуги:
дивиденти
Задължения

-

60 368

Общо задължения Група БЕХ:
Общо вземания Група БЕХ:
Дъщ ерни предприятия
ECO Инженеринг ЕООД
Продажба на стоки и услуги :
- наем движимо имущество

34

38

5

6

- наем недв. имущество

71

104

11

16

3

9

-

-

4

26

1

5

75
3

53

15

-

-

32

27

(583)

(765)

(108)

(24)

(26)

(139)

(3 035)

(3 431)

(12)
(602)

-

-

(91)

(926)
(26)

(813)

(976)

-комплексна услуга
-префактурирани разходи за задбалансови
материали
-префактурирани разходи за услуги
-услуга, съгл.калкулация
Вземания:
Покупка на стоки и услуги:
- ремонт на прекъсвачи
-ретрофит колички КРУ
-инженеринг
-Гаранции
Задължения:
ECO Проект ЕООД
Продажба на стоки и услуги:
- наем движимо имущество
- наем недв. имущество
-префактурирани разходи за задбалансови
материали
-префактурирани разходи за услуги

7
7

-

8

-

8

-

8

-

9

-

12

-

14

-

39

Междинен съкратен
индивидуален финансов отчет
за периода, приключващ
на 30 юни 2022

Я ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД
Бележки към финансовия отчет
Вземания:

39

-

(813)

(976)

71

27

84 869

72 226

84 869

72 226

764

2

-

-

8 256

8 061

-

-

5 380

2 880

13 638

10 941

(2)

(1)

(2)

(1)

Общо задължения дъщерни предприятия:
Общо вземания дъщерни предприятия:
Свързани лица извън групата на БЕХ
МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА
Начисл.компенсация РМС739/26.10 и
РМС771/06.11.21

129 915

91 035

Вземания
Други държавно контролирани дружества
БНЕБ ЕАД
Продажба на стоки и услуги:
ел.енергия
аванс
Гаранции

1 330

Вземания
Покупка на стоки и услуги:
ел. енергия
такси
Задължения

(162 655)

(141 563)

(146)

(250)

ЛЕТИЩЕ ПЛОВДИВ ЕАД
Продажба на стоки и услуги:
- достъп и реактивна енергия

6

7

3

- пренос на ел.енергия
Вземания

7

10

1

1
2

4

3

(4)

(4)

(4)

(4)

Покупка на стоки и услуги:
Гаранции

-

-

Задължения
СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО
ПРЕДПРИЯТИЕ
Покупка на стоки и услуги:
ОВОС, такси

-

(197)

-

-

-

(10)

-

-

Задължения
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,
ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
Покупка на стоки и услуги:
ОВОС, такси, сервитут
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Я- ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД
Бележки към финансовия отчет
Задължения

-

-

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
Покупка на стоки и услуги:
ОВОС, такси

-

(Ю)

-

-

(1)

(2)

-

-

-

-

Задължения
ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД
Покупка на стоки и услуги:
такси ел .подпис
Задължения
ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЕАД
Продажба на стоки и услуги:
- достъп и реактивна енергия
- пренос на ел. енергия
Вземания
Покупка на стоки и услуги:
Гаранции

22

29

3

3

24

43

4

6

7

9

(14)

(19)

(14)

(19)

-

-

Задължения
НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ
"ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"
Продажба на стоки и услуги:
80
264

145
608

16
62

17
56

1 875

3 370

361

394

892

1 158

127

373

27

23

-

-

1

1

566

840

(154)

(Ю6)

(38)

(7)

оперативно обслужване на подстанция

(15)

(35)

(3)

(4)

-обезопасяване и разработване на прозорци

(10)

(П)

-

-

-ползване на оптично влакно

(15)

(44)

(3)

(3)

(1)

-

-

-

(758)
(802)

(759)
(773)

- достъп до преносната мрежа
- реактивна енергия
- пренос на ел.енергия
- балансираща енергия
присъед. към преносната мрежа
други
Вземания:
Покупка на стоки и услуги:
-балансираща енергия

Други
Гаранции
Задължения
ВМЗ АД
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SI ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД
Бележки към финансовия отчет
Продажба на стоки и услуги:
- достъп до преносната мрежа
- пренос на ел.енергия
Вземания:

2

7

13

1

154

302

28

31

29

33

5

11

5

11

Терем-КРЗ Флотски Арсенал Варна
Продажба на стоки и услуги:
- достъп до преносната мрежа
- пренос на ел.енергия
Вземания:

2

3

45

86

Покупка на стоки и услуги:
Гаранции

-

-

Задължения

(21)

(21)

(21)

(21)

Терем-Хан Крум ЕООД
Продажба на стоки и услуги:
- достъп до преносната мрежа

-

1

-

-

- реактивна енергия

-

1

9

18

1

2

1

2

- пренос на ел.енергия
Вземания:
Покупка на стоки и услуги:
Гаранции

-

-

Задължения

(6)1

(6)

(6)

(6)

(2)

(3)

Български пощи ЕАД
Покупка на стоки и услуги:
- пощенски услуги
Гаранции
Задължения

(8)

(16)

(4)

(4)

(6)

(7)

-

5

Ви К - дружества в страната
Продажба на стоки и услуги:
- достъп до преносната мрежа
- реактивна енергия
- пренос на ел.енергия

1
1
25

- проучване за присъединяване

7

- други
Вземания:

-

2
4
38

6

-

2

6

5

(3)

(4)

-

(67)
(3)

-

-

(9)

(9)

Покупка на стоки и услуги:
- питейна вода
други услуги
Гаранции

(27)
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3 ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД
Бележки към финансовия отчет
Задължения

(12)

(13)

-

-

-

-

-

(4)

-

(4)

Автомагистрали ЕАД
Покупка на стоки и услуги:

Съгласуване на проект

1

2

Задължения
МБАЛ Лозенец ЕАД
Покупка на стоки и услуги:
Спортно оздравителни услуги

Задължения
Общо задължения извън групата на БЕХ:
Общо вземания извън групата на БЕХ:
Общо задължения:
Общо вземания:

(8)

(15)

(867)

(848)

99 125

84 070

(104 543)

(117 052)

119 476

99 446

С Протокол № 4-2021/02.02.2021 г. Съвета на директорите на БЕХ ЕАД е взето решение за изплащане от
„Електроенергийният системен оператор“ ЕАД на допълнителен дивидент в размер на 50 000 000 лева.
„Електроенергийният системен оператор“ ЕАД е възразил срещу взетото с Протокол № 4-2021/02.02.2021
г. Съвета на директорите на БЕХ ЕАД решение, тъй като същото не е отчело следните факти и
обстоятелства:
• В наличните парични средства на дружеството са внесените депозити от участници в тръжни
процедури, които подлежат на възстановяване от ECO ЕАД на прогнозна стойност около 19 291 хил. лв.;
• Налице са заведени съдебни дела срещу ECO ЕАД в размер на 22 500 хил. лв., които се очаква да бъдат
загубени Съдебните дела, заведени срещу ECO ЕАД, касаят събития преди 01.01.2018 година, но
разходите, които ще бъдат направени от преносния оператор не подлежат на възстановяване, тъй като не
се признати за регулаторни цели;
• Необходимостта от финансови средства с цел изпълнение на обектите от Инвестиционната програма за
2021 година, която е с очаквано изпълнение в размер на 205 951 хил. лв. Отчетеното изпълнение към
шестмесечието на Инвестиционната програма е в размер на 85 226 хил. лв. Следователно до края на
отчетната година следва да се осигури паричен ресурс в размер на 120 725 хил. лв.
• Отчетената счетоводна печалба на дружеството преди облагане с данъци към 30.06.2021 година е в
размер на 45 734 хил. лв. Задълженията на ECO ЕАД при така отчетения финансов резултат за внасяне на
дивидент върху печалбата би бил около 20 млн. лв.•
• При отчитане на посочените по-горе обстоятелства и след решението на Съвета на директорите на БЕХ
ЕАД с Протокол № 4-2021/02.02.2021 г. за изплащане от „Електроенергийният системен оператор“ ЕАД
на допълнителен дивидент ще се формира паричен дефицит за преносния оператор в размер на 74 208
хил. лв., респективно ECO ЕАД няма да бъда в състояние да изплати дори редовният дивидент по чл.246,
ал.2, т. 1 от ТЗ.
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Бележки към финансовия отчет
• Не взето под внимание ефекта от прилагането на действащата европейска нормативна рамка, така и
специалната нормативна уредба в страната, по отношение на независимостта на преносния оператор и поспециално осигуряването на финансов ресурс за изпълнението на задълженията му по лицензия.
•
Не са отчетени негативните финансови показатели, касаещи собствения капитал за последните две
години, свързани с изплащане на допълнителни дивиденти в размер на 210 млн. лв. в следствие предходни
решения на БЕХ ЕАД. В тази връзка от ENTSO-E акцентираха, че нестабилното финансово състояние на
преносния оператор може да застраши сигурността на електроенергийната система.
•
Не е изисквано от БЕХ ЕАД становище от КЕВР преди вземането на Решение на Съвета на
директорите на дружеството с Протокол № 4-2021/02.02.2021 г. във връзка с изискванията на Закона за
енергетиката, съгласно които КЕВР осъществява превантивен, текущ и последващ контрол по отношение
на съответствието на извършваните лицензионни дейности с условията на издадените лицензи.
Във връзка с посоченото по горе ECO ЕАД не признало вземането на БЕХ ЕАД като ликвидно.
Общо вземания свързани лица към 30.06.2022 г. са 119 476 хил.лв., в т.ч. 20 351 хил. лв. свързани лица от
група БЕХ, в т.ч. вземания от дъщерни предприятия. Общо задължения към свързани лица към 30.06.2022
г. са 104 543 хил. лв., в т.ч. 103 676 хил. лв. свързани лица от група БЕХ.
Всички крайни салда със свързани лица са при пазарни цени и се уреждат в брой до шест месеца от датата
на отчета.
28. Провизии

В хиляди лева
Провизии по съдебни дела, водени срещу ECO ЕАД
Провизии за екология

29.

30 юни
2022 г.

31 декември
2021 г.

22,981
373
23,354

25,145
349
25,494

Събития след датата на отчетния период

С Решение от Протокол № 45-2022/07.07.2022 г. на Съвета на директорите на БЕХ ЕАД се прие
разпределение на печалбата на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД за 2021 г. и увеличаване на
капитала на дружеството, както следва:
1. Заделяне на фонд „Резервен“, съгласно чл. 246, ал. 2, т. 1 от Търговския закон - 7,945,945.01 лева;
2. Разпределяне на дивидент в полза на едноличния собственик на капитала от печалбата, отчетена през
2021 г. в размер на 71,513,505.12 лева;
3. Определя срок за внасяне на дивидента по т. 1.4.1 от настоящото решение до 31 юли 2022 г.
4. Взема решение за увеличаване на капитала на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, по реда на
чл. 197 от Търговския закон с 2,398,589 (два милиона триста деветдесет и осем хиляди петстотин осемдесет
и девет) лева с неразлределената печалба от преходни години чрез издаване на 2,398,589 (два милиона
триста деветдесет и осем хиляди петстотин осемдесет и девет) нови обикновени поименни акции с право
на глас с номинална стойност в размер на 1 (един) лев всяка.
5. Взема решение за увеличаване на капитала на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД по реда на
чл. 193 от ТЗ чрез непарична вноска (апорт) в размер на 35,000,000 (тридесет и пет милиона) лева,
представляваща задължения на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД към „Български Енергиен
Холдинг“ ЕАД за отчислен дивидент, съгласно решение пот. 1.4.1 от Протокол №44-2021/18.08.2021 г. на
Съвета на директорите на „Български Енергиен Холдинг1* ЕАД и решение по т. 5 от Протокол
№31/04.08.2021 г. на Надзорния съвет на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД чрез издаване на нова
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Бележки към финансовия отчет
емисия акции в размер на 35,000,000 (тридесет и пет милиона) броя обикновени поименни акции с право
на глас с номинална стойност в размер на 1 (един) лев всяка.
6. „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД да запише цялата емисия от 37,398,589 (тридесет и седем милиона
триста деветдесет и осем хиляди петстотин осемдесет и девет) нови обикновени поименни акции с право
на глас с номинална стойност в размер на 1 (един) лев всяка.
7. Възлага на Изпълнителния директор на „Български Енергиен Холдинг4* ЕАД на основание чл.20, ал. 1,
т.12 от Устава на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД и съгласно предвиденото в чл. 26, ал. 1, т. 2 от
Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия да поиска разрешение от министъра на
енергетиката, в качеството му на принципал, упражняващ правата на държавата като едноличен
собственик на капитала на „Български Енергиен ХодцинГ** ЕАД за увеличаване на капитала на
„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД по реда на чл. 197 от ТЗ чрез разпределяне на неразпределена
печалба от минали години в размер на 2,398,589 (два милиона триста деветдесет и осем хиляди петстотин
осемдесет и девет) лева и по реда на чл. 193 от ТЗ чрез непарична вноска (апорт) в размер на 35,000,000.00
(тридесет и пет милиона) лева чрез издаване на нова емисия от 37,398,589 (тридесет и седем милиона
триста деветдесет и осем хиляди петстотин осемдесет и девет) броя обикновени поименни акции с право
на глас с номинална стойност в размер на 1 (един) лев всяка.
8. Възлага на Изпълнителния директор на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД след получаване на
разрешението от министъра на енергетиката по т. 1.4.6, да предприеме всички необходими действия по
оценка на непаричнага вноска по реда на чл. 72 и следващите от Търговския закон и увеличението на
капитала на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД.
Между датата на финансовия отчет и датата на приемането му не са възникнали коригиращи събития.
Значителните некоригиращи събития са както следва:
Значителните некоригиращи събития са свързани и с неяснотите относно ефекта на наложените санкции
и ограничения от страна на ЕС във връзка с конфликта между Руската Федерация и Украйна, които се
очаква да повлияят на обемите на търговия и паричните потоци на множество стопански субекти. Тъй като
ситуацията е изключително динамична ръководството на Дружеството не е в състояние да оцени надеждно
влиянието на войната върху бъдещото финансово състояние и резултатите от дейността му през 2022 г. по
отношение на общите ефекти върху националната икономика, европейския пазар на природен газ,
непрекъснатостта на доставките на природен газ за България и съседните страни и счита, че е възможно
да има негативно влияние. Това от своя страна би могло да доведе до промяна в балансовите стойности на
активите на Дружеството, които във финансовия отчет са определени при извършването на редица
преценки и допускания от страна на ръководството и отчитане на най-надеждната налична информация
към датата на приблизителните оценки.
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МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД
КЪМ 30.06.2022 Г.

1. УВОД
Основните приоритети в дейността на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД (ECO
ЕАД) и през първо полугодие на 2022 г. бяха насочени към изпълнение на лицензионните
си задължения, за осигуряване на оперативната надеждност на електроенергийната система
по отношение на баланса на мощности и на адекватността на мрежата. С оглед изпълнение
на тези си задължения, в дружеството бяха направени прогнози за потреблението и за
необходимите генериращи мощности за неговото покриване в страната и в Региона в
съответствие с изискванията за надеждна работа на системата.
През първото полугодие на 2022 г. дружеството осъществяваше дейността си в условията
на регулирани цени за достъп до електропреносната мрежа и за пренос през
електропреносната мрежа.
С приемането на промените в Закона за енергетиката, обн. в ДВ, бр. 38/08.05.2018, считано
от 01 юли 2018 г. ECO ЕАД закупува електрическата енергия за компенсиране на
технологичните разходи по пренос на организиран борсов пазар, чрез участие на
дългосрочния и краткосрочен пазарен сегмент.
ECO ЕАД е пълноправен член на Европейската организация на системните оператори за
пренос на електроенергия (ENTSO-E) и осъществява синхронната работа с останалите EEC
от Европа в съответствие с "Operation Handbook" на ENTSO-E въз основа на принципите на
взаимната изгода, солидарност и взаимна помощ при аварийни ситуации за гарантиране на
сигурно, качествено и ефективно снабдяване на потребителите с електрическа енергия.
Експерти на ECO ЕАД участват активно в работата на Комитетите, Работните групи и
проектите по специфични направления във връзка с разработването и гласуването на
документите по прилагането на изискванията на Регламентите/Насоките на Европейската
комисия. ECO ЕАД се стреми да повишава не само надеждността на преноса, но и
икономическата ефективност при управление на активите като въвежда и използва найсъвременните методи за планиране, поддръжка и мониторинг.
От 2019 г. ECO ЕАД е акционер в тръжната кантора JAO S.A, която изпълнява ролята на
Единна Платформа за Разпределение (ЕПР) на преносни способности съгласно Регламент
2016/1719 за установяване на насоки за предварително разпределяне на преносна
способност. JAO S.A разпределя дългосрочните преносни способности (годишни и
месечни) на всички граници между страните-членки на ЕС.
На 22 май 2020 г. операторите на преносни системи на България (ECO ЕАД), Гърция (IPTO),
Италия (TERNA SpA) и Румъния (Transelectrica) учредиха дружество за координиране на
сигурността на електроенергийната мрежа в Югоизточна Европа - Southeast Electricity
Network Coordination Center (“SEleNe CC”) със седалище в Солун, Гърция. Четирите
преносни оператора имат равно участие в дяловия капитал на новоучреденото акционерно
дружество. Съгласно европейската регулаторна рамка, основните отговорности на SEleNe
СС по регионалната мрежова сигурност са анализ на експлоатационната сигурност,
координирано планиране на прекъсванията, координирано разпределяне на капацитет,
краткосрочна и близо до реалното време прогноза на адекватността, изготвяне на модели
на отделна и обща електроенергийна мрежа, и предоставяне на данните. Посочените
дейности се извършват активно считано от 01.07.2021 г. Съгласно разпоредбите на
Регламент 2019/943 относно вътрешния пазар на електроенергия считано от 01.07.2022 г.
регионалните центрове по сигурността следва да се заменят от регионални координационни
центрове. Всеки Регионален координационен център осъществява дейността си в рамките
на определен район на действие на системата („СОР“)- В съответствие с член 36 Регламент
2019/943, ACER със свое решение 10/2022 от 6 април 2020 г. определи регион на действие
на системата Югоизточна Европа (“СОР ЮИЕ”), който включва операторите на
електропреносни мрежи на България и Гърция. След решението на ACER от 2020 г.
операторите на преносни мрежи изготвиха предложение за създаване на регионален
координационен център, което беше одобрено от регулаторните органи на България и
Гърция през март 2021 г. Решение на ACER 5/2022г. от 7 април 2022 г. отменя решение
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10/2020 г. и определя нова конфигурация на СОР ЮИЕ, който включва операторите на
преносни мрежи на България, Гърция и Италия. Съгласно чл. 4, ал. 5 от Приложение I на
решение 5/2022 г. операторът на преносна мрежа на Румъния ще използва услугите на
центъра въз основата на договор.
В съответствие с гореизложеното и на основание чл. 26, ал. 1 и ал. 2 от Устава на SEleNe
СС, операторът на преносна мрежа на Румъния по регулаторни съображения взе решение
да прекрати акционерното си участие в SEleNe СС считано от 01.07.2022 г., като за целта
изпрати уведомление до дружеството и всеки от акционерите. В съответствие с чл. 26, ал. 3
от Устава на SEleNe СС напускащият акционер е задължен да прехвърли акциите си на
всички оставащи акционери по равно или на дружеството, или в комбинация между двата
способа.
2. ИСТОРИЯ, УЧРЕДЯВАНЕ И СЪЗДАВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО
Наименование, адрес и актуални данни по последна регистрация
„Електроенергиен системен оператор” ЕАД е регистрирано в Търговския регистър при
Агенцията по вписванията, ЕИК 175201304, със седалище и адрес на управление гр. София,
район Витоша, п. код 1618, бул. „Цар Борис Ш” № 201. Дружеството е учредено за
неопределен срок. Регистрирано е по Закона за данък върху добавената стойност.
Собственост и управление
Едноличен собственик на капитала на дружеството е “Български енергиен холдинг” ЕАД
(БЕХ ЕАД), регистрирано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК
831373560, чийто принципал е българската държава, чрез Министерство на енергетиката.
Правото на собственост от страна на държавата се упражнява от Министъра на
енергетиката.
Органите на управление са: Общото събрание (едноличен собственик на капитала),
Надзорен съвет и Управителен съвет. Правата на едноличния собственик на капитала се
упражняват от Съвета на директорите на БЕХ ЕАД.
ECO ЕАД е публично предприятие по смисъла на Закона за публичните предприятия (ЗПП).
Членовете на Надзорния съвет на независимия преносен оператор се избират след
проведени конкурсни процедури в съответствие със ЗПП и Правилника по прилагането му.
Надзорният съвет е в състав от трима до седем членове за срок от 5 години, като за избора
им се уведомява Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Най-малко една
трета, но не повече от една втора от състава на Надзорния съвет следва да са независими
членове, номинирани след конкурсна процедура от Агенцията за публичните предприятия
и контрол, оставалите членове се избират след проведена конкурсна процедура от
едноличния собственик на капитала. Надзорният съвет на независимия преносен оператор
приема решенията, които могат съществено да повлияят върху стойността на активите на
оператора на преносна мрежа, включително решенията, свързани с одобряването на
годишните финансови планове, нивото на задлъжнялост на оператора на преносна мрежа и
обвързващи общото събрание на оператора решения, относно размера на дивидентите,
които се разпределят между акционерите, избира и назначава отговорник по съответствието
по смисъла на чл.81к, ал.2 от Закона за енергетиката, както и други въпроси, предоставени
в неговата компетентност от закона или устава на ECO ЕАД.
Управителният съвет на независимия преносен оператор е в състав от трима до деветима
членове с петгодишен мандат. Членовете на Управителния съвет се избират и освобождават
от Надзорния съвет, след проведена конкурсна процедура в съответствие с ЗПП и
правилника по прилагането му. Решенията на Надзорния съвет за избор, както и
информация за условията, които уреждат мандата, продължителността и прекратяването му
се изпращат на КЕВР. Управителният съвет взема решения, свързани с текущите дейности
на оператора на електропреносната мрежа, управлението на мрежата и дейностите,
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необходими за изготвянето на 10-годишния план за развитие на мрежата, както и решава
други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона или устава на ECO ЕАД.
Органи на управление:
Към 30.06.2022 г. Надзорният съвет /НС/ се състои от петима членове в състав:
1. Александър Александров Тричков- член на НС и Председател на НС;
2. Евден Тодоров Николов - член на НС и Заместник председател на НС;
3. Пламен Радов Герджиков - член на НС;
4. Костадин Иванов Попов - член на НС;
5. Пламен Георгиев Радонов - член на НС.
Към 30.06.2022 г. Управителният съвет /УС/ се състои от трима членове в състав, както
следва:
1.
2.
3.

Ангелин Цачев - Член на УС и Изпълнителен директор на ECO ЕАД;
Антон Славов - Член на УС и Председател на УС;
Пламен Йорданов - Член на УС.

На основание чл. 81к, ал. 2 от Закона за енергетиката и в съответствие с Устава на
дружеството надзорният съвет на ECO ЕАД избира отговорник по съответствието на
дружеството. Отговорникът по съответствието на ECO ЕАД е Григор Григоров.
Дружеството се управлява и представлява от Управителния съвет.
Непосредственото, ежедневно ръководство се осъществява от изпълнителния директор,
съобразно уредените от Устава на ECO ЕАД негови компетенции.
Капитал
ECO ЕАД е с капитал 299 175 791 (словом: двеста деветдесет и девет милиона сто
седемдесет и пет хиляди седемстотин деветдесет и един) лева, разделен на 299 175 791
(словом: двеста деветдесет и девет милиона сто седемдесет и пет хиляди седемстотин
деветдесет и един) броя обикновени поименни акции, с номинална стойност 1 лев всяка
една. Капиталът на дружеството е изцяло записан и внесен, както следва:
•
57 847 195 (словом: петдесет и седем милиона осемстотин четиридесет и седем хиляди
сто деветдесет и пет) лева - непарична вноска - недвижими имоти и активи;
•
3 256 000 (словом: три милиона двеста петдесет и шест хиляди) лева - непарична
вноска (апорт) от „Български енергиен холдинг” ЕАД, ЕИК 831373560 на 3 203 броя акции
от капитала на „Булгартел" ЕАД, ЕИК 131341659, собственост на „Български енергиен
холдинг" ЕАД, съгласно Временно удостоверение № 3 от 23.10.2017 г. Непаричната вноска
е с парична оценка в размер на 3 256 000 (три милиона двеста петдесет и шест хиляди) лева,
определена по реда на чл. 72 от Търговския закон от три вещи лица, назначени с Акт №
20161128141234-11 от 26.05.2017 г.;
•
2 482 167 (словом: два милиона четиристотин осемдесет и две хиляди сто шестдесет
и седем) лева, чрез превръщане на част от неразпределената печалба за 2008 година;
•
5 660 561 (словом: пет милиона шестстотин и шестдесет хиляди петстотин шестдесет
и един) лева, чрез превръщане на част от неразпределената печалба за 2010 година;
•
52 600 (словом: петдесет и две хиляди и шестстотин) лева, чрез превръщане на част от
неразпределената печалба за 2011 година;
•
24 314 300 (словом: двадесет и четири милиона триста и четиринадесет хиляди и
триста) лева, чрез превръщане на част от неразпределената печалба за 2015 година;
•
37 963 724 (словом: тридесет и седем милиона деветстотин шестдесет и три хиляди
седемстотин двадесет и четири) лева, чрез превръщане на остатъка от нетната печалба на
дружеството за 2016 г. и неразпределената печалба от минали години;
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•
167 599 244 (словом: сто шестдесет и седем милиона петстотин деветдесет и девет
хиляди двеста четиридесет и четири) лева, чрез превръщане на други резерви в размер на
134 336 424 лева, неразпределената печалба от 2020 г. в размер на 31 145 481 лева и
неразпределена печалба от предходни години в размер на 2 117 339 лева.
Предмет на дейност
Съгласно разпоредбите на ЗЕ, ECO ЕАД е собственик на активите, свързани с дейността по
пренос на електрическа енергия, включително на преносната мрежа, има собствена
идентичност, отделно седалище, персонал и ползва самостоятелно необходимото му
оборудване и правни, счетоводни и информационни услуги. ECO ЕАД разполага с всички
човешки, технически, физически и финансови ресурси, необходими за извършване на
дейността по пренос на електрическа енергия. Дружеството има право да взема решения,
независимо от вертикално интегрираното предприятие по отношение на активи,
необходими за функционирането, поддръжката или развитието на преносната мрежа, както
и правомощия да предлага обвързващи общото събрание решения, относно набиране на
средства на капиталовия пазар чрез заем или увеличаване на капитала.
ECO ЕАД е носител на лицензия за пренос на електрическа енергия № Л-41904/18.12.201 Зг. издадена с Решение № Р-205 от 18.12.201 Зг. от КЕВР на основание чл.39,
ал. 1, т.2 във връзка с чл.51, ал. 1, т. 1 и чл.52, ал. 1 и ал.2 от ЗЕ за срок от 35 години.
С решение С-5/30.07.2015 година и Решение С-7/05.11.2015 г., КЕВР на основание чл. 10,
nap. 1 и 2 от Директива 2009/72/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 13 юли 2009
г. относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и за отмяна на Директива
2003/54/ЕО, чл. 21, ал. 1, т. 27, чл. 81а, ал. 6 от ЗЕ, както и чл. 96, ал. 3 от Наредба № 3 от
21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, сертифицира ECO ЕАД като
независим преносен оператор на електропреносната система на РБ и одобрява Правила за
предоставяне на услуги от независимия преносен оператор на вертикално интегрираното
предприятие и Програма за съответствието на ECO ЕАД. Нотифицирането на решението
за определяне на оператора е публикувано в Официален вестник на Европейския съюз в
брой С 428 от 19 декември 2015 г. Издаден е сертификат на ECO ЕАД за независимост
на оператора на електропреносната мрежа.
Основните дейности съгласно притежаваната от ECO ЕАД лицензия №Л-41904/18.12.2013 г. са:
• пренос на електрическа енергия през електропреносната мрежа
Дейността по пренос включва дейности по експлоатация, поддръжка, управление и
развитие на електропреносната мрежа и осигурява непрекъснатост, надеждност и
ефективност на преноса и транзитирането на електрическа енергия. Дейността по пренос на
електрическа енергия е всеобщо предлагана услуга, която се управлява от
електроенергийния системен оператор.
• управление на електроенергийната система (EEC)
Дейностите по управление на EEC включват единно оперативно координиране и
управление, както и контрола на режима на работа на EEC; управление (диспечиране) на
преноса и трансформирането на електрическа енергия; поддържане на баланс между
производството, потреблението и междусистемния обмен на електрическа енергия;
осъществяване съвместна работа на електроенергийната система с електроенергийните
системи на другите страни в съответствие с международни договори; предоставяне на
равнопоставен достъп на ползвателите на мрежата за пренос на електрическа енергия;
осигуряване на нормативно регламентираните допълнителни услуги, чрез провеждане на
тръжни процедури.
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• администриране на сделки с електрическа енергия и пазара на балансираща
енергия
Дейността включва поддържане на регистри на лицата, сключили сделки на пазара на
електрическа енергия; поддържане на регистри на сключените договори на лицата,
участващи на пазара на електрическа енергия; приемане, подреждане в приоритетни
списъци по цена и технологични критерии и активиране на предложения и заявки за
покупко/продажба на балансираща енергия; прилагане на методика за изчисляване и
определяне на цени на балансираща енергия за всеки период на сетълмент; контрол върху
финансовата обезпеченост на сделките с балансираща енергия.
• измерване на електрическа енергия
Дейността включва осигуряване и монтиране за сметка на ECO ЕАД на средствата за
търговско измерване за всяко присъединяване на клиенти и производители на електрическа
енергия към мрежата; поддръжка, отчитане, контрол и подмяна на средствата за търговско
измерване на електрическа енергия; създаване, поддържане и администриране на база
данни за всички търговски участници, присъединени към електропреносната мрежа.
3.

ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

Списъчният състав на персонала към 30.06.2022 г. е 3 655 броя. Относителният дял на
техническия персонал, ангажиран с основната дейност на дружеството, свързана с
експлоатацията, поддръжката и надлежното функциониране на електропреносната мрежа,
поддържането и развитието на спомагателни мрежи, ремонтни дейности и услуги в областта
на енергетиката, към края на първото полугодие на 2022 г. е най-висок - 57,13 % / 2 088
броя/, като тенденцията ще се запази и за бъдещи периоди, имайки предвид основната
дейност на дружеството, въпреки отчетеното намаление, предвид преминаване на
подстанции на телемеханично управление от опорен пункт. Останалите групи, съгласно
Националния класификатор на професиите и длъжностите са разпределени както следва:
•
•
•
•

Ръководители
Специалисти
Помощен административен персонал
Персонал зает с услуги

252 бр.;
929 бр.;
122 бр.;
23 бр. в т.ч. сезонен персонал в ПД
Енерго 2;
• Машинни оператори
125 бр.;
• Професии неизискващи специална квалификация 116 бр.
Организационно - управленска структура
Действащата към момента организационно-управленска структура на „Електроенергиен
системен оператор“ ЕАД е както следва:
На пряко подчинение на Изпълнителния директор са:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Отдел „Вътрешен одит и контрол”;
Отдел „Контрол по изпълнение на решения“;
Отдел „Европейски регулаторни политики и развитие на пазара“;
Главен инженер ;
Управление „Сигурност”;
Служител по ССИ и РКИ;
Централна лаборатория за енергетични масла;
Управление „Правно” , в състава му се включват 2 отдела;
Отдел „Човешки ресурси“;
6

•
•

Дирекция „Финанси и бюджет”, ръководи се от директор и зам. директори на
дирекцията. В състава й се включват 4 управления и 12 отдела;
Дирекция „Централно диспечерско управление”, ръководи се от директор и зам.
директор на дирекцията. В състава й се включват 2 управления, 7 отдела и 4
териториални диспечерски управления.

На пряко подчинение на Зам. изпълнителния директор са Главният инженер и:
•
•

•
•
•
•
•

•

Управление „Административно обслужване”, в състава му се включват 5 отдела и ПД
„Енерго - 2“;
Дирекция „Пренос на ел. енергия”, ръководи се от директор и зам. директор на
дирекцията. В състава й се включват 4 отдела и 13 Мрежови експлоатационни райони
на територията на страната;
Управление „Обществени поръчки“ с 1 отдел;
Управление „Логистика” , в състава му се включват 2 отдела;
Отдел „КЕЗБУТ“;
Управление „Активи на преносната мрежа“, в състава му се включват 3 отдела;
Дирекция „Измерване, информационни и комуникационни технологии” ръководи се от
директор и зам. директор на дирекцията. В състава й се включват 3 управления и 9
отдела;
Дирекция „Инвестиции” ръководи се от директор на дирекцията. В състава й се
включват 1 управление с 2 отдела, вкл. офиси в градовете Велико Търново, Варна,
Бургас, Стара Загора и Пловдив.

4. ПРЕГЛЕД НА РЕГУЛАТОРНАТА И ПАЗАРНА СРЕДА
Дейността на ECO ЕАД, в качеството му на оператор на електроенергийната система, е
регламентирана основно в Закон за енергетиката (ЗЕ), Закона за енергията от възобновяеми
източници (ЗЕВИ) и издадените във връзка с прилагането им подзаконови нормативни
актове и общи административни актове на Комисия за енергийно и водно регулиране
(КЕВР).
Нормативната уредба е хармонизирана с изискванията на правото на Европейския съюз,
свързани с упражняваната от оператора дейност, а именно:
• Организационна и юридическа независимост на операторите на мрежите съгласно
Директива 2019/944 от 05.06.2019 г. на Европейския парламент и на Съвета, в сила
от 01.01.2021 (стара 2009/72/ЕО от 13 юли 2009 година), относно общите правила за
вътрешния пазар на електроенергия;
• Либерализиране на пазара за внос и износ на електроенергия според изискванията на
Регламент ЕС 2019/943 от 5.06.2019 г. (в сила от 01.01.2020 г.), относно вътрешния
пазар на електроенергия;
• Мерките за сигурност на електроснабдяването и инфраструктурни инвестиции,
съгласно Регламент ЕС 2019/941 от 5.06.2019 година, относно готовност за справяне с
рискове в електроенергийния сектор;
• Изпълнение на екологичните изисквания за намаляване на емисиите от серен диоксид
и азотни окиси, съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета
от 24 ноември 2010 година относно емисиите от промишлеността (комплексно
предотвратяване и контрол на замърсяването);
• Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година
за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и за изменение и
впоследствие за отмяна на директиви 2001/77/ЕО и 2003/30/ЕО;
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• Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012
година относно енергийната ефективност;
• Регламент (ЕС) 2015/1222 на Комисията от 24 юли 2015 г. за установяването на насоки
относно разпределянето на преносната способност и управление на претоварването;
• Регламент (ЕС) 2016/1719 на Комисията от 26 септември 2016 за установяване на
насоки относно предварителното разпределяне на преносна способност;
• Регламент (ЕС) 2017/1485 на Комисията от 08 август 2017 за установяване на насоки
относно експлоатацията на системата за пренос на електроенергия;
• Регламент (ЕС) 2017/2195 на Комисията от 23 ноември 2017 за установяване на насоки
за електроенергийно балансиране;
• Регламент (ЕС) 2016/631 на Комисията за установяване на Мрежов кодекс за
изискванията за присъединяване на производителите на електроенергия към
електроенергийната мрежа;
• Регламент (ЕС) 2016/1388 на Комисията за установяване на Мрежов кодекс относно
присъединяването на потребители;
• Регламент (ЕС) 2016/1447 на Комисията за установяване на Мрежов кодекс за
изискванията за присъединяване към електроенергийната мрежа на системи за
постоянен ток с високо напрежение и модули от вида „електроенергиен парк“,
присъединени чрез връзка за постоянен ток.
От 2019 г. е в сила четвъртият либерализационен пакет и по-специално, документите
засягащи организацията на пазара на електрическа енергия, част от пакета „Чиста енергия
за всички европейци“.
С въвеждането на новия пакет, Европа затвърждава бъдещото си лидерство в борбата с
климатичните промени. Пакетът очертава периода до 2030 г., като налага преход към нов
пазарен модел, отличаващ се с висок дял на възобновяемите източници, енергийна
ефективност, декарбонизация, активни потребители и енергийни общности, засилено
регионално сътрудничество, киберсигурност, управление на данните и единен вътрешен
пазар.
Четвъртият либерализационен пакет включва 8 документа, както следва:
• Директива (ЕС) 2018/844 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 30
май 2018 година за изменение на Директива 2010/31/ЕС относно енергийните
характеристики на сградите и Директива 2012/27/ЕС относно енергийната
ефективност;
• Директива (ЕС) 2018/2001 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 11
декември 2018 година за насърчаване използването на енергия от възобновяеми
източници (преработен текст);
• Директива (ЕС) 2018/2002 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 11
декември 2018 година за изменение на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната
ефективност;
• Регламент (ЕС) 2018/1999 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 11
декември 2018 г. относно управлението на Енергийния съюз и на действията в областта
на климата, за изменение на регламенти (ЕО) № 663/2009 и (ЕО) № 715/2009 на
Европейския парламент и на Съвета, директиви 94/22/ЕО, 98/70/ЕО, 2009/31/ЕО,
2009/73/ЕО, 2010/31/ЕС, 2012/27/ЕС и 2013/30/ЕС на Европейския парламент и на
Съвета, директиви 2009/119/ЕО и (ЕС) 2015/652 на Съвета и за отмяна на Регламент
(ЕС) № 525/2013 на Европейския парламент и на Съвета;
• Регламент (ЕС) 2019/941 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 5 юни
2019 година за готовност за справяне с рискове в електроенергийния сектор и за отмяна
на Директива 2005/89/ЕО;
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•

•
•

Регламент (ЕС) 2019/942 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 5 юни
2019 година за създаване на Агенция на Европейския съюз за сътрудничество между
регулаторите на енергия (преработен текст);
Регламент (ЕС) 2019/943 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 5 юни
2019 година относно вътрешния пазар на електроенергия (преработен текст);
Директива (ЕС) 2019/944 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 5 юни
2019 година относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и за
изменение на Директива 2012/27/ЕС (преработен текст).

Последните четири документа са част от подпакета, относим към организацията на пазара
на електрическа енергия, като заедно с Директива (ЕС) 2018/2001, имат най-съществено
отношение към дейността на операторите на преносни системи през следващия
десетгодишен период.
След въвеждането на пакета „Чиста енергия за всички европейци“, през 2020 г. новата
Европейска комисия обяви приоритетите си по отношение намаляването на въглеродните
емисии, чрез обявяването на Зелена сделка и стартира разработването на свързаните с нея
законодателни и финансови пакети. С новата политика Европейският съюз (ЕС) поставя
основите на нова стратегия за растеж, която да трансформира икономиката на Съюза в
съвременна, ефективна, основана на ресурси и конкурентоспособна, с нулеви нетни емисии
на парникови газове, до 2050 година. Енергийната стратегия на ЕС определя пет тясно
взаимосвързани измерения за постигане на енергийна сигурност, устойчивост и
конкурентоспособност на енергийната система, включително по отношение на
електроенергийния сектор:
Декарбонизация посредством:
увеличаване дела на енергията от възобновяеми източници в брутното
крайно енергийно потребление до 32% през 2030;
изпълнение на задължителна цел за намаляване на емисиите на парникови
газове с 55% до 2030;
чиста „водородна“ икономика чрез оползотворяването на водород от
възобновяеми източници с приложение в енергетиката, транспорта и
строителството.
Енергийна ефективност по цялата верига от производство, пренос,
разпределение и потребление на енергия и намаляване на енергийното
потребление в ЕС с 32,5% спрямо 2007 г.; специален фокус върху сградния
фонд чрез т.н. вълна за реновиране.
Енергийната
сигурност
посредством
развитие
на
енергийната
инфраструктура, увеличаване на гъвкавостта и адекватността на
електроенергийната система; мрежова и информационна сигурност
(киберсигурност).
Вътрешен енергиен пазар чрез:
повишаване нивото на междусистемната свързаност; и
интеграция на енергийната система - координирано планиране и
функциониране на енергийната система като едно цяло, обединяващо
различни енергоносители, инфраструктури и сектори на потреблението.
Иновации и нови технологии

На 14 юли 2021 г. Европейската комисия публикува набор от предложения, наречени
„Готови за 55“ (Fit for 55 - Ff55). Тези предложения имат за цел да постигнат климатичната
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цел за Европейския съюз до 2030 г. по пътя към климатичната неутралност. Предложенията
са насочени към нови инициативи в различни области и икономически сектори, като
климат, енергия и горива, транспорт, сгради, земеделие, гори и данъчно облагане.
Този пакет от предложения е резултат от влизането в сила на Европейския закон за климата,
одобрен по време на португалското председателство на Съвета на Европейския съюз. Този
закон увеличи целта за намаляване на нетните емисии на парникови газове в Съюза до поне
55% до 2030 г. в сравнение с нивата от 1990 г. Това е първа стъпка към постигане на
въглеродна неутралност до 2050 г.
Енергийната политика и политиките в областта на опазването на околната среда и
ограничаване измененията в климата, ще играят основна роля за възстановяване и устойчив
ръст на европейската икономика. Ключова роля за прехода към декарбонизиран европейски
пазар и цифрово развитие, е отредена и на Плановете за възстановяване и устойчивост,
които бяха разработени от държавите-членки (ДЧ) през 2021 г. Българският план за
възстановяване и устойчивост е внесен за разглеждане през октомври 2021 г. и беше одобрен
от ЕК през първата половина на 2022. Той съдържа ключови инвестиции с хоризонт до
2026 г.
Интегрирането на краткосрочните пазарни сегменти е от ключово значение за развитието
на електроенергийния пазар в рамките на всяка пазарна зона и изграждането на вътрешен
пазар за общността и води до ползи, като:
•
Повишаване ликвидността, прозрачността, ефективността и социално благополучие;
•
Повишаване общото благосъстояние и оптималното използване на електрическите
мрежи;
•
Ефективно използване на ресурсите, резервите и междуситемните електропроводи;
•
Лесен достъп до единния пазар;
•
Въвеждане на имплицитна търговия, която премахва ненужните рискове от
отделното търгуване на капацитети и електроенергия.
ECO ЕАД има водеща роля в процеса на либерализация на електроенергийния пазар в
България, както и в изпълнение на изискванията на регламентите на Европейския съюз,
уреждащи създаването на общ европейски пазар. Със стартирането на борсовата търговия
през м. януари 2016 г., определени функции по администрирането на търговията в деня
преди доставката и в рамките на деня на доставка, се поемат от „Българска независима
енергийна борса“ ЕАД (БНЕБ ЕАД). Ролята и мястото на ECO ЕАД в този процес, обаче,
продължава да бъде от ключово значение. Пазарът на електрическа енергия включва
няколко сегмента с различни продукти за търгуване, които са взаимосвързани и създават
цялостната картина на процеса по разпределение на физически права за пренос, договаряне
на покупките и продажбите на електроенергия, известяване, валидиране и регистриране на
търговски графици - външни и вътрешни, балансиране и сетълмент. С въвеждането на пазар
в рамките на деня, през м. април 2018 г., беше допълнена цялостната структура на пазара,
което даде възможност на търговските участници да търгуват в рамките на денонощието,
да прогнозират производството и консумацията си близо до реалния час на търговия, и по
този начин да минимизират значително разходите си за балансиране.
Пазарът на електрическа енергия преди реалното време включва договарянето на покупките
и продажбите на електрическа енергия на дългосрочна и краткосрочна база, чрез сделки,
сключени на платформите на БНЕБ ЕАД.
През 2022 г. ECO ЕАД продължи успешното администриране на почасовия пазар на всички
сделки с електрическа енергия. Провеждат се само дневни тръжни процедури за цялата
нормативно регламентирана разполагаемост за допълнителни услуги - резерв за първично
регулиране на честотата и резерв за автоматично и ръчно вторично регулиране на честотата
и обменните мощности, за всеки следващ ден. От м. юли 2021 г. стартираха и дневни
търгове за изготвяне на приоритетни списъци за балансираща енергия за регулиране нагоре
и регулиране надолу от активирани резерви за автоматично и ръчно вторично регулиране
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на честотата и обменните мощности. Балансиращият пазар продължи да работи при същите
условия, като се прилагат еднакви принципи за балансиране на стандартните, специални и
комбинирани балансиращи групи.
Прекратени са договорите с Крайните снабдители на производителите от възобновяема
енергия, с обща инсталирана електрическа мощност над 500 kW. Тези производители,
преминаха към продажба на цялата произведена електрическа енергия чрез платформите на
БНЕБ ЕАД, като сключиха договор с Фонд СЕЕС за получаване на премия, която да покрие
разликата до определената им от КЕВР преференциална цена. Стартира процесът на
пълната либерализация на пазара на дребно, като на 30.06.2021 г. изтече срокът на типовите
договори, и всички небитови потребители бяха задължени да изберат доставчик на
електроенергия, на свободния пазар, или да останат на снабдяване от ДПИ.
От м. юни 2022 г. стартира осмата година, през която се отчитат данни за работата на
балансиращия пазар в изцяло пазарни условия и среда, при които ECO ЕАД определя за
всеки период на сетълмент количествата, които участват в балансирането на EEC,
съответно и своите разходи.
ECO ЕАД се подготвя, заедно с електроразпределителните дружества, оператора на
борсовия пазар и търговските участници да въведе 15 минутен интервал на сетълмент,
съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2017/2195 за установяване на насоки за
електроенергийно балансиране, и заложи всички изисквания в новата система MMS, в
експлоатация от м. ноември 2019 г. Допълнително разработи и публикува на сайта си и
инструкции към търговските участници. През м. май 2022 г стартираха тестове в
новосъздадена тестова среда. КЕВР съгласува с ECO ЕАД и БНЕБ ЕАД пътна карта за
дейностите, които предстоят, във връзка с преминаването към 15 минутен интервал на
сетълмент, като стартовата дата е 01 октомври 2022 г.
Пазарът на балансираща енергия е организиран на пазарен принцип, като доставчици на
балансираща енергия са всички производители с регулируеми агрегати, както и обекти на
потребители, изпълнили техническите изисквания на ECO ЕАД. Цената на балансиращата
енергия се определя по механизъм, регламентиран в Правилата за търговия с електрическа
енергия и методика, неразделна част от тях, изм. и доп. бр. 110 от 24.12.2021 г.
Разходите за разполагаемост за допълнителни услуги се възстановяват чрез цената за
достъп, а разходите за предоставената енергия за регулиране нагоре и регулиране надолу
от доставчиците на балансираща енергия, са ценообразуващ елемент при определяне на
цените за енергиен недостиг и енергиен излишък на балансиращия пазар.
ECO ЕАД поддържа баланса между производството и потреблението, сигурността и
качеството на доставките в EEC, като ползва балансиращата енергия, предоставена от
диспечируеми производствени и потребяващи обекти.
Пазарните сегменти, които влияят върху годишните резултати на ECO ЕАД са:
• Пазар на електрическа енергия;
• Пазар на балансираща енергия;
• Пазар на допълнителни услуги;
• Пазар за предоставяне на преносна способност за търговски обмени;
• Пазарни обединения между две съседни тръжни зони.
Преглед на състоянието на пазара на електрическа енергия
Регистрация на търговските участници
Към м. юни 2022 г. със статус „активен“ са регистрирани 48 стандартни балансиращи групи,
20 специални и 11 комбинирани балансиращи групи. С промените в ПТЕЕ, публикувани в
ДВ, бр. 110 от 24.12.2021 г., считано от 01 февруари 2022 г, всички координатори на
стандартни и комбинирани балансиращи групи, със статус активен, са с преки финансови
задължения към ECO ЕАД, като се премахна възможността координатор на балансираща
група да прехвърли отговорността за балансиране на друг координатор.
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Ползвателите на електропреносната мрежа, към м. юни 2022 г. са 264. Крайните клиенти в
специалната балансираща група на НЕК ЕАД, в ролята му на ДПИ са 16.
По данни за м. юни 2022 г., в мрежата на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД (ново
наименование „Електроразпределителни мрежи Запад“ АД ) 7,33% от консумацията е при
ДПИ, а свободният пазар формира 48,41 % от общата консумация в тази електрическа
мрежа.
В мрежата на „Електроразпределение Север“ АД 7,80 % от консумацията е при ДПИ, а
свободният пазар формира 48,01 % от общата консумация в тази електрическа мрежа.
В мрежата на „Електроразпределение Юг“ ЕАД 5,34% от консумацията е при ДПИ, а
свободният пазар формира 55,63 % от общата консумация в тази електрическа мрежа.
Спрямо 2021 г се запазва броят на клиентите, снабдявани от ДПИ.
Етап 1 от Инструкцията за обмен на данни и въвеждане на единен електронен стандарт за
комуникация между мрежовите оператори, от една страна, и между мрежовите оператори
и координатори на балансиращи групи, от друга страна е въведен от м. май 2022 г. Той
обхваща обмен на данни от средствата за търговско измерване, по периоди на сетълмент.
Електронният обмен на данни за ECO ЕАД обхваща и процеса по смяна на координатор на
балансираща група, който ще бъде въведен до края на 2023 г.
Единният стандарт за обмен на данни автоматизира и облекчава значително регистрацията
на пазара на малки обекти и потребители с назначен СТП. Новият стандарт за обмен на
данни от средствата за търговско измерване подпомага и подготовката по въвеждането от
01 октомври 2022 г на период на сетълмент от 15 минути, при който обмена на данни
нараства значително.
Реализирани продажби по търговски графици
През първото полугодие на 2022 г, продажбите на големите производители по почасови
графици са: АЕЦ Козлодуй ЕАД - 7 994 742 MWh, спрямо 7 626 668 MWh за същия период
на 2021 г., ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД- 4 361 405 MWh, спрямо 1 431 738 MWh за същия
период на 2021 г, ТЕЦ Бобов дол ЕАД - 943 294 MWh, спрямо 895 469 MWh за същия период
на 2021, ТЕЦ Контур Глобал Марица Изток 3 АД-2 969 517 MWh, спрямо 2 255 130 MWh
през същия период на 2021 г„ ТЕЦ ЕЙ и ЕС ЗС Марица Изток 1 ЕООД- 2 022 871 MWh,
спрямо 1 586 871 MWh през същия период на 2021 г.
Най-големи продажби към крайни клиенти в стандартните балансиращи групи са
регистрирани от „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД (ново наименовение „Електрохолд Трейд“
ЕАД
Пазар на балансираща енергия
През първото полугодие на 2022 г, енергията за регулиране нагоре е 313 505 MWh спрямо
205 072 MWh за същия период на 2021 г., или има увеличение от 52.8%. От общото
количество активираната енергия от участие в първично и автоматично вторично
регулиране е 313 423 MWh, от участие в ръчно вторично регулиране - 82 MWh.
Енергията за регулиране надолу е 268 726 MWh, спрямо 323 997 MWh през същия период
на 2021 г„ или има намаление от 17.1%
През първото полугодие на 2022 г, общият енергиен недостиг е в размер на 525 716 MWh,
спрямо 310 325 MWh за същия период на 2021 г. като се увеличава с 69.4%. През отделните
месеци на годината е трайна тенденцията за прехвърляне на част от прогнозната енергия за
договаряне на отделните пазарни сегменти, към балансиращия пазар, поради по-високите
цени на електрическата енергия на борсовия пазар, спрямо цените за енергиен недостиг.
Това доведе до активиране на повече източници на балансираща енергия и значително
нарастване на разходите на ECO ЕАД за регулиране. Общото задължение на търговските
участници към ECO ЕАД за реализирания енергиен недостиг за периода възлиза на
201 123 242 лв. спрямо 60 793 939 лв. през същия период на 2021 г., без ДДС, което е
увеличение от 230.8 %. Енергията за покриване на енергийния излишък през първото
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полугодие на 2022 г. е 494 287 MWh, спрямо 457 974 MWh за същия период на 2021 г., като
увеличението е със 7.2%. Общото задължение на ECO ЕАД към търговските участници за
реализирания енергиен излишък възлиза на 26 749 804 лв., спрямо 4 353 053 лв. за същия
период на 2021 г, без ДДС. Увеличението е във връзка с решение на КЕВР Ц-44 от
30.12.2021 г., в сила от 01 януари 2022 г., за определяне на пределни цени за сключване на
сделки на пазара на балансираща енергия и промяната на пределната цена за сключване на
сделки на пазара на балансираща енергия за предоставяне на системната услуга за
„регулиране надолу“.
Анализите показват, че отклоненията от прогнозните графици, в редица случаи са
продиктувани от ценовите равнища на краткосрочния борсов пазар и пазара на
балансираща енергия, а не от грешни прогнози. Пазарът е структуриран оптимално от
гледна точка на прехвърлянето на отговорността за балансиране и групиране на
участниците. Съгласно ПТЕЕ всички потребители са длъжни да прехвърлят отговорността
за балансиране на координатор на балансираща група, а от м. февруари 2022 г,
координаторите на стандартни и комбинирани балансиращи групи са с преки финансови
задължения към ECO ЕАД.
Цени на балансираща енергия
ECO ЕАД определя за всеки период на сетълмент две цени на балансираща енергия. Цената
на балансиращата енергия се определя по механизъм, регламентиран в Правилата за
търговия с електрическа енергия и методика, неразделна част от тях, Цените се определят
на база предоставените цени от доставчиците на балансираща енергия, активираната
енергия за регулиране нагоре и регулиране надолу, необходима за балансиране на EEC, и
реализираните небаланси в рамките на балансиращите групи за всеки период на сетълмент.
С решение на КЕВР Ц-44 от 30.12.2021 г., в сила от 01 януари 2022 г., са определени
пределни цени за сключване на сделки на пазара на балансираща енергия. Пределната цена
за сключване на сделки на пазара на балансираща енергия е обвързана с почасовата цена на
пазара „ден напред“ на Българска независима енергийна борса (БНЕБ) ЕАД. Съгласно
Решението пределната цена за предоставяне на системната услуга за „регулиране нагоре“,
която се заплаща на доставчиците на балансираща енергия е Цпдн + 100 лв./MWh, където
Цпдн е почасовата цена на пазара „ден напред“ на БНЕБ ЕАД. Пределната цена за
сключване на сделки на пазара на балансираща енергия за предоставяне на системната
услуга за „регулиране надолу“ е в размер на 30% от Цпдн, където Цпдн е почасовата цена
на пазара „ден напред“ на БНЕБ ЕАД, но не по-висока от регулираната цена на водно
електрическите централи, собственост на НЕК ЕАД. .
Пределните цени не се прилагат при сключване на сделки на пазара на балансираща
енергия, за балансираща енергия, която е закупена/продадена от/на съседни енергийни
системи по двустранни споразумения или от регионален балансиращ пазар. Съгласно
изискванията на чл. 30, ал.1 (а) от Регламент ЕС 2017/2195, установяващ насоките за
електроенергийно балансиране, на доставчиците на балансираща енергия се заплаща найвисоката цена от активираните предложения за регулиране нагоре за съответния период на
сетълмент, и най-ниската цена от активираните предложения за регулиране надолу (pay as
cleared).
Средноаритметичната цена за първо полугодие на 2022 г, за енергиен недостиг е 320,06
лв./MWh, спрямо 191,59 лв./MWh през първото полугодие на 2021, като увеличението е с
67.36%. Средноаритметичната цена за първо полугодие на 2022 г, за енергиен излишък е
50,66 лв./MWh, спрямо 12,85 лв./MWh за същия период на 2021 г, като увеличението е с
294.24 %. През периода минималната цена за енергиен недостиг е 111,21 лв./MWh, а
максималната е 1 196,33 лв./MWh. Минималната цена за енергиен излишък е 0,59 лв./MWh,
а максималната 186.90,00 лв./ MWh. Определените от ECO ЕАД цени се заплащат от
координаторите на балансиращи групи и търговски участници на самостоятелно
балансиране. В рамките на балансиращите групи се прилагат методики за изчисление на
небалансите и цени, определени от координатора на балансиращата група.
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ECO ЕАД сключва договори за балансиране, регламентиращи уреждането на
взаимоотношенията е участниците, регистрирани на пазара във връзка с почасовия
сетълмент. Гарантирането на плащанията се осъществява чрез банкови гаранции или
депозити, направени по сметка на ECO ЕАД. От 01 юли 2018 г., след влизане в сила на
промените в Закона за енергетиката ECO ЕАД закупува енергия за покриване на
технологичните разходи в преносната електрическа мрежа от платформите на БНЕБ ЕАД Централизираната платформа за двустранно договаряне, платформата за ден напред и
платформата в рамките на деня Отклоненията от графика се санкционират по цените на
балансиращата енергия, определени от ECO ЕАД и прилагани към всички координатори на
балансиращи групи.
От 01 ноември 2019 г. ECO въведе нова система за администриране на пазара, а през 2020
г. и 2021 г. подписа договори за поддръжка и модернизация. Системата има нови
функционалност, които позволяват администриране на пазар в рамките на деня, чрез
организиране на търгове за разпределение на преносна способност в рамките на деня,
регистриране на графици за аварийна помощ, валидиране и регистриране на брутни (PPS)
и нетни (TPS) графици за ден напред и в рамките на деня и изпращане на актуализирана
производствена програма към SCADA/EMS на всеки час. През м. ноември 2019 г. е
реализирано и първото разширение на системата за обмен на файлове с платформата на
DBAG, във връзка с участието на ECO ЕАД и БНЕБ ЕАД с българо-румънската граница във
втората вълна на присъединяване към Единния европейски пазар за времеви хоризонт „в
рамките на деня”. През 2020 г. е изпълнено второ разширение на системата, по
Споразумение № 055А с ЕБВР, което позволи реализиране на пазарното обединение за
времеви хоризонт „ден напред“ на българо-гръцка граница, от 11 май 2021 г., и на българорумънска граница, от 27 октомври 2021 г., както и подготовката по реализиране на новия
обмен на данни чрез единен протокол за комуникация. Първият етап по въвеждане на
електронния обмен на данни е реализиран през м. май 2022 г, с обмен на данни от
средствата за търговско измерване по периоди на сетълмент. През м. ноември 2021 г. е
подписан нов едногодишен договор за поддръжка на системата MMS, на принципа 24/7,
като са договорени и часове за разширение и модернизация. Има прекъсвания на системата
за кратко време, които нямат съществено отражение на пазарните процеси. Извършена е
промяна на структурата и базата данни, за стабилизиране работата на системата. През м.
април 2022 г е създадена втора тестова среда, която се използва за провеждане на тестове
за въвеждане на 15 минутен интервал на сетълмент. Съгласно пътна карта, одобрена от
КЕВР, въвеждането на 15 минутен интервал на сетълмент е планирано от 01 октомври
2022 г.
Проекти за пазарна интеграция
Регламент (ЕС) 2015/1222 от 24 юли 2015 година за установяване на насоки относно
разпределянето на преносната способност и управлението на претоварването (САСМ)
налага задължението за всички ДЧ, респективно, ОПС и НОПЕ, да участват в изграждането
и функционирането на единния пазар ден напред и единния пазар в рамките на деня.
Документът определя основните елементи и правила за функциониране на краткосрочните
пазарни сегменти.
През 2018 г., с подписването на Споразумение между всички борсови и преносни оператори
в Европа за координирано осъществяване на функцията по единното свързване на пазарите
в рамките на деня (IDOA) и Споразумение за сътрудничество между ОПС (TCID), ECO се
присъедини към единното пазарно обединение в рамките на деня (SIDC).
През 2019 г. ECO подписа Споразумение за координирано осъществяване на функцията по
единното свързване на пазарите за ден напред между ОПС и НОПЕ (DAOA) и
Споразумение за сътрудничество между ОПС (TCDA), по силата, на което се присъедини
към единното пазарно обединение ден напред (SDAC).
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В процеса на оперативно присъединяване към описаните краткосрочни пазарни сегменти,
чрез реализирането на проекти за пазарни обединения със съседните пазари, ECO през
първо полугодие на 2022 г. подписа:
• Изменение на оперативните споразумения на DAOA и IDOA, както и на
споразуменията за сътрудничество между всички ОПС - TCDA и TCID, във връзка с
въвеждането на QMV- гласуване с квалифицирано мнозинство;
• Изменение на оперативното споразумение IBWT DAOA (Italian Borders Working Table
Day-Ahead Operational Agreement) по повод въвеждането на MNA (Multy-NEMO
Arrangements) на северно италианските граници;
• Изменение на споразумения с JAO (CASC SLA IMP ALL и SLA EXPALL ), като част
от проекта IBWT MNA, за осъществяване на услугите за разпределяне на приходите
от претоварване и публикуване на определена информация на платформите за
прозрачност.
Към края на първо полугодие на 2022 г., ECO работи активно върху следните проекти,
свързани с развитие на пазара на електрическа енергия и отчита следните резултати:
• Проекти за пазарни обединения във времевия сегмент „в рамките на деня“
■

Проект SIDC (XBID)

Единният интегриран пазар „в рамките на деня“ позволява непрекъсната трансгранична
търговия, насърчава конкуренцията и увеличава ликвидността, като позволява поефективно използване на ресурсите за производство на електроенергия в Европа.
Проектът XBID е създаден за управление и развитие на процедурите и техническата
осъществимост на Единния европейски пазар „в рамките на деня“ (SIDC - Single Intraday
Coupling). Основната му цел е създаването на решение за трансгранична имплицитна
непрекъсната търговия (едновременно разпределяне на енергия и капацитет) в рамките на
деня в Европа. Системата за търговия - XBID позволява трансграничната търговия на
електрическа енергия до един час преди реалната доставка, като по време на активната фаза
на търговия, се осигурява непрекъсната актуализация на активните оферти и наличните
капацитети, в съответствие със сключените сделки.
Проектът за европейска трансгранична търговия в рамките на деня (проектът XBID),
стартира като съвместна инициатива на европейските електроенергийни борси, заедно с
операторите на преносни системи от 12 страни от централна и западна Европа, с цел
създаване на единното пазарно обединение в рамките на деня (SIDC), което да увеличи
цялостната ефективност на пазара във времевия сегмент, в съответствие с изискванията на
Регламент (ЕС) 2015/1222 на Комисията от 24 юли 2015 година за установяване на насоки
относно разпределянето на преносната способност и управлението на претоварването
(САСМ).
Първоначално, проектът включва европейските енергийни борси: EMCO, ЕРЕХ SPOT,
GME и OMIE и европейските преносни оператори: 50 Hertz, Amprion, APG, BritNed, Creos,
Elia, Energinet, Fingrid, National Grid Interconnectors, RTE, Statnett, Svenska Kraftnat,
Swissgrid, TenneT BV, TenneT GmbH и TransnetBW. От стартирането на проекта, обхватът
е значително разширен, като към момента, всички членове на Европейския съюз са част от
него, с цел да бъде завършен Европейският целеви модел. За пълното обединение на пазара
„в рамките на деня“ са предвидени няколко вълни за пазарна интеграция:
•
Първата вълна е в реална работа от юни 2018 г. и включва 14 държави: Австрия,
Белгия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Латвия, Литва, Норвегия,
Холандия, Португалия, Испания и Швеция.
•
Втората вълна е в реална работа от ноември 2019 г., като след успешния й старт към
единния пазар се присъедини и България заедно с още шест държави членки:
Румъния, Унгария, Хърватска, Словения, Чехия и Полша.
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•

Третата вълна за пазарна интеграция на пазарите „в рамките на деня“ е успешно
въведена в реална работа от 21.09.2021 г., интегрирайки границите на Северна
Италия с Австрия, Франция и Словения.
•
Четвъртата вълна за пазарна интеграция на пазарите „в рамките на деня“, включваща
границите България-Гърция и Гърция-Италия, както и Словакия и нейните граници,
се очаква да стартира през последното тримесечие на 2022 г., най-вероятно през
началото на м. декември 2022 г.
След въвеждането на пазарното обединение на българо-румънска граница във времевия
интервал „в рамките на деня“, в реална работа на 19.11.2019 г., посредством локалния
проект LIP 15, част от втората вълна за присъединяване към Единния европейски пазар в
рамките на деня (SIDC - Single Intraday Coupling / XBID-Cross-Border Intraday Market
project), ECO вече е оперативна страна по проекта, като участва в управителния комитет на
всички ОПС, както и в общия комитет на пазарното обединение и във всички постоянни и
временни работни групи част от него.
От тази дата, регистрираните участници в „Българска независима енергийна борса“ ЕАД
(БНЕБ) могат да договарят междусистемни сделки с електроенергия до 60 минути преди
часа на доставка. Към настоящия момент, върви подготовка за въвеждане и на 15-минутни
продукти на румънско-българска граница, като по предварителни данни това се очаква да
стане през четвъртото тримесечие на 2022 г. и не по-късно от 31.12.2022, когато изтича
издадената, от КЕВР, дерогация.
■

Локален проект LIP 14

Въвеждането на пазарно обединение на българо-гръцка граница във времевия интервал „в
рамките на деня“, чрез локален проект LIP 14, в който ECO и БНЕБ участват, бе
първоначално планирано да се осъществи с третата вълна на пазарна интеграция, през първо
тримесечие на 2021 г. Поради липса на ресурси от страна на гръцкия номиниран оператор
на пазара на електроенергия (НОПЕ) и операторът на преносни системи (ОПС) (НЕпЕх и
IPTO), стартът бе отложен за м. май 2021 г. Въпреки отлагането на началото на проекта, в
процеса на работата НЕпЕх, обяви че няма да може да спази обявения срок, поради забавяне
във въвеждането на необходимите функционалности в системата за търговия. В резултат на
анонсираното от гръцкия пазарен оператор забавяне, проектът беше разделен на две, като
гръцко-италианската и гръцко-българската граници бяха изключени от предвидения старт
на проекта. Очаква се стартирането на тези граници да стане през четвъртото тримесечие
на 2022 г., заедно с проект LIP 17 за Словакия и нейните граници, като част от четвъртата
вълна на присъединяване към SIDC.
• Проекти за пазарни обединения във времевия сегмент „ден напред“
■

Проект SDAC

Проектът е създаден за управление и развитие на процедурите и техническата
осъществимост на Единния европейски пазар „ден напред“ (SDAC - Single Day-Ahead
Coupling). Проектът за Единния европейски пазар е в съответствие с европейската
законодателна рамка, като стартира първоначално в страните от западна и централна
Европа и е базиран на решението PCR (Price Coupling of Regions) и постепенно се
разширява. Основната му цел е оптимизираното и пълноценното използване на енергийните
ресурси, посредством имплицитна търговия във времевия интервал „ден напред“. България
е пълноправен член на SDAC и вече е напълно интегрирана в общия европейски пазар,
което до скоро не бе така, по обективни причини, дължащи се на специфичните
характеристики на съседните пазарни зони и по-специално, доскорошната липса на
функциониращ пазар в Р Гърция в съответствие с САСМ и наскоро осъщественото,
закъсняло, сливане на MRC с пазарното обединение 4М МС, от което е част Румъния чрез
Interim Coupling проекта. ECO участва в управителните комитети на всички ОПС, както и в
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общия комитет на пазарното обединение. Също така, е активен участник в работните групи
на проекта.
Отчитайки съществената роля, която има пазарната интеграция за търговските участници и
потребителите, с цел създаване на максимално добри условия за търговия, ECO, съвместно
с БНЕБ успяха да стартират успешно пазарните обединения на българските граници с
Румъния и Гърция, посредством следните проекти:
■

Локален проект за пазарно обединение с румънската пазарна зона

След едногодишно закъснение на проекта, в резултат на закъснението на проекта Interim
Coupling, пазарното обединение с румънската пазарна зона в сегмента, „ден напред“
успешно стартира работа на 27.10.2021 г. с първи ден на доставка 28.10.2021 г.
■

Проект за пазарно обединение с гръцката пазарна зона

Пазарното обединение между Гърция и България се осъществи посредством проекта IBWT
- проект за пазарно обединение на италианските граници и стартира в реална работа на
11.05.2021 г. с първи ден на доставка 12.05.2021 г.
■

Проект за пазарно обединение с пазарната зона на Северна Македония:

След подписания меморандум, под шапката на инициатива Западни Балкани 6, през м.
април 2018 г., за обединение на пазарите „ден напред“ и последващото провеждане на
няколко срещи по проекта, се достигна етап, на който, са необходими законодателни
промени в нормативната уредба на Северна Македония, които да гарантират организация
на пазара в съответствие с Регламент 2015/1222.
През 2020 г. Северна Македония въведе в местното си законодателство необходима
минимална законодателна рамка, съобразно Регламент 2015/1222, като през септември
2020, Министерството на енергетиката на Северна Македония назначи македонски пазарен
оператор - MEMO за НОПЕ1.
След назначаването на MEMO, българските и македонските преносни и пазарни оператори
възобновиха проекта за пазарна интеграция и започнаха да работят активно по него, с
хоризонт за въвеждане в реална работа 2023 г„ като междинна стъпка, през 2022 г. се очаква
да стартира и локалният пазар „ден напред“ на Северна Македония.
За организирането на дейностите по проекта за обединение на пазара със Северна
Македония, страните провеждат регулярни работни срещи, на които вече се обсъдиха
конкретната пътна карта и организацията на проекта, като е подписан Меморандум за
сътрудничество между страните, както и съпътстващо Техническо задание. В следствие на
това се пристъпи към поетапно изпълнение на дейностите по утвърдената пътна карта на
съвместния проект.
За успешната реализация на проекта, основните предпоставки са:
• Въвеждането на задължение за въвеждането на законодателство, реципрочно на
европейското законодателство в държавите от Западните Балкани, страни по Договора
за създаване на ЕО.
• Стартирането на локален пазар „ден напред“ в пазарната зона на Северна Македония.
За целта следва да бъде избран доставчик на услугата, който да предостави
необходимия софтуер и експертиза относно организацията на месния пазар.
През 2021 г. македонският пазарен оператор - MEMO проведе две неуспешни процедура за
избор на доставчик на услуги за нуждите на пазара ден напред. През 2022 г. беше проведена
трета процедура, която доведе до избора на доставчик на услугата , като се очаква
дейностите свързани със стартирането на локалния пазар, да бъдат финализирана през 2023
г.
Номиниран оператор на пазар на ЕЕ
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■

Проект за пазарно обединение с пазарната зона на Р Сърбия:

През 2018 г. стартираха преговори за тристранно обединение между България-Сърбия и
Хърватска. През 2019 г. страните разработиха Анализ на предпоставките и
осъществимостта на проекта, който документ беше съгласуван тристранно. Дейностите по
проекта продължават, като част от необходимите следващи стъпки са свързани със
законодателни промени в нормативната уредба на Р Сърбия, които да гарантират
организация на пазара в съответствие е Регламент 2015/1222.
През 2021 г. се въведоха някои промени в законодателството на Р Сърбия, които се очаква
да дадат възможност за възобновяване на дейностите по проекта през следващите години.
Предпоставка за успешното реализиране на проект е намирането на законодателно
решение, което да осигури необходимото задължение за имплементиране на законодателна
рамка реципрочна на европейската.
■

ENTSO-E SEE TF:

С подкрепата на ENTSO-E и със съдействието на Европейската комисия (ЕК), през месец
май 2020 г. стартира официално работата на нова доброволна работна група, целяща
интегрирането на електроенергийните пазари между държавите-членки и държавите извън
ЕС, в региона на Югоизточна Европа. Новосъздадената група е съставена от представители
на преносните оператори на четиринадесет държави от региона на Югоизточна Европа и
има за цел да осигури координация и сътрудничество на ОПС в този регион по отношение
идентифициране на проблеми и търсене на решения за интеграция на пазара в Югоизточна
Европа. ECO е избран да ръководи и организира работата на работната група, като води
дейността и задачите, предвидени за изпълнение от всички участници. Дейността на
работната група се координира на регулярна база с ЕК, ENTSO-E и Енергийната общност.
Една от основните задачи на работната група е да изготви подробен анализ на състоянието
на пазара на електроенергия в региона на Югоизточна Европа (ЮЕ). През 2021 г. ECO
финализира доклада, съпътстван от пътна карта на пазарните обединения в региона.
Успешното осъществяване на всички инициативи за пазарно обединение в региона зависи
до голяма степен от успеха на усилията на ЕК и Енергийната общност да приложат така
нареченото алтернативно решение за имплементирането на европейското законодателство
в държавите страни по договора за създаването на Енегийната общност. И в първата
половина на 2022 г., работната група провежда редовни срещи с представители на ЕК,
ЕНТСО-Е и ЕО, на които обсъжда проблемите и актуалните въпроси, по отношение
пазарните обединения в ЮИЕ. Изготвя доклади до съответните лица в ЕНТСО-Е и следи
отблизо развитието на пазарите в региона. Участва в различни регионални форуми,
инициативи и семинари.
■

ENTSO-E ЕпС ТЕ:

Експерти от ECO през 2022 г. активно участват в нова работната група на ENTSO-E, която
има за цел да разгледа адаптираните документи, предложени от Енергийната общност и да
даде своето становище по тях. Работата на работната група, се очертава да продължи до
края на процеса, т.е. до приемане и утвърждаване на предложените адаптирани документи
предвидено за края на 2022 г.
ECO участва активно в дейността на работната група, като компанията представи ЕНТСОЕ, на Атинския форум, организиран ежегодно от Енергийната общност.
■

Нова работна група към MIWG на ENTSO-E - Future CCRs WG:

Работна група „Future CCRs“ започна работа през м.април 2022 г. и има за задача да
разработи стандартизирана методология, която да помогне при идентифицирането на
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оптималната конфигурация на CCR. Тази методология трябва да следва правното основание
и принципите, посочени в САСМ чл. 3, SOGL чл. 76, СЕР и други.
Необходимостта от изготвянето на такава преоценка на конфигурацията произтича от
последното решение на ACER от 7 май 2021 г. - Решението на ACER относно определянето
на регионите за изчисляване на капацитета (приложение I), което изисква изготвяне на
„преоценка на определянето на CCR в бъдеще“, и по-конкретно, не по-късно от 3 месеца
след имплементирането в CORE на първата версия на методиката за координиране на
анализа на експлоатационната сигурност (ROSC).
Работната група има за задача да изготви 2 основни документа:
Първа чернова (съдържаща Методология) за оптимална конфигурация на CCR,
която трябва да е изготвена до лятото на 2023 г., и
Окончателен проект, съдържащ Предложение за оптимална конфигурация на CCR до лятото на 2025 г.
ECO активно участва в ежеседмични срещи на работната група, като представители на
компанията взеха участие в първата работна среща на групата Future CCRs WG, където,
бяха водещи на панела засягащ регионите с участието на държавите част от Енергийната
общност
■

Инициатива за електроенергийни пазари (ЕМИ):

ECO активно участва в „Инициатива за електроенергийни пазари“ (ЕМИ), организирана по
многогодишна програма от Американската енергийна асоциация (USEA), в сътрудничество
с Американската агенция за международно развитие (USA1D).
Проектът е създаден е цел засилване интеграцията и функционирането на пазарите на
електроенергия в Югоизточна Европа. В ЕМИ членуват преносни оператори и оператори
на пазара на електрическа енергия от югоизточна Европа, а регулаторите от страните в
региона участват като наблюдатели. Една от основните цели на ЕМИ е разработване на
регионален модел на пазара на електроенергия, който включва всички съществуващи и
планирани производствени мощности в Югоизточна Европа, с възможност за анализиране
на интеграцията на пазара и влиянието й върху пазарните цени на едро, разпределението на
разходите за производство и трансграничния обмен на електроенергия, както за отделните
страни, така и за региона, като цяло. Допълнително беше разработен и анализ на потоците
въз основа на мрежови модел на региона. През първата половина на 2022 г. се проведоха
две редовни срещи по инициативата, на които ECO взе активно участие и изнесе
презентация за отражението на новата геополитическа ситуация върху плановете за
развитие в енергетиката.
• Други проекти:
■

Участие в проект за разработване на концепция и имплементиране на търгове за
капацитет в рамките на деня (S1DC IDA)

Съгласно Решение на ACER № 01/2019 от 24 януари 2019 г., относно методологията за
ценообразуване на трансграничния капацитет на пазарите в рамките на деня, следва да бъде
въведен механизъм за ценообразуване за междузонов капацитет в рамките на деня, който
трябва да се основава на търгове, като част от SIDC, които да допълват непрекъснатата
търговия в сегмент в рамките на деня.
Ценообразуването на вътрешнодневния междузонов капацитет ще се определя чрез
разпределяне на наличния междузонов капацитет за съответната пазарна времева единица
чрез вътрешнодневни търгове на принципа на пределното ценообразуване.
Търговете в рамките на деня ще се организират като имплицитни търгове, при които
подадените оферти ще се съпоставят и междузоновият капацитет ще се разпределя
едновременно за различните тръжни зони. Те ще отчитат всички валидни поръчки,
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подадени за съответните търгове и ще определят почасова клирингова цена за съответните
тръжни зони въз основа на приетите оферти за покупка и продажба.
Тъй като непрекъсната търговия в рамките на деня не дава възможност за остойностяване
на междузоновия капацитет, това се постига чрез предвиденото въвеждане на търгове в
рамките на деня, като временно ще се преустановява непрекъсната търговия и по време на
това спиране, наличният трансграничен капацитет ще се разпределя имплицитно чрез
съответния търг, като след тона непрекъснатата търговия в SIDC ще продължи.
Въвеждането на съответната функционалност ще изисква промени, както в съществуващия
софтуер и локалните системи, така и на определени методологии и договори относими към
SIDC.
В случай че ОПС не са в състояние да осигурят междузонов капацитет на търг в рамките на
деня, този капацитет, когато стане наличен, ще се разпределя чрез непрекъснатата търговия
в SIDC. Търговете в рамките на деня ще се провеждат за всички граници на тръжните зони,
като това задължение важи за границите на тръжните зони, независимо дали те вече
участват в непрекъснатия SIDC или не.
Търгове в рамките на деня ще се провеждат 3 пъти в деня, със следните времена на
затваряне:
• Първият търг в рамките на деня ще се провежда в деня D-1 за всички MTU2 от деня на
доставка D, с краен срок за подаване на оферти в 15:00 ЦЕВ на D-1;
• Вторият търг в рамките на деня ще се провежда в деня D-1 за всички MTU от деня на
доставка D, с краен срок за подаване на оферти в 22:00 ЦЕВ на D-1;
• Третият търг в рамките на деня ще се провежда в деня на доставка D за всички останали
MTU от деня на доставка D (12:00-00:00), с краен срок за подаване на оферти в 10:00
ЦЕВ на D.
Предвижда се имплементирането на търговете в рамките на деня да стане чрез регионални
проекти. В момента тези регионални проекти за имплементиране на търговете в рамките на
деня са в процес на структуриране. Работи се активно и върху концепцията и конкретните
функционалности на търговете. Съгласно пътната карта на проекта, се очаква в края на 2023
г. да се проведат тестове на централно и локално ниво, а през 2024 г. се очаква да стартират
и самите търгове в рамките на деня.
■

Участие в проект за въвеждането на петнадесет минутни MTU, времеви пазарни
единици/продукти в локалния и междузонов пазар в рамките на деня (SEE CCR 15
min MTU Implementation Project)

Изпълнението на проекта е предвидено да се осъществи на регионален принцип, чрез
регионални проекти, като следва да се организират на основата на регионите за калкулиране
на капацитетите. В контекста на въвеждането на 15 минутните продукти се следи за
процесите по развитие на пазарния алгоритъм за осигуряване на достатъчна
производителност и устойчивост при въвеждането на функционалността, както и
изменението на всички правила, методологии и документи, релевантни за
имплементирането на проекта.
Следва да се отбележи, че успешното финализиране на проекта е тясно свързано с
успешното финализиране на проекта за въвеждане на 15 минутен период за уреждане на
небалансите, задължение за ОПС съгласно Регламент 2019/943.
Организирана е съвместна работна група между ОПС и НОПЕ на Румъния, България и
Гърция, като статуса на готовността в региона е: Гърция към момента няма нужда от
дерогация от регулатора си, тъй като има ISP 30 мин. с 15 минутно регулиране в реално
време; Румъния е въвела 15 мин. ISP и предлага и 15 мин. продукти в пазара в рамките на2
2 Market Time Unit - Пазарна времева единица - съответно 1 час и на по-късен етап 15 мин.

20

деня, както и на междужоновия пазар на унгарско-румънската граница. Работата в
работната група и представителството и се организира на ротационен принцип, като ECO
първи премина през тази роля.
Чрез SEE CCR 15 min MTU Implementation Project се организират ежемесечни разговори с
представители на БНЕБ и ОПС и НОПЕ на Гърция и Румъния, на които се представя
последната информация по отношение на въвеждането на 15 min. MTU и се следят стъпките
по въвеждането на регионалния проект.
■

Участие е проект за въвеждане на петнадесет минутни времеви пазарни
единици/продукти в SDAC (SDAC 15 min. MTU implementation)

Като основна задача в момента стои организирането на регионални проекти. Част от
проекта е свързана и с анализ на пазарния алгоритъм с цел осигуряване на достатъчна
производителност и устойчивост при въвеждането на функционалността, изменение на
локалните системи, както и изменението на всички методологии, правила и документи,
релевантни за имплементирането на 15 минутните продукти в пазара ден напред.
За да се оптимизират ресурсите, необходими за осъществяването на проекта, страните в
региона на ЮИЕ, се обедниха около идеята всяка от двете граници, част от региона, да се
присъедини към съседния на нея регион и инициатива, съответно към CORE3 региона и
IBWT. В резултат, страните - ОПС и НОПЕ, част от региона подадоха искане за
присъединяване към съответните органи на регионите. В резултат, проектът за въвеждане
на 15 мин. MTU в SDAC ще се осъществява както следва: за българо-румънската граница
като част от регионалния проект за имплементиране на 15 мин. в централния регион - CORE
15 min MTU Implementation, а българо- гръцката граница като част от проекта IBWT 15 min
MTU Implementation.
Пазар на допълнителни услуги
В изпълнение на европейската нормативна уредба и с цел осигуряване на пълна
прозрачност и публичност, ECO ЕАД прилага тръжни правила и използва електронна
платформа за провеждане на електронни търгове, съгласно Регламент (ЕС) 2017/1485,
свързани с осигуряването на първично регулиране на честотата, автоматично и ръчно
вторично регулиране на честотата и обменните мощности.
Тръжните процедури са отворени за всички производители, потребители и агрегатори,
които преминат успешно съответните тестове, за различните видове резерви, а именно
първично регулиране на честотата активирано в рамките до 30 секунди и вторично
автоматично и ръчно регулиране на честотата и обменните мощности активирани в рамките
до 15 минути. Тези резерви могат да се предоставят само от мощности с бърза
синхронизация към електроенергийната система като ВЕЦ и от термични мощности в
работа, а не такива, които не работят.
Целият процес по преквалификация/тестове, регистриране и провеждане на тръжните
процедури е детайлно разписан на сайта на ECO ЕАД - раздел „Електроенергиен пазар“,
секция „Допълнителни услуги“, подсекции „Месечни тръжни процедури“ и „Дневни
тръжни процедури“.
Регистърът и резултатите от тръжните процедури са публично достъпни на сайта на ECO
ЕАД, като обемът на информацията е в съответствие с Регламент (ЕС) № 543/2013 на
Комисията от 14 юни 2013 година за представяне и публикуване на данни на пазарите за
електроенергия и за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 943/2019 на
Европейския парламент и на Съвета.
На спечелилите в тръжните процедури доставчици е предоставена възможност за вторичен
пазар за да прехвърлят помежду си договорените количества след одобрение на ECO ЕАД.

3 Централният регион
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ECO ЕАД е предоставило достъп на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) до
детайлна информация от проведените търгове, доколкото съгласно чл.21, ал. 1, 8а от Закона
за енергетиката КЕВР е институцията определяща разходите за допълнителни услуги,
съответно и контролен орган съгласно Закона за енергетиката.
Всеки участник, класиран на тръжна процедура за предоставяне на допълнителни услуги
подлежи на проверка от страна на ECO ЕАД в реално време за качественото им
предоставяне, в т.ч. дали блоковете, предоставящи резерв имат търговски график за
доставка въз основа на сключени сделки на БНЕБ.
Съгласно ценово решение №Ц-27/01.07.2021г. на КЕВР размерите на резервите, които се
обявяват на тръжните процедури през първото полугодие на 2022 година са както следва:
• Резерв за първично регулиране на честотата и обменните мощности - 45MW;
• Резерв за автоматично вторично регулиране на честотата и обменните мощности 155MW;
• Резерв за ръчно вторично регулиране с цел балансиране на инсталираните мощности с
динамично променяща се генерация във връзка с чл. 29, ал. 1 от НРЦЕЕ - 100MW;
• Резерв за ръчно вторично регулиране на честотата и обменните мощности - 650MW.
• Обобщените постигнати резултати за първото полугодие на 2022 г., са както следва:
- Средно претеглена цена за разполагаемост за първично регулиране на честотата и
обменните мощности - 10 лв./М\¥*Ь, респ. без изменение спрямо пределните
разходи определени в ценовото решение на КЕВР;
- Средно претеглена цена за разполагаемост за автоматично вторично регулиране на
честотата и обменните мощности - 9,95 лв./М\У*й, респ. намаление е 0,5% на
пределните разходи определени в ценовото решение на КЕВР;
- Средно претеглена цена за разполагаемост за ръчно вторично регулиране е цел
балансиране на инсталираните мощности с динамично променяща се генерация във
връзка е чл. 29, ал. 1 от НРЦЕЕ - 10 лв./MW*!!, респ. без изменение спрямо
пределните разходи определени в ценовото решение на КЕВР;
- Средно претеглена цена за разполагаемост за ръчно вторично регулиране на
честотата и обменните мощности - 9,99 4B./MW*h, респ. намаление с 0,01% на
пределните разходи определени в ценовото решение на КЕВР.
Общо спестените средства възлизат на 32 999 лева.
Делът на всеки един от класирани участници в тръжните процедури за съответните резерви
за първото полугодие на 2022 г. е посочен в таблицата по-долу:
Класиран участник
НЕК ЕАД
ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД
ТЕЦ Варна ЕАД
ТЕЦ Бобов дол ЕАД
Брикел ЕАД
Топлофикация Русе АД
Топлофикация Перник АД
Топлофикация Сливен ЕАД

РПРЧ
55.73%
22.40%
0.25%
21.62%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

РаВРЧ
53.77%
27.84%
0.30%
18.09%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

РрВРЧ (ВЕИ)
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

РрВРЧ
97.23%
0.00%
0.04%
0.00%
1.50%
0.16%
0.74%
0.33%

ОБЩО
87.03%
6.52%
0.09%
4.64%
0.94%
0.10%
0.47%
0.21%

Търгове за предоставяне на преносна способност по междусистемните електропроводи
Регламент № 2019/943 на Европейския съюз задължава системните оператори да прилагат
пазарни подходи при управление на претоварванията по междусистемните си сечения, да
публикуват разполагаемите преносни способности (капацитети) и да ги разпределят на
годишна, месечна и дневна база по прозрачен и недискриминационен начин.
В изпълнение на Регламент 2016/1719 Единната платформа за разпределение (ЕПР)
провежда дългосрочните търгове (годишни и месечни) за преносни способности от 2019 г.
на всички европейски граници в рамките на ЕС съгласно хармонизираните правила за
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разпределение на дългосрочни права (EU HAR). За България това са границите с Румъния
и Гърция.
През 2021 г. стартираха пазарните обединения на българската, румънската и гръцката
тръжни зони, с което българският, румънският и гръцкият електроенергийни пазари в
сегмент Ден Напред се сляха, като по този начин борсовите цени на електроенергийните
пазари на България, Румъния и Гърция започнаха да се изчисляват съвместно с тези на
останалите страни от ЕС.
Годишното, месечното и дневното разпределение на преносни способности на българосръбска граница се извършва от JAO, след като ECO ЕАД и EMS подписаха Формуляра за
присъединяване към Споразумението предоставяне на услуги за експлицитно
разпределение (SLA EXPALL) с JAO и от началото на 2019 г. всички тръжни процедури на
тази граница се извършват от JAO.
През 2022 г. EMS провежда търгове за разпределение на преносни способности в рамките
на деня от името на двата оператора въз основа на одобрените от КЕВР тръжни правила за
2022 г.
През 2022 г. ECO ЕАД провежда тръжните процедури за разпределяне и предоставяне на
преносна способност за търговски обмени по междусистемните сечения на българската
EEC с EEC на Северна Македония и Турция в съответствие с одобрените от КЕВР Правила
за разпределение на преносни способности.
ECO ЕАД обработва офертите за придобиване на ФПП и администрира вторичния пазар за
прехвърляне/връщане на ФПП чрез web базирана платформа.
Бяха организирани и проведени търгове, съгласно общи тръжни правила на българомакедонска граница и за 50 % от съгласуваните преносни способности на българо-турска
граница. На българо-македонска граница ECO ЕАД провежда дневните търгове, а МЕПСО
(Северна Македония) годишните и месечните търгове.
За първото полугодие на 2022 г. приходите на дружеството от дейността „търгове за
преносна способност” по оперативни данни възлизат приблизително на 98,3 млн. лв. (без
ДДС), което представлява увеличение с около 76.5 млн. лв. спрямо първото полугодие на
2021 г., Това увеличение с близо 450 % се дължина повишеното търсене на електроенергия
в Европа, възстановяването на европейските икономики от негативните последствия от
пандемията COVID-19 и рекордно високите цени на енергийните ресурси в Европа през
последните месеци.
5. ОПЕРАТИВЕН ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА НА ECO ЕАД
Дейност по управление на електроенергийната система
Дейностите по управление на EEC включват централизирано оперативно управление,
контрол и координиране на режимите на EEC, съвместната паралелна работа с
електроенергийните системи на страните от континентална Европа и организирането на
търговете за разпределяне на междусистемни преносни способности. Координирано с
централно диспечерско управление (ЦДУ), в страната работят четири териториални
диспечерски управления (ТДУ), които управляват EEC на своята територия. Дейностите по
управление на EEC са съгласно възложените чрез Закона за енергетика задължения за
координиране, планиране и управление работата на EEC. По-подробно тези дейности се
регламентират в: Наредба за условията и реда, при които се осъществява дейността на
операторите на електроенергийната система и на разпределителните мрежи, както и на
оперативния дежурен персонал от електроенергийните обекти и електрическите уредби на
потребителите; Правила за управление на електроенергийната система; Правила за
търговия с електрическа енергия; Правила за условията и реда за достъп до
електропреносната и електроразпределителните мрежи.
Основните задачи, които продължиха да се изпълняват през 2022 г. са:
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управление и анализ работата на EEC в реално време;
осигуряване на необходимите резерви за сигурното и надеждно функциониране на
EEC, чрез тръжни процедури;
оценка на адекватността на енергийните доставки в различни времеви разрези;
планиране и съгласуване на ремонтната програма на генериращите мощности;
поддържане на баланса между производство, потребление и междусистемен обмен на
електроенергия в страната и планираните обменни мощности с EEC на съседните
страни;
централизирано денонощно регулиране на напреженията в преносната мрежа при
минимални загуби на активна енергия при пренос и трансформация;
планиране работата на EEC, развитието на преносната мрежа и производствените
мощности;
обмен на изчислителни модели за целите на оперативното планиране с останалите
оператори от ENTSO-E и с регионалните координационни центрове. Дейностите по
оперативното планиране обхващат период от няколко часа напред, до година напред и
се ръководят от нормативни документи, сред които: Регламент (ЕС) 2019/943,
Регламент (ЕС) 2015/1222, Регламент (ЕС) 2016/1719 и Регламент (ЕС) 2017/1485.
Реализиран е и се поддържа ежедневен обмен на изчислителни модели за времевите
хоризонти: в рамките на деня (IDCF), ден напред (DACF) и два дни напред (D2CF).
обмен на допълнителна информация за целите на оперативното планиране, чрез
централизираните платформи на ENTSO-E: OPC (Outage Planning Coordination); Short
Term Adequacy (STA);
управление на „претоварването“ на елементи в електропреносната мрежа (Congestion
Management), както и изпълнение на задълженията произтичащи от Регламент (ЕС)
2019/943, Регламент (ЕС) 2015/1222 и Регламент (ЕС) 2016/1719;
ежемесечно изготвяне и обмен на изчислителни модели, за целите на Компенсаторното
споразумение между операторите (The Inter Transmission System Operator Compensation
- ITC Agreement) в ENTSO-E. Споразумението се ръководи от Регламент (ЕС) 2019/943
и Регламент (ЕК) 838/2010 и има за цел да компенсира операторите за загуби на активна
мощност и енергия, причинени от транзитни потоци.
участие в изготвяне, съгласуване и координиране на ремонтната програма на
електропреносната мрежа на Югоизточна Европа, в това число на междусистемните
електропроводи, съвместно с представители на системните оператори от региона, в
съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1485;
изготвяне и координиране на годишна ремонтна програма на електропреносната мрежа
400kV и 220kV на EEC на България;
настройки, проверки и анализ действието на релейните защити и противоаварийните
автоматики в обектите от системно значение;
определяне изискванията към регулиращите и управляващите системи на
производителите от системно значение и организиране на системни изпитания;
поддържане и изпълнение на защитен план и план за възстановяване;
определяне на техническите изисквания и условия за присъединяване на ползвателите
на електропреносната мрежа;
участие в изработването на 10-годишните планове за развитие на електропреносната
мрежа на страната;
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• участие в изработването на 10-годишните планове за развитие на електропреносната
мрежа на ENTSO-E.
1. Оперативно управление на EEC, енергийни, електрически и оперативни режими
Централизирано оперативно управление на EEC, включва:
• регулиране на честотата и обменните мощности;
• регулиране на напреженията в преносната мрежа;
• оперативни превключвания за промяна конфигурацията на електрическата мрежа;
• координация на паралелната работа на EEC на България с другите EEC от
електроенергийното обединение на ENTSO-E;
• противоаварийно управление на EEC;
• възстановяване на устойчивата паралелна работа на EEC след системни аварии;
• осигуряване равнопоставеност на ползвателите при достъпа им до преносната мрежа,
като се спазват изискванията за качество на електрическата енергия;
• управление на пазара на балансираща енергия.
За изпълнение на посочените по-горе системни услуги, се организират ежедневни тръжни
процедури за предоставянето на допълнителни услуги от ползвателите на
електропреносната мрежа:
• резерв за първично регулиране на честотата;
• автоматичен и ръчен резерв за вторично регулиране на честотата и обменните
мощности;
• резерв за ръчно вторично регулиране с цел балансиране на инсталираните мощности с
динамично променяща се генерация във връзка с чл. 29, ал. 1 от НРЦЕЕ;
• резерв за ръчно вторично регулиране на честотата и обменните мощности.
Режимите на работа на EEC на България се основават на принципите за гарантиране
сигурното, безопасно и ефективно функциониране на електроенергийната система,
непрекъснатостта на снабдяването на потребителите с електрическа енергия, изпълнение
изискванията на ENTSO-E и правилата за управление на електроенергийната система, при
минимални загуби на активна енергия при пренос и трансформация.
Ежедневно се изготвят актуални изчислителни модели за потокоразпределение, с които се
прави оценка на изпълнението на критерия за сигурност N-1 и допустимостта на различни
ремонтни схеми, както и определяне на трансграничната преносна способност (NTC).
Определят се критични аварийни режими и се препоръчват необходимите режимни мерки,
с цел предотвратяване и ограничение на потенциални аварийни състояния. Разработен е
пакет от потребителски подпрограми и този процес вече се осъществява със софтуера
Siemens PSS-E, за анализ на режимите на EEC.
Непрекъснато се контролира работата на управляващите и регулиращите системи в
електрическите централи и системните автоматики в подстанциите. Периодично се
организират и провеждат системни изпитания за проверка готовността на електрическите
централи да предоставят допълнителни услуги и изпълнение на Защитния план и Плана за
възстановяване.
Участието в регулирането на напреженията е задължение на всички производители на
електрическа енергия, присъединени към преносната мрежа, в съответствие с изискванията
на ПУЕЕС и техническите възможности на генериращите средства.
Участието в противоаварийното управление на EEC е задължение на всички ползватели на
електрическата мрежа, в съответствие с изискванията на Защитния план и Плана за
възстановяване на EEC.
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2. Прогнозиране на електрическите товари, планиране на генериращите мощности и
режима на работа на електроенергийната система
Всички планови или координационни дейности във връзка с управлението на EEC се
основават на прогнозите на товарите и електропотреблението за съответните цели:
инвестиционно планиране с прогнозен период над пет години, помесечно годишно
планиране, седмично планиране, почасово денонощно или в рамките на деня препланиране.
ЦДУ планира средносрочно и дългосрочно развитие на производствената подсистема и на
електропреносната мрежа.
Планиране работата на EEC е една от най-обемистите и отговорни дейности и включва:
• прогнозиране на електропотреблението и електрическите товари;
• годишни разполагаемости и годишните престои на производствените агрегати по
критерий за максимална надеждност и равномерна месечна адекватност и програма за
общата разполагаемост и окончателната ремонтна програма, договорени с
производителите на електроенергия;
• контролиране състава на агрегатите в EEC за следващия ден/дни на база търговските
графици, необходимите допълнителни услуги, прогнозите за производство от ВЕИ и
почасовия товар;
• планиране на оперативни резерви;
• ежедневна оценка на очаквания режим на работа на EEC, проверка изпълнението на
критерия за сигурност N-1 и допустимостта на планирани ремонтни схеми;
• изчисляване на разполагаема пропускателна способност (NTC) по междусистемните
електропроводи за различните пазарни времеви периоди, във връзка с обмена на
електроенергия с останалите страни от зоната на континентална Европа.
Последният одобрен от КЕВР с Решение №ДПРМ-2/07.10.2021 г. "План за развитие на
преносната електрическа мрежа на България за периода 2022-2031 г." бе изготвен през 2022
г. от ECO и предаден на КЕВР.
През ноември 2019 г., ECO представи на КЕВР обосновано искане за дерогация от
изискванията по Член 16(8) за срок от една година, с възможност за продължаване на срока
за още една - до максималния период от две години, в съответствие с Член 16(9) от
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/943. Член 16 (8) от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/943, относно
вътрешния пазар на електроенергия, предвижда операторите на преносни системи да не
ограничават обема на междусистемния капацитет, който трябва да бъде на разположение
на участниците на пазара като средство за справяне с претоварване в своята собствена
пазарна зона или като средство за управление на потоците, получени от сделки, които са
вътрешни за пазарните зони. Това изискване е спазено, когато е достигнат минимален праг
70 % от преносния капацитет между търговските зони, като се спазват стандартите за
безопасност за сигурна експлоатация на мрежата, включително при спазване на стандарта
за сигурност при извънредни ситуации (N-1). С писмо, получено от КЕВР на 20.01.2021 г.,
бяхме уведомени чрез извлечение от решение на КЕВР по Протокол №223 от 28.10.2020 г.,
че на ECO се предоставя дерогация от изискванията на чл. 16, пар. 8 от Регламент (ЕС)
2019/943 за две години. Като задължение по предоставянето на дерогацията ECO
предостави подробен анализ на КЕВР за постигнатия резултат от изпълнението на
проектите от общ интерес и работата на регионалния център за сигурност в гр. Солун върху
увеличаването на преносната способност на EEC на Р. България. В края на юни 2020 г., ECO
повиши настройките на мощностните делителни автоматики на междусистемните
електропроводи 400kV между България и Румъния „Дружба“ и „Съединение“ до нивата на
останалите междусистемни електропроводи, което даде възможност за поетапно
повишаване на трансграничния капацитет между България и Румъния, при спазване на
оперативната сигурност. През календарната 2022 г. в експлоатация влязоха всички нови
вътрешни проекти от общ интерес, чрез което по първоначална оценка нашите вътрешни
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елементи, ограничаващи транстраничния капацитет между Румъния и Гърция в нормален
режим на работа на нашата EEC, следва да отпаднат и междусистемния капацитет с тези
държави да се обуславя само от междусистемните електропроводи и тяхната ремонтна
програма. По този начин се очаква ECO да спази изискването за достигане на минимум 70%
от преносния капацитет между търговските зони след края на срока на предоставената
дерогация.
При присъединяване на потребители, производители и обекти на разпределителните
предприятия към преносната електрическа мрежа, ЦДУ участва в определяне изискванията
и начина за присъединяване и управление. Във връзка със значителното нарастване на
присъединените ВЕИ в мрежи средно напрежение, се монтират и въвеждат в експлоатация
нови цифрови устройства за автоматично честотно разтоварване (АЧР) и автоматика
прекратяваща островен режим (АПОР), в съответните подстанции на ECO.
При изграждане на генериращи мощности от системно значение или при промяна в
топологията на електропреносната мрежа, в ЦДУ се изследва потокоразпределението,
пресмята се статичната и динамичната устойчивост при гранични режими и се определят
изискванията към управляващите системи.
Размерът на допълнителната услуга "първично регулиране" се планира въз основа на
задълженията, определени от подгрупата "System Frequency" при "System Operations
Committee" на ENTSO-E. Те се основават на изискванията на регламент 2017/1485 и
подписаното споразумение за работа в синхронната зона за регионална група
Континентална Европа (Synchronous Area Framework Agreement - SAFA).
Поддържането на напреженията в електропреносната мрежа в допустимите граници
гарантира сигурната и безопасна работа на EEC, техническите и икономическите
характеристики на електрическите съоръжения, устойчивата работа на синхронните
генератори и е условие за намаляване загубите при пренос и трансформация на
електрическата енергия. Регулирането на напреженията се извършва централизирано чрез
“График по напрежение”, който се разработва, задава и контролира ежемесечно от ЦДУ.
Съществена част от планирането режима на работа на преносната електрическа мрежа, е
подготовката на „Годишна ремонтна програма на мрежа 400kV и 220kV на EEC на
България”. Тя се изготвя на базата на ремонтната програма на междусистемните
електропроводи, постъпилите заявки от отделните мрежови експлоатационни райони
(МЕР), обобщени от дирекция „Пренос на ел. енергия“, заявките за ремонт на съоръженията
в ОРУ на АЕЦ „Козлодуй”, програмата за ремонт на генериращите мощности и
инвестиционната програма на ECO ЕАД. Получената информация се обработва и проверява
чрез съответните изчислителни модели за допустимост, от гледна точка на критериите за
сигурност.
Координиране на ремонтната програма на междусистемните електропроводи от системните
оператори от югоизточна Европа се осъществява в съответствие с Регламент (ЕС)
2017/1485. Изработва и се съгласува ремонтната програма на междусистемните и някои
основни вътрешни електропроводи за година-напред. В процеса участват
електропреносните оператори на България, Румъния, Сърбия, Черна гора, Северна
Македония, Албания, Гърция, Босна и Херцеговина, Косово, Хърватия, Унгария и Турция.
Дейностите се координират от отделните операторите на ротационен принцип на годишна
база, с тенденция да бъдат поети от регионалните координационни центрове SCC Белград
и SEleNe Солун.
Оценка за очакваното максимално натоварване на EEC, тесните места в преносната
електрическа мрежа при нормални и ремонтни схеми и възможностите за регулиране на
напреженията в допустимите граници с наличните технически средства се осъществява чрез
планиране на зимен максимален режим. Той се изготвя от ЦДУ на базата на перспективен
модел, включващ прогнозния баланс на генериращите мощности и снетите товари от
контролните дни. Въз основа на този режим, се предлагат мероприятия за увеличаване
преносната способност на електрическата мрежа и избягване на тесните места в нея.
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За оценка сигурността и планиране режима на работа на преносната електрическа мрежа се
изготвят изчислителни модели, като ежечасно се събира и обработва информация, както в
рамките на ЦДУ, така и в рамките на ENTSO-E, съгласно изискванията на Регламент (ЕС)
2015/1222. Извършена е голям обем работа за ежедневно генериране и успешно валидиране
на 72 изчислителни модела на ден в UCTE-DEF формат, по 24 почасови модела за всеки от
хоризонтите на оперативно планиране: в рамките на деня (IDCF), ден напред (DACF) и два
дни напред (D2CF). Тези прогнозни модели се изпращат на сървъра на ETRANS в
Laufenburg (Swissgrid - Switzerland), успешно генериране и валидиране на паралелен обмен
на DACF модели в CGMES формат, чрез платформата за обмен OPDE (ENTSO-E
Operational Planning Data Environmnet).
Считано от юни-2022г., с цел обезпечаване и осигуряване на достъп до OPDE е необходимо,
във всеки оператор да са проведени две процедури по одит на наличните политики за
информационна сигурност, по отношение на ресурсите, обезпечаващи обмена на
информация по линия на ENTSO-E и в частност тези свързани с OPDE, в съответствие със
стандарта за информационна сигурност IS027001. ECO е в процедура по организиране и
покриване на този критерий.
Ежеседмично се генерира и изпраща информация за оперативните изключвания в
електропреносна мрежа 400kV - Outage planning Coordination, както и данни за оценка на
адекватността - Short Term Adequacy.
CGMES (Common Grid Model Exchange Standard) е новият формат за обмен на изчислителни
модели и свързана информация на ENTSO-E и е базиран на серията стандарти IEC-61970.
Мигрирането към CGMES е вменено на ENTSO-E от редица нормативни документи на ЕС
и засяга почти всички работни процеси на оперативното планиране и в частност генериране,
трансфер, обединяване и анализ на математически изчислителни модели на
електропреносната мрежа. Това пряко касае следните работни процеси: оценка на
сигурността; координиране на изключванията и ремонти програми; изчисляване на нетни
преносни капацитети; определяне на запаси по статични и динамична устойчивост;
перспективно планиране развитието на електропреносната мрежа. Понастоящем всички
тези изисквания се покриват с разработения в отдел „Електрически режими“ конвертиращ
софтуер за импорт/експорт на изчислителни модели в CGMES формат към софтуерния
продукт PSLF (GE Energy) за анализ и симулация работата на EEC. Планира се до края на
2022 изчислителни модели в CGMES формат да бъдат генерирани изцяло чрез софтуерните
продукти Siemens-PSS®E и Siemens-PSS®ODMS, които са с съвършено различен машинен
интерфейс, както от софтуерния продукт PSLF (GE Energy), така и помежду си.
Текущата версия на формата, CGMES v2.4.15, е публикувана като технически
спецификации (IEC TS 61970-600-1 и IEC TS 61970-600-2) на IEC (International Electricity
Commission).
В ход е процедура по приемане на CGMES version 3.0 като пълномощен стандарт на IEC.
Новата версия е изготвена с цел да покрие всички изисквания към нивото на детайл и
обмена на данни за изчислителни модели, изключвания в мрежата, различни
противоаварийни схеми и свързана информация, съгласно изискванията на всички
нормативни документи на ЕК. Всички бъдещи обмени на изчислителни модели във версия
CGMES 3.0 ще бъдат покрити със софтуерния продукт Siemens-PSS®ODMS.
От месец ноември 2021 център по сигурността SELeNe СС започна тестове за предоставяне
на своите услуги, използвайки CGMES формат за обмен на изчислителни модели.
Участва се в тестване и експлоатация на уеб базираната платформа на ENTSO-E за
координиране на изключванията в електропреносната мрежа на пан-Европейско ниво
Outage Planning Coordinataion (OPC). OPC и Short-Term Adequacy (STA) са две от
задължителните пет задачи вменени на Регионалните координационни центрове от
Регламен (ЕС) 2017/1485.
Една от основните задачи, свързани с изпълнението на изискванията, произтичащи от
Регламент (ЕС) 2015/1222, за установяване на насоки относно разпределянето на
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преносната способност и управлението на претоварването (САСМ), беше изготвянето на
обща за региона на Югоизточна Европа методология за изчисление на междузонова
преносна способност за пазарния интервал за ден напред и в рамките на деня, както и
съпътстващите я други методики (Методика за редиспечиране и насрещна търговия,
Методика за поделяне на разходите при редиспечиране и насрещна търговия и др.). След
съгласуване текстовете между представителите на операторите на Румъния
(TRANSELECTRICА), Гърция (IPTO) и България (ECO), методологията за координирано
изчисляване на междузонова преносна способност беше съгласувана и приета. От трите
оператора беше приет, метода за пресмятане на междузоновата преносна способност, да
бъде въз основа на координираната нетна преносна способност (CNTC). Методологията
беше одобрена от националните регулатори в началото на април месец 2019 г.
Изпълнението на методиката е тясно свързано с работата на Регионалния център по
координиране на сигурността в нашия регион (SEE RSC). Поради закъснения, свързани с
учредяването на Регионалния център по координиране на сигурността (SEE RSC) в Солун,
изпълнението на тази методика ще търпи забавяне и след съгласуване между трите
оператора в региона (ECO, IPTO и TRANSELECTRICA) се подготви предложение за
промяна на заложените в методиката срокове и дати за изпълнение. Предложението за
промяна беше изпратено с писмо Изх. № ЦУ ЕСО-5181/06.07.2020 г. към КЕВР. Във връзка
с необходимостта от включването на изискванията за достигне на минимален праг от 70 %
от преносния капацитет между търговските зони, като се спазват стандартите за
безопасност за сигурна експлоатация на мрежата по Член 16(8) от РЕГЛАМЕНТ (ЕС)
2019/943 в Методологията за изчисление на междузонова преносна способност за пазарния
интервал за ден напред и в рамките на деня в края на 2021г. стартираха предварителни
срещи и дискусии с експерти от операторите на Гърция и Румъния. Основната цел пред
работната група беше да се промени вече одобрената прилагана методика, включвайки
разработка на начин на изчисление на свободния капацитет по ограничаващите елементи
между търговските зони, отчитайки и потоците с трети страни. Това се налага поради факта,
че потоците между страните членки на ЕС и третите страни, оказват сериозно влияние
върху натоварването на междусистемните електропроводи и вътрешната мрежа на страните
членки на ЕС и това следва да бъде отразено в методологията. Изпълнението на критерия
за минимален праг от 70% свободен капацитет по ограничаващите елементи между
търговските зони по примера на опита от региона Централна Западна Европа наложи
включването в методиката на т.нар. термина „виртуален капацитет“, който следва да бъде
разпределян допълнително на съответните граници, ако изискването не е спазено. В
следствие на опита, придобит от прилагането на методологията след началото на работа на
Регионалния център по сигурността за регион Югоизточна Европа (SELeNe СС), в нея бяха
предложени допълнителни промени, свързани с подобряване точността на изчисленията и
работния процес, както и да се отразят предстоящите изменения на Регламент (ЕС)
2015/1222. Последната версия на изменената вече методика ще бъде представена на
представители на Националните регулатори на страните от нашия регион в края на юли
месец 2022г., след което ще се изпрати официално за одобрение от тях.
Друга важна задача, свързана с изпълнението на изискванията, произтичащи от чл. 35 на
Регламент (ЕС) 2015/1222 беше изготвянето на Методика за редиспечиране и насрещна
търговия и Методика за поделяне на разходите, съгласно лл. 74 от Регламент (ЕС)
2015/1222. Последните две описани методики бяха „приравнени“ към същите използвани в
CCR CORE, като по този начин ще бъде възможно да влязат в състава на използваната в
бъдеще ROSCM (Regional Operational Security Coordination Methodology) за регион SEE
CCR. По предварителна информация работната фаза относно внедряване на ROSC и CS
/Cost sharing/ в работните процеси за времевия интервал ден-напред е планувано за края на
второ тримесечие на 2023 година, а времевия интервал в рамките на деня е планувано за
края на второ тримесечие на 2025 година.
Важна задача, свързана с изпълнението на изискванията, произтичащи от Регламент (ЕС)
2016/1719, относно предварителното разпределяне на преносна способност (Forward
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Capacity Allocation - FCA), е изготвянето на обща за региона на Югоизточна Европа
методология за изчисление на междузонова преносна способност за пазарните интервали
месец и година напред, както и съпътстващите я други методики, и изготвянето на методика
за изчисляване на разбивка на дългосрочната преносна способност. Според член 10 (1) от
FCA-регламента, двете методики трябва да бъдат изготвени и изпратени за одобрение до
съответните национални регулаторни органи, не по-късно от 6 месеца след одобрението на
Методиката за изчисление на междузонова преносна способност за пазарния интервал за
ден напред и в рамките на деня. Текстовете бяха съгласувани между представителите на
операторите на Румъния (TRANSELECTRICA), Гърция (IPTO) и България (ECO).
Методиката за изчисляване на дългосрочната преносна способност (месец и година напред),
както и Методиката за изчисляване на разбивка на дългосрочната преносна способност бяха
изготвени и изпратени през септември 2019 г. за одобрение от националните регулатори на
трите страни, с общо писмо от името на трите оператора. На 21 април 2020 г. беше получено
съвместно искане от трите национални регулатора за промяна на методология за
изчисление на междузонова преносна способност за дългосрочните пазарни времеви рамки.
След координирана работа на трите оператора за промяна на посочените от регулаторите
текстове в съответните членове, в края на месец септември беше изпратена окончателната
променена версия и в момента очакваме нейното одобрение. Поради липса на единодушие
между трите национални регулатора, относно приемането на методиката за изчисляване на
разбивка (разделяне) на дългосрочната преносна способност, същата беше изпратена към
ACER за окончателно мнение и изменение. Окончателната версия беше представена от
ACER в края на септември 2020 г.
Друга важна задача, свързана с изпълнението на изискванията, произтичащи от чл. 76 и 77
на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/1485 за установяване на насоки относно експлоатацията на
системата за пренос на електроенергия (System Operation Guideline), е изготвянето на обща
за региона на Югоизточна Европа методика за координиране на анализа на
експлоатационната сигурност. Тази методика беше изготвена в съответствие с вече
готовите Методика за редиспечиране и насрещна търговия и Методика за поделяне на
разходите, както се изисква от чл. 76 (1) на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/1485. След
съгласуването на окончателния вариант на методиката тя беше изпратена през декември
2019 г., за одобрение до националните регулатори на трите страни, с общо писмо от името
на трите оператора.
На основание параграф 53 и член 37 към Регламент 2019/943 през втората половина на 2020
г. бяха проведени международни срещи с участието на системните оператори на България
(ECO ЕАД), Гърция (IPTO), Румъния (TRANSELECTRICA) и Италия (Тегла). По време на
същите се прие учредяването на SELeNe СС и се приеха решения и подход във връзка с
предстоящото (от 07.2022 г.) преминаване на SEE RSC към SEE RCC, както и свързаните с
това задължителни за предоставяне и изпълнение услуги. На проведените срещи също така
се уточни и ролята на участие на TRANSELECTRICA, която същия системен оператор ще
заема в регионален координационен център SELeNe СС а именно като „ползвател на
услуги“.
Параграф 53 към Регламент 2019/943 описва задължителното участие на всички системни
оператори в състава на регионалните координатори по сигурността (RSC), като
регионалната координация между операторите на преносни системи следва да бъде
доразвита с усъвършенствана институционална рамка посредством създаването на
регионални координационни центрове (RCC). Във връзка с последното и съгласно член 37
от същия Регламент, описващ задачите на регионалните координационни центрове, през
2020 година ECO ЕАД се присъедини успешно като участник и акционерен съдружник в
новоучредения регионален център по сигурността за регион Югоизточна Европа (SELeNe
СС), със седалище гр. Солун, Гърция. Същия започна своята дейност и през ноември 2020
година стартира предоставяне на първите две услуги описани и в член 37 към Регламент
2019/943: обобщен мрежови модел (CGM - Common Grid Model) в UCTE формат и
координирано изчисляване на капацитети (ССС - Coordinated Capacity Calculation), с обем
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и времеви хоризонт за ден напред (DA СС - Day Ahead Capacity Calculation). От 12.05.2021
година стартира тестовият процес към услугата координирано изчисляване на капацитети
(ССС - Coordinated Capacity Calculation) за времевия интервал „в рамките на деня“ (ID СС
- Intra Day Capacity Calculation) като от 01.10.2021г. стартира работната фаза на същата
услуга. От 24.05.2021 година стартира тестовият процес към услугата координирано
оценяване на сигурността (CSA - Coordinated Security Assessment) като от 01.09.2021г.
стартира работната фаза на същата услуга, но поради причини от различен характер
физически процесът ще стартира в пълния си обем от началото 09.2022г. От средата на
месец юни 2021 година стартира тестовият процес към услугата оперативно координиране
на изключванията и оценка на краткосрочната адекватност (ОРС & STA - Operational
Planning Coordination and Short Term Adequacy), като към началото на 2022 година двата
процеса се намират в своята работно-тестова фаза. Очаква се процесът ОРС да стартира
официално в работна фаза през четвърти триместър на 2022г. От 01.07.2021 година стартира
успешно работната фаза на задачата ССС (DA СС). В състава на същата всеки от
участващите системни оператори е задължена да вземе участие в процесите по предаване
на изчислителни модели (D2CF) и съпътстваща информация относно планувани
изключвания, списък на критични елементи и ответни реакции и други, както и валидиране
на получените от страна на SELeNe СС стойности за трансгранични капацитети (NTC).
Съгласно предварителна информация от страна на SELeNe СС от началото на месец юли
2021 година се очакваше да стартира тестовият процес към услугата CGM представена чрез
обмен на информацията съгласно CGMES стандарта за обмен на данни. Физически към
средата на 2022 година все още такъв процес липсва и единственото уверение от страна на
SELeNe е, че се провеждат тестове. Все още няма ясно дефинирана визия относно този
процес, но се очаква същият да продължи поне до края на 2022 година, като след това тази
задача трябва да премине в работна фаза - “go-live” към някоя от гореизброените услуги,
които SEleNe СС ще предоставя на системните оператори на България (ECO), Румъния
(TRANSELECTRICA), Гърция (IPTO) и Италия (Теша).
По предварителна информация от началото на 2022 година трябваше да стартира тестовият
процес към услугата координирано изчисляване на капацитети (ССС - Coordinated Capacity
Calculation) за времевия интервал „дългосрочно изчисляване на капацитети“ (LT СС - Long
Term Capacity Calculation). Крайният срок за завършване на същата фаза на проекта е краят
на 2022 година и съответно преминаване в работна фаза - “go-live” от началото на 2022
година. За целите на изпълнението на гореизброените задачи от страна на UNICORN е
създаден специализиран софтуер (RSC tool - Regional Security Coordination tool) като същия
ползва различни подменюта за отделните процеси и е предоставен за ползване на SELeNe
СС и всички участващи системни оператори. Поради предстоящи задачи, които SELeNe ще
трябва да започне да изпълнява след юли 2023 година, от октомври 2021 г. бяха
предизвикани няколко срещи с различни компании (разработчици на софтуерни решения).
Основната тема на тези срещи е възможността SELeNe СС да предоставя на участниците
към същия разширената услуга към процеса CSA -ROSC CS, CT&RD (Regional Operational
Security Coordination Cost Schering, Counter Trading & Re-dispatching). Към края на месец
Юни 2022г. все още няма избрана компания „разработчик“.
3. Междусистемни обмени
ЦДУ събира графиците за междусистемен обмен (така наречените „външни графици“) на
търговските участници, въз основа на които изготвя почасов график на презграничните
обмени за контролната зона България и ги съгласува със системните оператори на
съседните контролни зони (Румъния, Сърбия, Северна Македония, Гърция и Турция).
ЦДУ изготвя и предоставя на координационен център Север в Brauweiler (Amprion GmbH),
посредством общоевропейската Верификационна платформа (RG СЕ Verification Platform),
съгласувани с други контролни зони и блокове графици за почасови обмени на
електроенергия (внос и/или износ), контролира изпълнението на техническите условия по
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подписаните меморандуми и двустранни споразумения, свързани с междусистемния обмен
на електроенергия.
ЦДУ отчита, контролира и съгласува физическите обмени (15 минутни интервали, почасови
и месечни) на електроенергия по всички междусистемни електропроводи (на държавна
граница), със съответните системни оператори. Проверява „неумишлените отклонения”
(англ. „unintentional deviations”) от планирания обмен на електроенергия за българската
EEC при паралелна работа към синхронната зона на континентална Европа и изчислява и
проверява компенсационните графици (програми) за тяхното компенсиране.
Дейностите по съгласуване на графиците за междусистемен обмен, отчитането на
физическите обмени с електроенергия се извършват в съответствие с новоприетото Рамково
Споразумение за работа в синхронната зона за регионална група Континентална Европа
(Synchronous Area Framework Agreement for RC СЕ), което замени действащото до 14-ти
април 2019 г. ръководство за оперативна работа на ENTSO-E (ENTSO-E Operation
Handbook), и Правилата за търговия с електрическа енергия.
В момента всички оператори изпращат във Верификационната платформа своите
графиците за обмен между управляваните от тях контролни зони, където те се валидират
автоматично и всеки оператор може да проследи процеса по валидация посредством достъп
през интернет.
По данни от средствата за измерване и приведени към граница внос/износ на
електроенергия за първото полугодие на 2022 г. в българската EEC са постъпили 691 289
MWh електроенергия от съседните EEC, а са изнесени 7 357 323 MWh.
За първо полугодие на 2022 г. нетният физически износ на електроенергия от България е в
размер на 6 666 035 MWh, което е над 2.2 пъти повече спрямо нетният износ за първото
полугодие на 2021 г., когато той е бил 2 937 168 MWh.
ЦДУ разпределя и предоставя преносна способност по междусистемните електропроводи и
контролира използването на закупените права за пренос, съгласно одобрените от КЕВР
Правила за разпределение на преносни способности по междусистемните сечения на
България (т.4 и т.5).
ЦДУ изпълнява функциите на национална кантора за предоставяне на единен
идентификационен код за ENTSO-E (EIC) в сектор електроенергетика.
ЦДУ следи и контролира изпълнението на задълженията по Споразумението за
междуоператорско компенсиране на загубите при преминаването на презгранични потоци
електроенергия, генерирани от други страни (ITC - механизъм на ENTSO-E). Това
споразумение, съгласно Регламент 838/2010 е задължително за всички страни членки на ЕС,
като е подписано от всички системни оператори в ENTSO-E. За нуждите на този механизъм,
ЦДУ изготвя и изпраща всеки месец по шест модела (snapshot) на FTP-сървъра в Brauweiler
(Amprion GmbH).
4. Финансово уреждане на „неумишлените отклонения“ при паралелна работа на
българската EEC в мрежата на ENTSO-E (FSkar)
От 1-ви юни 2021 г. започна да действа методологията FSkar (Financial Settlement of KAf,
ACE and ramping period), съгласно която компенсирането на „неумишлените отклонения“
няма да става с компенсационни графици с електроенергия, а посредством функция за
финансово уреждане (сетълмент) между системните оператори в преносната мрежа на
ENTSO-E.
Съгласно FSkar „неумишлените отклонения“ се разделят на 3 компонента:
• Отклонение от плановия обмен в следствие на действието на първичното регулиране
(FCP Energy);
• Отклонение от плановия обмен в следствие на действието на системите за
автоматизирано диспечерско управление за плавно преодоляване на изменението в
салдото на обмените между 2 пазарни интервала (Ramping energy). Съгласно FSkar
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периода на това действие („рампиране“) започва 5 мин преди следващия интервал и
свършва 5 мин след неговото начало;
• Разликата между плановия обмен, реализираните физически обмени и горните 2
компонента представлява третата компонента - „неумишлен обмен“ (Unintended
exchange).
След постъпване на всички входящи данни (планови обмени, реализирани физически
потоци на граница, системна честота, национални цени от борсовите пазари Ден напред и
др.) Amprion изчислява стойностите на гореописаните компоненти (цена и количество) и
изпраща подробни месечни справки за всеки 15 мин интервал до операторите, които имат
4 работни дни да ги потвърдят. След получаване на потвърждение от всички оператори
Amprion ще изпрати тези данни за фактуриране от JAO.
По оперативни данни за периода от 01.01.2022 - 31.05.2022 г. (данните за месец юни не са
налични от Amprion) съгласно методологията FSkar финансовият резултат е бил
положителен за дружеството за всеки един от месеците, в следствие на добросъвестното и
качествено управление на EEC.
5. Пазарно обединение „Ден напред "
Планираните оперативни дейности на пазарното обединение ден напред между България и
Гърция стартираха успешно в реална работа на 11 май 2021 г. с първи ден на доставка на
електроенергията на 12 май 2021 г. Проектът за пазарно обединение между България и
Гърция стартира като част от регионалния проект за интегриране на пазарите на
електроенергия в сегмента Ден напред на италианските граници (IBWT). Първото
имплицитно разпределяне на междузонова преносна способност между Гърция и България
се реализира на 11-ти май 2021 г., посредством алгоритъма Euphemia. Въведеното пазарно
обединение позволява едновременно изчисляване на цените на електроенергията в рамките
на ЕС, при отчитане на наличните преносни способности за търговски обмени. Наличните
преносни способности се изчисляват и съгласуват двустранно от ECO и IPTO (Гърция), след
което се изпращат на борсовите оператори и се разпределят имплицитно от Nordpool. След
като приключи процесът по събиране на офертите Nordool изчислява резултатите и ги
изпраща на преносните оператори, които ги включват в своите програми за обмен на
електроенергия. Разпределението на приходите е възложено на JAO S.A на база сключени
споразумения с всички участници в процеса. В случай на сериозен технически проблем и
пазарно разделяне ще се провеждат така наречените „търгове за разпределение в сянка“, въз
основа на одобрената от регулаторите Резервна процедура съгласно Регламент 2015/1222 .
Оператор на „търговете в сянка“ е JAO S.A.
На 27.10.2021 г. стартира и пазарното обединение Ден напред на българо-румънска граница,
с което българския и румънския електроенергиен пазар в сегмент Ден Напред се сляха, като
по този начин борсовите цени на електроенергийните пазари на България, Румъния и
Гърция започнаха да се изчисляват съвместно с тези на останалите страни от ЕС.
Аналогично на българо-гръцка граница в случай на сериозен технически проблем и пазарно
разделяне ще се провеждат така наречените „търгове за разпределение в сянка“, въз основа
на одобрената от регулаторите Резервна процедура съгласно Регламент 2015/1222.
Оператор на „търговете в сянка“ е JAO S.A. Съгласно подписано споразумение между ECO
ЕАД и Transelectrica (Румъния) разпределението на приходите от пазарното разпределение
е възложено на Transelectrica.
Със стартирането на гореописаните две пазарни обединения българския електроенергиен
пазар реално се присъедини към Единния пазар Ден Напред (SDAC) на всички страни от
ЕС.
6. Релейна защита
ЦДУ методически ръководи експлоатацията на релейните защити, изчислява и задава
настройки и контролира тяхното изпълнение. Извършва анализ на действието на релейните
защити и автоматиките в електропреносната мрежа.
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За отчетния период са изчислени настройки за релейни защити и издадени съответните
заповеди и писма за над 61 обекта (подстанции) в мрежа 110 kV във връзка с едновременно
протичащи инвестиционни дейности за модернизация и развитие на EEC. За този период са
издадени и 10 заповеди за ускорение на релейните защити.
Специалистите от ЦДУ, отдел РЗА работиха в п/с „Ямбол“, ОРУ „ТЕЦ МИ-2“, п/ст
„Самоков“ и п/ст „Бонония“ по настройка, конфигуриране, тестване и въвеждане в
експлоатация на цифрови релейни защити .
Осъществен беше контрол и съдействие при работното проектиране на 16 обекта. ЦДУ
участва в подготовката и приемането на технически проекти от програмата „Дигитална
трансформация и развитие на информационните системи и системи реално време на ECO
ЕАД в условията на нисковъглеродна енергетика“, съфинансирана от Инструмента за
възстановяване и устойчивост на Европейския съюз.
На ECO ЕАД бяха платени 28 980 лева с ДДС за извършени услуги на външни фирми от
ЦДУ, отдел РЗА по изчисляване на настройки за релейни защити, съгласуване на работни
проекти и настройки на релейни защити, данни за токове на късо съединение.
Обработени бяха профилите на над 45 електропровода 110, 220 и 400 kV и съответно
актуализирани базите данни за програмните комплекси А БУМ WIN и NEPLAN. За
определяне нивата на токовете на късо съединение се поддържат и актуализират базите
данни и в перспектива от 10 години. Бяха предоставени необходимите данни за токове на
късо съединение в 8 обекта за целите на проектиране. Изчислени и предоставени данни за
оразмеряване на мълниезащитни проводници на 28 електропровода..
7. Системи за управление на EEC в реално време
През 2022 г. продължи усъвършенстването и адаптирането на въведената през 2012 г.
SCADA/EMS система в ЦДУ към промените в EEC и към промените в регулаторната рамка
за либерализирания пазар на електроенергия. Продължи адаптирането и разширението на
телекомуникационните възможности на SCADA/EMS в ТДУ. Базите на оперативните
системи за ЦДУ и ТДУ бяха разширени с всички рехабилитирани и ново въведени в
експлоатация обекти, присъединени към преносната мрежа на Р. България.
В изпълнение на изискванията на Наредба ЕРД-16-301/30.06.2015 г. в SCADA/EMS
продължи въвеждането на телеинформация за технологичните параметри от производители
с комбинирано производство и използването на специализирания софтуер за наблюдение
на високоефективното производство, разработен в ЦДУ.
Също така продължи експлоатацията на общоевропейската система за обмен на
информация в реално време между диспечерските пунктове - EAS (ENTSO-E wide
Awareness System). Със съдействието на специалисти от отдел „ОПУС“ бяха проведени два
теста за работа със системата от диспечерите в ЦДУ.
Продължи разширяването на наблюдаемостта на преносната мрежа на съседните
оператори.
След като през 2021 г. предвидените обучения не се проведоха поради извънредните
обстоятелства, през 2022г. започна редовно повеждане на обучения на диспечерският
тренажор.
Продължава обучението и използването на мрежовият анализ в системата на ТДУ.
През 2022 г. годината продължи въвеждането на обекти за дистанционно управление към
петте опорни пункта към управляващите им системи Spectrum Power 4.3 и Neuron
Dispatching System. До средата на 2022 г., изцяло или частично, на дистанционно
управление са 131 подстанции.
Успешно беше въведена в експлоатация нова SCADA за опорен пункт София.
Активно се работи по започване на тестовата работа към платформата за нетиране
небалансите в реално време (IGCC).
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Специалистите взеха участие в изпитанията на рехабилитираните ВЕЦ от системно
значение.
8. Телекомуникационна мрежа, телемеханика и системи за автоматизация и
управление на подстанции и непрекъсваемо захранване на апаратура за ЛСДУ
8.1. Телекомуникации
Телекомуникационната мрежа има сложна инфраструктура, обхващаща територията на
цялата страна и включва устройства с различно предназначение и функционалност.
Телекомуникационната мрежа е основната среда, осигуряваща свързаността на системите,
използвани за целите на:
• оперативното управление на EEC;
• релейни защити и пренос на команди за противоаварийна автоматика;
• осигуряване на WAN свързаност между локалните мрежи на ЦДУ и ТДУ.
През първото полугодие на 2022 г., дейностите в частта телекомуникации включваха
основно:
• Бяха доставени и въведени в експлоатация устройства с възможност за пренос на
команди за ускорение на релейни защити за електропроводи 400 kV и 220 kV;
• Бяха разширени мрежите за оптичен пренос за комуникации на обекти с опорните
пунктове;
• Беше оптимизирано използването на наличните ВЧ канали, като ВЧ канали, които са с
възможности за пренос на Ethernet комуникационни линии се преместват и
пренастройват за пренос на телеинформация в реално време от обекти на дистанционно
управление;
• Продължи изграждането на новата защитена мрежа за пренос на данни за SCADA
• Бяха изградени всички заявени от звената в ECO телекомуникационни линии.
8.2. Телемеханика и системи за автоматизация на подстанции
Телемеханиката и системите за автоматизация на подстанции осигуряват наблюдаемост на
обекта, приемане, обработване и предаване към диспечерския пункт в реално време на
телеинформация: телеизмервания, телесигнализации, показания на електромери
(телеброене), стъпала на янсенови регулатори и получаване и изпълняване на команди за
телеуправление, телерегулиране и управление на стъпалата на янсеновите регулатори.
През първото полугодие на 2022 г., дейностите в частта телемеханика и системи за
автоматизация на подстанции включваха основно работа по изграждане на системи за
дистанционно управление в подстанции на ECO, както и интегриране на допълнителни
устройства във вече действащи системи за дистанционно управление. Общият брой на
обектите, преминали на дистанционно управление от някой от петте опорни пункта към
средата на 2022 г. е над 130.
8.3. Непрекъсваемо захранване на апаратура за ЛСДУ
За нуждите от ел. захранване на апаратурата, изграждаща автоматизираната система за
диспечерско управление (АСДУ) се осигурява непрекъсваемо захранване, с което процесът
на изпращане и получаване на информацията в “реално време” между диспечерските
пунктове и обектите не се прекъсва.
През първото полугодие на 2022 г., дейностите в частта непрекъсваемо захранване на
апаратура за АСДУ включваха основно дейности по изграждане или модернизация на
системи за резервирано захранване в обекти, които се подготвят за дистанционно
управление.
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Дейност пренос на електрическа енергия
През 2022 г. ECO ЕАД продължава да извършва дейностите по експлоатация, поддръжка,
разширение, реконструкция, модернизация и осигуряване на надеждното функциониране
на електропреносната мрежа, включително наличието на всички необходими допълнителни
услуги, поддържане и развитие на спомагателни мрежи, ремонтни дейности и услуги в
областта на енергетиката.
1. Дейности по електропроводни линии
ECO ЕАД обслужва електропроводни линии с обща дължина от 15 868,75 км, в това число
въздушни електропроводи 400 кУ - 3 031,73 км, 220 кУ - 2 710,9 км и 110 кУ - 10 065,87
км, 60 kV — 11,84 км и кабелни електропроводи 110 и 400 kV - 33,29 км.
1.1. Инвестиционни дейности
Съгласно утвърдената инвестиционна програма, от началото на 2022 г. са извършени
следните дейности:
Завършено е изграждането и реконструкцията на общо 148 км. електропроводни линии чрез
възлагане. Подменени са 325 км. м.з.в. с OPGW.
Завършените по-значими обекти са следните:
• Изградена е нова В Л 110 kV „Батово-Кичево“ между подстанции „Варна север“/ „Варна
запад“ и п/ст „Каварна“ е дължина - 55 км.;
• Изграден е нов електропровод от общ европейски интерес с обща дължина 93 км. - ВЛ
400 kV „Садово“.
Обекти, по които се работи и чиито изпълнение е планирано да завърши до края на 2022 г.:
• Реконструкция на ВЛ 110 кУ „Момчил“;
• Изграждане на нова ВЛ 110 кУ за връзка от ВЛ 110 кУ „Емона“ до п/ст „Обзор“;
• Реконструкция на ВЛ 110 кУ „Алмус“;
• Реконструкция на ВЛ 110 кУ „Димитър Ганев“;
• Реконструкция на ВЛ 110 кУ Бор.
1.2. Дейности по ремонт и поддръжка
В изпълнение на програмата за ремонт и поддръжка на ECO ЕАД за 2022 г., за първите шест
месеца на годината са извършени следните дейности:
1. Подменени са обтяжките на 103 бр. стълба;
2. Подменено е м.з.в. на 197,3 км. линии;
3. Поставени са 40 бр. устройства против обледяване;
4. Възстановена е антикорозионната защита (АКЗ) на 445 бр. стълба;
5. Монтирани са 224 бр. виброгасители;
6. Аварийно възстановяване на 6 бр. електропроводи;
7. Почистени са просеки на въздушни линии - 1534 дка. по възлагане и 2713 дка. със
собствени сили.
2. Дейности по електрически подстанции
ECO ЕАД обслужва 298 електрически подстанции в това число: подстанции 400/220 кУ - 1
бр„ подстанции 400/220/110 кУ - 7 бр., подстанции 400/110 кУ - 7 бр„ възлова подстанция
400 кУ - 1 бр., 220/110 кУ - 16 бр., възлови станции 110 kV - 4 бр. и 261 броя подстанции
110/Ср.Н и възлова станция на Ср.Н. - 1 бр.
2.1. Инвестиционни дейности
Съгласно утвърдената инвестиционна програма на ECO ЕАД, през първото полугодие на
2022 г. са извършени следните дейности:
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• Завършени обекти - 53 бр. с изпълнявани дейности по монтаж на съоръжения,
реконструкции на ОРУ, монтаж на релейни защити и локални контролери към система
за дистанционно управление, изграждане на видеонаблюдение, периметрова охрана,
СОТ и пожароизвестяване, изграждане на нови собствени нужди.
По значимите обекти, които са с завършени, са следните:
- п/ст „Самоков“ 110/20 kV - Разширение и реконструкция на ОРУ 110 kV.
• От началото на годината стартира изпълнението на строително-монтажни работи по
рехабилитация на присъединявания, реконструкция на ОРУ 110 kV, монтаж на
разединители и локални контролери към система за дистанционно управление на 174
бр. обекти. По-значимите обекти са:
-

-

п/ст „Пауталия“ - Реконструкция на ОРУ 110 kV;
п/ст „Луковит“ - Реконструкция на ОРУ 110 kV;
п/ст „Ловеч“ - Реконструкция на ОРУ 110 kV;
п/ст „Шумен център“ - Монтаж на ново КРУ 10 kV;
п/ст „Търговище 2“ - Реконструкция на ОРУ 110 kV;
п/ст „Лазур“ - Реконструкция на ОРУ 110 kV;
п/ст „Хисар“ - Реконструкция на ОРУ 110 kV;
п/ст „ТЕЦ Пловдив“ - Изграждане на нова КАС;
п/ст „Велинград“ - Реконструкция на ОРУ 110 kV;
п/ст Попинци 110/20 kV - Реконструкция на ОРУ 110 kV.

• Стартира и подготовката на проектни документации за реконструкции на редица
подстанции. По-значимите обекти са:
п/ст „Искър индустрия“ - Реконструкция на ОРУ 110 kV;
п/ст „ТЕЦ Република“ - Реконструкция на ОРУ 110 kV;
п/ст „Кюстендил“ - Реконструкция на ОРУ 110 kV;
п/ст „Червен бряг“ - Изграждане на нова закрита разпределителна уредба и монтаж
на КРУ 20 kV;
п/ст „Полски Тръмбеш“ - Реконструкция на ОРУ 110 kV;
п/ст „Латекс“ - Реконструкция на ОРУ 110 kV;
п/ст „Генерал Тошево“ - Реконструкция на ОРУ 110 kV;
п/ст „Славейков“ - Укрепване на сграда и изграждане на КРУ 20 kV;
п/ст „Приморско“ - Реконструкция на ОРУ 110 kV;
п/ст „Гълъбово“ - Реконструкция на ОРУ 110 kV;
п/ст „Сливен индустрия“ - Реконструкция на ОРУ 110 kV.
• Обектите, чието изпълнение е планирано да завърши до края на 2022 г. са 164 бр.
Изпълняваните дейности обхващат строително-монтажни работи по рехабилитация на
присъединявания, реконструкция ОРУ 110 kV, монтаж на разединители и локални
контролери към система за дистанционно управление на обекти. По-значимите обекти
са:
Изграждане на нова подстанция „Ихтиман“ 110/20 kV;
Изграждане нова п/ст „Обзор“ 110/20 kV;
п/ст „Девня 1“ - Реконструкция ОРУ 110 kV;
п/ст „Каварна“ - Изграждане на полета за ВЛ 110 kV
п/ст Добруджа - Реконструкция ЗРУ 31,5 kV и доставка и монтаж на реактор 50
MVA;
п/ст „Пловдив“ 400/220/110/31,5 kV - Реконструкция ОРУ 110 kV.
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• Обекти чието изграждане е планувано със собствени сили са 67 бр.;
• Обекти в процес на подготовка са 11 бр.;
• Присъединяване нови консуматори - завършени са присъединявания на 30 бр. обекти.
Завършени са предвидените ремонтни дейности по командни табла собствени нужди
постоянно и променливо напрежение и централна сигнализация - общо 37 бр. в 14
подстанции.
2.2. Дейности по ремонт и поддръжка
В изпълнение на програмата за ремонт и поддръжка през първото полугодие на 2022г. са
извършени:
• Монтажни дейности свързани с ремонт и подмяна на следните съоръжения:
Отстраняване неизправност на прекъсвачи СН и ВН с SF6 /ремонт, възст. нормална
функционалност, допълване с SF6/- 23 бр.
Проверка работоспособност на МП 220 и 400 kV -15 бр. (220kV - 6 бр., 400kV - 9бр.)
Почистване на елегаз SF6 - 1 бр.
Ремонт прекъсвачи ММО - 3 бр.;
Подмяна на разединители високо напрежение - монтирани 5 бр.;
Подмяна на токови измервателни трансформатори високо напрежение - монтирани 9
бр.;
Подмяна на напреженови измервателни трансформатори високо напрежение монтирани 6 бр.;
Подмяна на автоматика за регулиране на напрежението - монтирани 2 бр.;
Подмяна на плавно регулируеми реактори - монтирани 2 бр.;
Подмяна на вентилни отводи средно напрежение - монтирани 24 бр.;
Подмяна на цифрови релейни защити средно напрежение - монтирани 2 бр.;
Подмяна на активни съпротивления - монтирани 2 бр.;
Подмяна на локални контролери за ПБ - монтирани 2 бр.;
Подмяна на акумулаторни батерии - монтирани 19 бр.;
Подмяна на токоизправители - монтирани 7 бр.;
Подмяна на автоматика за честотно разтоварване - монтирани 2 бр.
Подмяна на КШ за ОРУ - 27 бр.
• Ремонт на сгради и сгради на подстанции - целта на ремонтните работи е поддържане
на сградите в нормално техническо състояние и своевременно отстраняване на
аварийни или пред аварийни състояния на сградите и инсталациите им. От заложените
в „Програма за ремонт и поддръжка на ECO ЕАД за 2022 г.” 98 обекта, към средата на
годината са завършени 21 обекта (21 %).
• Ремонт строително-конструктивна част на подстанции - целта на ремонтите е
поддръжка на строителните конструкции за съоръжения в ОРУ на подстанции в
нормално техническо и експлоатационно състояние. От заложените в „Програма за
ремонт и поддръжка на ECO ЕАД за 2022 г.” 38 обекта, към средата на годината са
завършени 4 обекта (11 %).

38

3. Силови трансформатори
3.1. Инвестииионни дейности
В изпълнение на Инвестиционна програма за 2022 г. е извършено следното:
• Доставен е източник на напрежение с регулируема ниска честота за сушене на силови
трансформатори до 110 kV в режим на късо съединение.
Стартирани са следните обществени поръчки:
• Доставка на специализирани измервателни уреди с два лота (предстои сключване на
договор):
2 бр. апарати за определяне на пробивно напрежение на трансформаторни
масла за ЦЛЕМ София и ЦЛЕМ Варна.
Апарат за определяне на киселинно число на трансформаторни масла за
ЦЛЕМ Пловдив.
• Доставка на Уред за оценка на състоянието на хартиено-маслената изолация на СТ, АТ
и Р чрез DFR за ПВВЛ Варна - предстои сключване на договор.
• Транспорт, монтаж и демонтаж на силови трансформатори 10^- 50 MVA/123 kV - на
22.06.2022 г. предстои отваряне на технически предложения.
• Доставка на 2 бр. автотрансформатори 350 000 kVA, 400/121/31.5 kV за п/ст Бургас изготвена документация.
3.2. Дейности по ремонт и поддръжка
В изпълнение на Програма за ремонт и поддръжка за първото шестмесечие на 2022 г. е
изпълнена доставка на:
• манометрични контактни термометри за измерване на температурата на горния слой
масло на силови трансформатори;
• предпазни клапани за свръхналягане;
• струйни релета за стъпални регулатори.
През първото полугодие на 2022 г. е извършена ревизия и профилактика на 118 бр. силови
трансформатори и автотрансформатори на ECO ЕАД.
За външни клиенти са извършени:
• Люкова ревизия на 1 бр. автотрансформатор в ПАВЕЦ Чаира на стойност 229 826 лв.
без ДДС.;
• Ревизия на 2 бр. силови трансформатори в п/ст „Пеницилинов завод“ собственост на
БИОВЕТ АД на стойност 61 078 лв. без ДДС.
Завършени са изпълняваните чрез възлагане дейностите по реновиране на резервен тр-р
ТМТРУ 40000/110/21/(6,3), зав. № 98299 за п/ст Прослав, МЕР Пловдив. Трансформаторът
е преминал заводски изпитания и предстои въвеждането му в експлоатация.
През първото шестмесечие на 2022 г. е извършван текущ контрол при експлоатация на
маслонапълнени съоръжения както следва:
• ЦЛЕМ София - издадени протоколи за периода общо 615 бр., 569 бр. за МЕР и 46 бр.
за външни клиенти на стойност 18 059 лв. без ДДС;
• ЦЛЕМ Пловдив - издадени протоколи за периода общо 243 бр.за МЕР;
• ЦЛЕМ Варна - издадени протоколи за периода общо 263 бр. 259 за МЕР и 4 бр. за
външни клиенти на стойност 1745 лв. без ДДС.
• БРТМ Пловдив - преработено старо масло за нуждите на ECO ЕАД - 129 936 тона.
Предадено годно масло на МЕР за подмяна и доливане 26 806 тона.
• Подвижна високоволтова лаборатория Варна - издадени протоколи за периода
общо 45 бр., 42 бр. за МЕР и 3 бр. за външни клиенти.
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Дейност по измерване на електрическа енергия и информационни и комуникационни
технологии
Дирекция ИИКТ извършва методическо ръководство на цялостната поддръжка, развитието
и обновяването на измервателните системи, осъществява почасово, ежедневно и месечно
дистанционно отчитане на данните от електромерите, тяхната валидация и последваща
обработка с цел осигуряване на необходимите данни за функциониране на пазара на
електрическа енергия и за фактуриране на мрежови услуги и надбавки за реактивна енергия.
Осигурява комуникационната свързаност за дистанционен отчет на електромери,
поддръжка и развитие на софтуерни системи за обработка и валидиране на данни.
Дирекцията отговаря за цялостната софтуерна и хардуерна обезпеченост на дружеството,
осигуряване на информационната сигурност и внедряването, развоя и поддръжката на
всички приложни и информационни системи и технологии в ECO ЕАД.
Във връзка с една от основните поставени цели пред Дирекцията, която успешно се
изпълнява през последните години, така и през първото полугодие на 2022 г. отново се
извършиха оптимизации и подобрения на ИКТ инфраструктурата, изцяло със собствени
сили.
•
•

•

•
•
•
•

Разработване и внедряване на нов сайт на дружеството;
Участие в дейностите по проектите за пазарна интеграция на българската пазарна зона
към общия пазар ден напред в частност БГ-ГР МС проекта. Реализирани са следните
дейности: изграждане на sftp за обмен на данни за участниците в проекта (БНЕБ,
Нордпул, JAO, Кончар и др.), по споразумение с БНЕБ при получаване на файлове с
потоци и цени, автоматично да се генерират потвърждаващи съобщения (аск), при
получаване на невалиден, грешен или непълен формат на файла известяване по е-мейл,
създаване на специализирани файлове за JAO и Amprion и записването им в определена
папка на sftp или изпращане по електронна поща според изискването;
Беше проведена открита процедура за осигуряване на телекомуникационни услуги за
мобилни и фиксирани комуникации. В резултат бяха сключени договори с различни
доставчици с цел пълна резервираност на услугите.
Продължава интеграцията на услугите предоставяни от корпоративната мрежа на
дружеството с облачните услуги предоставяни по договора с Microsoft;
Автоматизиране на информационния обмен с ENTSO-E, свързан с изпращане на данни
за тесните места по мрежата в рамките на деня;
Участие в процеса по реализация на Плана за сигурност на ENTSO-E - MVS Security
Plan;
В съответствие с Регулация на Европейската Комисия №543/2013 се осигурява и
обезпечава изпращането на информация за работата на EEC към Платформата за
прозрачност на ENTSO-E.

През първо полугодие на 2022 г. бе направена и поредна доставка по сключен през 2019 г.
рамков договор за доставката на необходимите електромери за изпълнение на заложените
цели по годишната инвестиционна програма на дружеството:
• за обезпечаване търговско измерване на електрическа енергия на присъединени към
електропреносната мрежа клиенти и производители и електромери за техническо
измерване на електрическа енергия в обекти от електропреносната мрежа;
• за продължаване на процеса по обновление на електромерното стопанство и
реализиране на цялостна система за измерване, съответстваща на съвременните
изисквания за търговско и техническо измерване на електрическа енергия, с цел
осигуряване нуждите от данни на по-кратък отчетен период за целите на изключително
бързо развиващия се енергиен пазар.
Служителите на дирекцията взеха активно участие при изготвяне на технически задания за
проектиране и изграждане на нови измервателни системи и участие при изработката на
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технически задания за реконструкция на съществуващи обекти на дружеството във връзка
с програмата за преминаване на обектите на дистанционно управление без дежурен
персонал; бяха разгледани и изготвени становища по голям брой проекти свързани с
присъединяване на нови обекти към електропреносната мрежа, реконструкция на
съществуващи и/или изграждане на нови подстанции; приемането на типови проектни
решения за извършване на реконструкции в обекти на ECO ЕАД или за доставка на
стандартизирано оборудване. Своевременно бяха изготвяни приложения към договори за
достъп/пренос с местата и средствата за търговско измерване и изчислителната схема за
определяне количествата електрическа енергия от обекти на крайни клиенти и
производители. Беше взето участие в редица заседания на постоянен технически съвет за
определяне на решения за начин на осъществяване на присъединяване на нови обекти към
електропреносната мрежа и в последствие бяха преглеждани, редактирани и съгласувани
редица договори и становища, свързани с присъединяване на нови обекти към
електропреносната мрежа. През първо полугодие на 2022 г. в оперативен порядък бяха
изготвяни редица справки, свързани с данни за измерена електрическа енергия, както на
други звена в рамките на ECO ЕАД, така и външни контрагенти, държавни органи и
институции и др.
6. ФИНАНСОВ ОТЧЕТ И АНАЛИЗ
Финансов отчет
Общо реализираните приходи на дружеството за първо полугодие на 2022 г. са в размер на
703 404 хил. лв., в това число приходи от продажби са в размер на 536 317 хил. лв., други
приходи от дейността 167 024 хил. лв., признати приходи от реинтеграция в размер на 29
хил. лв. във връзка с настъпили благоприятните промени в очакваните кредитни загуби на
финансовите инструменти (вземания) и на основание §5.5.14. от МСФО 9 и финансови
приходи 34 хил. лв.
Общо отчетените по разходи на дружеството са 637 363 хил. лв., в това число финансови
разходи 98 хил. лв.
През първото полугодие на 2022 г. дружеството отчита печалба от продажба на нетекущи
активи в размер на 14 хил. лв.
Финансовият резултат за първо полугодие на 2022 г. преди данъци и друг всеобхватен
доход е печалба в размер на 66 055 хил. лв. и след отчетени приходи и разходи за данъци
върху дохода за периода януари - юни 2022 г. печалбата е намалена на 59 446 хил. лв.
Дейност управление на електроенергийната система
Приходите от дейността по управление на електроенергийната система (УЕС) са в размер
на 322 535 хил. лв., в това число приходи от продажби са в размер на 321 790 хил. лв., други
приходи от дейността 715 хил. лв., признати приходи от реинтеграция в размер на 26 хил.
лв. във връзка с настъпили благоприятните промени в очакваните кредитни загуби на
финансовите инструменти (вземания) и на основание §5.5.14. от МСФО 9 и финансови
приходи 3 хил. лв.
Разходите за тази дейност са 287 253 хил. лв., в това число финансови разходи 16 хил.лв.
Финансовият резултат от тази дейност е печалба в размер на 35 282 хил. лв.
Дейност пренос на електрическа енергия
Приходите от дейността пренос са в размер на 380 868 хил. лв., в това число приходи от
продажби са в размер на 214 526 хил. лв., други приходи от дейността 166 308 хил. лв.,
признати приходи от реинтеграция в размер на 3 хил. лв. във връзка с настъпили
благоприятните промени в очакваните кредитни загуби на финансовите инструменти
(вземания) и на основание §5.5.14. от МСФО 9 и финансови приходи 31 хил. лв.
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Разходите за тази дейност са 349 842 хил. лв., в това число финансови разходи 82 хил.лв.
Финансовият резултат от тази дейност е печалба в размер на 31 026 хил. лв.
Нерегулирана дейност (Почивен дом Енерго 2)
Тази дейност на ECO ЕАД е нерегулирана и не влиза в обхвата на дейността по лицензията.
Приходите за тази дейност са в размер на 1 хил. лв.
Отчетените разходите са в размер на 253 хил. лв.
Финансовият резултат от тази дейност съответно е загуба в размер на 252 хил. лв.
Основно влияние върху финансовия резултат през януари - юни 2022 г. оказаха
следните фактори:
•

Ценовите и регулаторни решения на КЕВР;

•

Увеличение на приходите от достъп за производители на електрическа енергия, с
изключение на тези с динамично променяща се генерация в резултат на два ефекта: повисоките количества произведена електрическа енергия с 16,76% спрямо януари-юни
2021 г. и по - високата средно претеглена цена за 2022 г., спрямо предходния период;

•

Увеличение на приходите от достъп за крайни клиенти, както и на приходите от пренос
поради по - висока отчетена средно претеглена цена за първо полугодие на 2022 г.,
спрямо същия период на 2021 г.;

•

Увеличение на приходите от присъединяване с 9 771 хил.лв., спрямо първо полугодие
на 2021 г.

•

Получена компенсация по Решение на МС № 202 от 06.04.2022 г. за Програмата за
компенсиране на разходите на операторите на електропреносната и
електроразпределителните мрежи за закупуване на електрическа енергия, потребена за
технологични разходи, одобрена с Решение на МС № 893 от 30.12.2021 г. Периодът на
компенсиране е от 01.01. до 30.06.2022 г.

Като обратен ефект:
•

Продължаващият възходящия тренд на цените на електрическа енергия оказва
негативно отражение върху финансовия резултат на дружеството. Средно
претеглената цена за периода януари - юни, по която ECO ЕАД закупува електрическа
енергия за компенсиране на технологичните загуби е с 217,14% по-висока от
референтната 124,85 лв./MWh, определена от КЕВР с Решение Ц-27/01.07.2021 г.

В заключение следва да се отбележи, че финансовото състояние на дружеството зависи
в голяма степен от външни фактори, като потреблението и производството на
електроенергия, решенията на КЕВР, цената на електрическата енергия на
Европейските борсови пазари и в региона, както и от последните изменения в Закона
за енергетиката.
Анализ на финансовите резултати по предварителни данни
Анализът на основните финансови показатели е изготвен на базата на данните от отчета за
финансовото състояние на ECO ЕАД за първо полугодие на 2022 г. и за същия период на
предходната година.
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ПОКАЗАТЕЛИ

Отчет Януари Юни 2021 г.

Отчет Януари Юни 2022 г.

0,1205

0,0845

Показатели за рентабилност

Коефициент на рентабилност на приходите от продажби
Коефициент на рентабилност на собствения капитал

0,0189

0,0257

Коефициент на рентабилност на пасивите

0,0570

0,0582

Коефициент на капитализация на активите

0,0142

0,0178

Коефициент на ефективност на разходите

1,1366

1,0922

Коефициент на ефективност на приходите

0,8798

0,9156

1,3399

2,1430

Показатели за ефективност

Показатели за ликвидност

Коефициент на обща ликвидност
Коефициент на бърза ликвидност

1,1442

1,9297

Коефициент на незабавна ликвидност

0,7404

0,8412

Коефициент на абсолютна ликвидност

0,7404

0,8412

Коефициент на финансова автономност

3,0236

2,2622

Коефициент на задлъжнялост

0,3307

0,4421

Показатели за финансова автономност

Коефициент на финансиране на дълготрайните активи

1,0206

1,0928

Коефициент на финансиране на краткотрайните активи

11,1701

6,0501

Коефициентите на финансовите показатели за рентабилност в отчета за първо полугодие на
2021 г. и на 2022 г. са положителни величини и са определени на база финансовите
резултати, които са съответно печалба в размер на 41 134 хил. лв. през 2021 г. и 59 446 хил.
лв. в отчета на 2022 г.
Коефициентът на рентабилност на приходите от продажби показва, че на всеки 1 лев приход
дружеството е реализирало печалба в размер на 0,0845 лв., спрямо реализираната печалба
от 0,1205 лв. през първо полугодие на 2021 г.
Коефициентът на рентабилност на собствения капитал показва увеличение от 0,0189 към
30.06.2021 г. на 0,0257 към 30.06.2022 г., като увеличението е в резултат на отчетения повисок финансов резултат за периода януари - юни 2022 г., спрямо същия период на 2021 г.
Коефициентът за общата ликвидност, който показва финансовата стабилност на
дружеството е положителна величина и бележи увеличение от 1,3399 към 30.06.2021 г. на
2,1430 в отчета към 30.06.2022 г., в резултат от увеличението на краткотрайните активи, от
търговски вземания, основно свързани с балансиращия пазар и увеличение на паричните
наличности.
Към 30.06.2022 г. коефициентът за абсолютна ликвидност е 0,8412 и се увеличава спрямо
същия период на предходната година, където този коефициент е бил 0,7404, което се дължи
на увеличението на паричните наличности с 49,13% поради получени компенсации във
връзка с Решение на МС № 202 от 06.04.2022 г. по Програмата за компенсиране на
разходите на операторите на електропреносната и електроразпределителните мрежи за
закупуване на електрическа енергия, потребена за технологични разходи.
Финансовата независимост на дружеството от кредитори (коефициент за финансова
автономност) към м. юни 2022 г. е 2,2622 и намалява спрямо същия период на 2021 г., когато
този коефициент е бил 3,0236. Това се дължи на увеличението на нетекущите и текущите
задължения на дружеството с 41,67 %, основно от увеличение на отсроченото финансиране
и отсрочените приходи за реализиране на инвестиционни проекти в изпълнение на
Регламент 943/2019 г. на Европейския парламент и на Съвета, както и на търговски и други
задължения към свързани лица спрямо предходния отчетен период.
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Коефициентът на задлъжнялост на дружеството за анализирания периода на 2022 г. е 0,4421
и бележи увеличение спрямо същия период на 2021 г., когато коефициентът е 0,3307.
Отчетените стойности на показателя за разглеждания период са в резултат отново на повисоко отчетено отсрочено финансиране и отсрочени приходи за реализиране на
инвестиционни проекти в изпълнение на Регламент 943/2019 г. на Европейския парламент
и на Съвета, както и на търговски и други задължения към свързани лица спрямо
предходния отчетен период.
Коефициентите за ефективността на разходите и приходите показват, че срещу 1 лв. разход
дружеството получава приход от 1,09 лв., което представлява печалба от 0,09 лв. за периода
януари - юни на 2022 г. За същия период на предходната година срещу 1 лв. разход
дружеството е получавало приход от 1,14 лв. и е реализирало печалба от 0,14 лв.
Преглед на рисковете, на които е изложен ECO ЕАД
Политиката на Дружеството за управление на риска е развита така, че да идентифицира и
анализира рисковете, с които се сблъсква Дружеството, да установява лимити за поемане
на рискове и контроли, да наблюдава рисковете и съответствието е установените лимити.
Тази политика подлежи на периодична проверка с цел отразяване на настъпили изменения
в пазарните условия и в дейността на ECO ЕАД. Чрез своите стандарти и процедури за
обучение и управление, Дружеството цели да развие конструктивна контролна среда, в
която всички служители разбират своята роля и задължения.
Одит комитетът на ECO ЕАД следи как ръководството осигурява съответствие с
политиките за управление на риска, и преглежда адекватността на рамката за управление
на риска по отношение на рисковете, е които се сблъсква Дружеството. Одит комитетът на
Дружеството използва помощта на Вътрешния одит. Вътрешният одит се занимава както с
планирани, така и с изненадващи прегледи на контролите и процедурите за управление на
риска, резултатите, от които се докладват на Одит комитета.
Кредитният и финансов риск за ECO ЕАД се състои във вероятността от реализация на
финансова загуба в ситуации, при които клиент или страна по финансов инструмент не
успеят да изпълнят своите договорни задължения. Кредитният риск за дружеството
произтича от вземания от клиенти.
Ръководството на дружеството прилага политика за оценяване на кредитния риск, като
извършва текущо наблюдение, анализ и оценка на клиентите със значителен кредитен риск.
При прилагането на кредитна политика, ECO ЕАД анализира всеки нов клиент поотделно
за кредитоспособността преди да предложи стандартните условия за плащане и доставка.
Прегледът на Дружеството включва външни оценки, когато е възможно, а в някои случаи
банкови референции.
По отношение на останалите търговски вземания, Дружеството не е изложено на
значителен кредитен риск към нито един отделен контрагент или към група от контрагенти.
Търговските вземания се състоят предимно от клиенти в националния енергиен сектор. На
базата на исторически показатели, ръководството счита, че кредитната оценка на търговски
вземания, които не са с изтекъл падеж, е добра. Експозицията към кредитен риск е в
резултат на индивидуалните характеристики на отделните клиенти. Въпреки това,
ръководството отчита риск от неизпълнение на индустрията и страната, в която клиентите
оперират, тъй като тези фактори могат да окажат влияние върху кредитния риск, особено в
момента на влошаващи се икономически условия. Няма географска концентрация на
кредитен риск.
Въз основа на мониторинга на кредитния риск на клиентите Дружеството начислява
обезценка, съгласно МСФО 9 Финансови инструменти и провизии, съгласно МСС 37
Провизии и МСС 36 Обезценка на активи, които представляват приблизителна оценка за
възникнали загуби по отношение на търговските и други вземания, както следва:
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•
•

Начислените обезценки за съдебните и присъдени вземания по водените съдебни дела
от дружеството в размер на 1 778 хил. лв. за съдебни вземания към 30.06.2022 г.;
Дружеството разполага с пари и парични еквиваленти към 30 юни 2022 г., възлизащи
на 200 281 хиляди лева балансова стойност, в т. ч. 842 хил. лв обезценка, което
представлява максималната им кредитна експозиция.

Вземанията на Дружеството към 30.06.2022 г. са от клиенти свързани лица в групата на БЕХ
и клиенти, извън системата на група БЕХ. Вземанията от свързани лица в групата на БЕХ
са в размер на 20 351 хил. лв., а останалите текущи вземания са в размер на 139 506 хил. лв.
Ръководството счита, че кредитният риск съществува и в условията на задълбочаващата се
икономическа криза е твърде възможно някои от клиентите да изпаднат във временни
затруднения и това да доведе до невъзможност за своевременни плащания.
За обезпечаване на вземанията си по търговските договори за трансграничен капацитет, за
предоставяне на мрежовите услуги „достъп” и „пренос” до/през електропреносната мрежа
и за балансираща енергия, дружеството получава от участниците в търговете за
предоставяне на физическо право за пренос и контрагентите по договорите за балансиране,
достъп и пренос обезпечения под формата на парични депозити или банкови гаранции.
Сумите, останали като налични в "Корпоративна търговска банка" АД, в размер на
5 456 513,61 лв. са прехвърлени в съдебни вземания на основание предявен съдебен иск по
чл.63, ал.1 от Закона за банковата несъстоятелност. Тези вземания са възникнали преди
датата на откриване на производството по несъстоятелност. Към 31.12.2016 г. същите са
отразени като дългосрочни вземания, като стойността на вземането и неговата обезценка в
размер на 1 091 261,98 лв са отразени на отделно обособени балансови позиции. С решение
на Управителен съвет е протокол №4/08.02.2017 година и Надзорен съвет с протокол
№5/14.02.2017 година дата е извършена обезценка на вземането от „Корпоративна
търговска банка” АД (в несъстоятелност) на стойност 4 853 418,57 лева, за сметка на
текущия финансов резултат, която първоначално е отразена във финансовия отчет за 2016
година, а в последствие е сторнирана обезценка на стойност 603 095,04 във връзка с обявена
от синдиците частична сметка за разпределение на наличните суми между кредиторите на
КТБ АД (н) и е отнесена като краткосрочно вземане в баланса. Към 31.12.2019 г. посочените
краткосрочни вземания са възстановени по банковите сметки на дружеството.
На 9 юли 2020 г., Търговският регистър публикува втората частична сметка за
разпределение на налични суми между кредиторите на „Корпоративна търговска банка” АД
(в несъстоятелност) - КТБ АД (н).
Втората частична сметка е изготвена от синдиците на КТБ АД (н) в изпълнение на
разпоредбата на чл.95, ал.1 от Закона за банковата несъстоятелност (ЗБН), съгласно която
синдикът изготвя частична сметка за разпределение на наличните суми между кредиторите
с приети по смисъла на чл.69, ал.1 вземания съобразно реда, привилегиите и обезпеченията.
Съгласно публикуваната втора частична сметка за разпределение на налични суми между
кредиторите на КТБ АД (н) сумата, възстановена по сметките на ECO ЕАД е в размер на
472 560,07 лв. През м.04.2021 г. по сметките на ECO ЕАД е възстановена сума в размер на
278 679,38 лв.
В таблицата по-долу са показани балансовите и справедливите стойности на финансовите
активи и финансовите пасиви, включително нивата им в йерархията на справедливите
стойности. Не е включена информация за справедливите стойности, предвид факта, че
балансовата стойност е разумно приближение на справедливата стойност.
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В хил. лева

Балансова стойност

Бел.
Заеми и
вземания

Други
финансови
пасиви

Обща

30 юни 2022
Финансови активи, които не се оценяват
по справедлива стойност

Вземания от свързани лица

27

111,220

Търговски вземания

9

127,553

-

127,553

Пари и парични еквиваленти

11

200,281

-

200,281

439,054

-

439,054

Финансови пасиви, които не се оценяват
по справедлива стойност

111,220

Задължения към свързани лица

27

-

(104,543)

(104,543)

Търговски задължения

15

(79,039)

(79,039)

Други задължения

16

-

(25,457)

(25,457)

(209,039)

(209,039)

31 декември 2021
Финансови активи, които не се оценяват
по справедлива стойност

Вземания от свързани лица

27

Търговски вземания

9

Пари и парични еквиваленти

11

88,358

88,358

149,821

-

149,821

85,349

-

85,349

323,528

-

323,528

(117,051)

(117,051)

(76,427)

(76,427)

(17,956)

(17,956)

(211,435)

(211,435)

Финансови пасиви, които не се оценяват
по справедлива стойност

Задължения към свързани лица

27

Търговски задължения

15

-

Други задължения

16

-

На база на направените анализи ръководството счита, че балансовите стойности на
финансовите активи и пасиви могат са се приемат за разумно приближение с тяхната
справедлива стойност.
Ликвиден риск се състои във вероятността дружеството да не е в състояние да изпълни
своите финансови задължения, когато те станат изискуеми. Политиката на дружеството е
чрез планиране на паричните потоци да осигури необходимия ликвиден ресурс, за да се
посрещнат настъпилите задължения при нормални или стресови условия, без да се
реализират неприемливи загуби и без да се излага на риск репутацията на дружеството.
Ликвидният паричен ресурс на Дружеството се осигурява основно от предоставяне на
мрежовите услуги достъп до електропреносната мрежа и пренос на електрическа енергия
по регулирани цени и приходи от предоставено физическо право за пренос по
междусистемните връзки със съседните мрежови оператори.
Дейността на ECO ЕАД е изцяло регулирана, поради което решенията на Комисията за
енергийно и водно регулиране и определената от комисията ценова рамка водят до
определени ликвидни рискове, изразяващи се в невъзможност за заплащане на разходи за
разполагаемост за допълнителни услуги - резерв за първично регулиране на честотата,
резерв за вторично автоматично и ръчно регулиране на честотата и обменните мощности,
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разходи за електрическа енергия за покриване на технологичните разходи, свързани с
пренос през електропреносната мрежа и разходи за ремонт и поддръжка на
електропреносната мрежа, спрямо генерираните приходи от достъп и пренос до/през
електропреносната мрежа.
Дружеството системно предприема мерки за подобряване на ликвидността си независимо
от развитието на пазара на електрическа енергия и регулаторната рамка, определена от
Комисията за енергийно и водно регулиране. Дружеството е в готовност при необходимост
да предприеме нужните мерки за гарантиране на оперативната си ликвидност, с цел
осигуряване сигурността на електропреносната система.
Положително влияние върху финансовото състояние на ECO ЕАД оказа получената
компенсация по Решение на МС № 202 от 06.04.2022 г. за Програмата за компенсиране на
разходите на операторите на електропреносната и електроразпределителните мрежи за
закупуване на електрическа енергия, потребена за технологични разходи, одобрена с
Решение на МС № 893 от 30.12.2021 г. Периодът на компенсиране е от 01.01.2022 г. до
30.06.2022 г.
През първо полугодие на финансовата 2022 г. при извършване на лицензионната си дейност
в условията на регулаторната ценова рамка ECO ЕАД осигури ефективно оперативно
управление на електроенергийната система, поддържане на електропреносната мрежа,
както и балансиране на системата.
Пазарен риск е рискът, при който доходът на Дружеството или стойността на
инвестициите му ще бъдат засегнати, при промяна на пазарни цени, валутни курсове,
лихвени проценти или цени на капиталови инструменти. Целта на управлението на
пазарния риск е да се управлява и контролира експозицията на пазарния риск с приемливи
параметри, като се оптимизира възвращаемостта на всеки един проект.
Валутен риск за Дружеството не съществува. Налице са сделки с чужда валута,
разплащането, на които се осъществява от валутната сметка в евро на дружеството.
Реализираните сделки по покупко-продажби на валута не водят до увеличаване на валутния
риск за ECO ЕАД поради фиксиран курс на еврото към българския лев от БНБ.
Ценови риск за Дружеството е свързан с дейността по лицензията за пренос на
електрическа енергия и включва цените за достъп до електропреносната мрежа, цената за
пренос на електрическа енергия и микса от цени за разходите за допълнителни услуги. С
ценово решение № Ц-10/24.02.2021г. на КЕВР бе променена структурата на разходите за
допълнителни услуги във връзка с последните изменения на ЗЕ от 02.02.2021 г., както и на
основание Правила за управление на електроенергийната система и Регламент (ЕС)
2017/1485 на Комисията от 2 август 2017 година за установяване на насоки относно
експлоатацията на системата за пренос на електроенергия. Провеждат се публични тръжни
дневни процедури за осигуряването на резерв за първично регулиране на честотата и резерв
за вторично автоматично и ръчно регулиране на честотата и обменните мощности.
Съгласно измененията в Закона за енергетиката чл. 100, ал.4 в сила от 01.07.2018 г.
оператора на електропреносната мрежа има задължението да закупува електрическата
енергия за компенсиране на технологичните разходи по пренос на организиран борсов
пазар на електрическа енергия.
Цената за достъп и пренос се определят от Комисията за енергийно и водно регулиране по
метода на ценово регулиране “Норма на възвръщаемост на капитала” (разходи плюс), който
се прилага за ценови период от 01.07. на текущата година до 30.06. на следващата година.
Утвърдените от комисията цени, заедно с реализираните количества електрическа енергия,
пряко определят приходите от дейността.
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Ценовият риск за дружеството е във връзка с действащата ценова/регулаторна рамка
съгласно постановените административни актове на КЕВР, оказващи съществено влияние
върху финансовото състояние на оператора.
Цените за достъп до електропреносната мрежа и пренос на електрическа енергия през
електропреносната мрежа се образуват въз основа на утвърдените необходими годишни
приходи и утвърденото прогнозно количество електрическа енергия, доставено в
електропреносната и електроразпределителните мрежи за продажба и пренос за съответния
регулаторен или ценови период.
В модела на ценообразуване е предвидено определяне от страна на КЕВР на пределна
стойност на разходите за осигуряване на резерв за първично регулиране на честотата и
резерв за вторично автоматично, и ръчно регулиране на честотата и обменните мощности.
С цел намаляване на разходите, които са отразени в цената за достъп до електропреносната
мрежа, ECO ЕАД провежда тръжни процедури за ефективно гарантиране сигурността на
снабдяването.
Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 8в от ЗЕ, за целите на ценообразуването КЕВР определя прогнозна
пазарна цена на електрическата енергия за покриване на технологичните разходи на
оператора на електропреносната мрежа и на операторите на електроразпределителните
мрежи. Съгласно чл. 376, ал. 1 от Е1РЦЕЕ Комисията определя групови коефициенти,
отразяващи отклонението между средната пазарна цена за базов товар на пазара ден напред
за предходната календарна година и постигнатата средно претеглена цена на пазара ден
напред за предходната календарна година. В НРЦЕЕ е определен компенсаторен механизъм
в случай на установени отклонения над 5% между определената от КЕВР пазарна цена за
базов товар на пазара ден напред за предходната календарна година и постигнатата средно
претеглена цена от операторите на електрически мрежи. За регулаторен период
2021г./2022г. с Решение Ц-27/01.07.2022 г. КЕВР определи прогнозна пазарна цена на
електрическата енергия за покриване на технологичните разходи в размер на 124,85
лв./MWh, която цена е значително по-ниска от пазарните нива на цените на
електрическата енергия за второ полугодие на 2021 г. и първо полугодие на 2022 г.
Лихвен риск е риск от неблагоприятни промени на лихвените равнища, водещо до
повишаване на лихвените разходи/понижаване на лихвените приходи. Дружеството не е
осчетоводявало финансови активи или пасиви с фиксирана или плаваща лихва по
справедлива стойност отчитана през печалби или загуби в отчета за доходите, както и
дружеството не е страна по деривативи като хеджиращи инструменти по модела за
хеджиране на справедлива стойност или като спекулативни позиции. Следователно
промяната на лихвените проценти към датата на баланса не предизвиква печалби или
загуби.
7. ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ
Източници на финансиране на Инвестиционните дейности на ECO ЕАД са:
• собствени средства получени от амортизационни отчисления за дълготрайните активи
на дружеството, както и целеви средства, съгласно Регламент ЕС 2019/943 на
Европейския съюз;
• собствени средства, за които се очаква съфинансиране по механизма за свързване на
Европа;
• привлечени средства получени по Международен фонд „Козлодуй“.
Разчетът за Инвестиционните дейности на ECO ЕАД за 2022 г. е базиран на
Инвестиционната програма на ECO ЕАД за 2022 г., утвърдена с Протокол № 15/23.03.2022
година, от заседание на Надзорния съвет на ECO ЕАД, в размер на 193 000 хил. лв.
През отчетния период извършените разходи за инвестиционни дейности от ECO ЕАД са в
размер на 67 458,8 хил. лв., а на Инвестиционната програма 64 356,1 хил. лв., които
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представляват 33,3 % от разчета, съответно разпределени по видове финансирания както
следва:

Финансиране

Инвестиционни дейности
Инвестиционна програма
Финансиране със собствени средства
Финансиране с привлечени средства
Финансиране с такса
присъединяване/инфр. обекти
Други инвестиционни дейности,
свързани с рехабилитация на
електропреносната мрежа

Разчет
за 2022 г.

Извършени
разходи към
30.06.2022 г.

% на
изпълнение

/хил. лв./

/хил. лв./

%

193 000,0
193 000,0

67 458,8
64 356,1

33,3 %

189 932,0

60 650,6

31,9%

3 068,0

2 062,2

67,2 %

1 643,3

0,0 %

3 102,7

При изготвяне на програмата бе направен подробен анализ на необходимите разходи за
инвестиционни дейности през годината в следните основни направления:
•
•
•
•

десетгодишния план за развитие на преносната мрежа;
автоматизирано управление на подстанциите;
модернизиране на електропреносната мрежова инфраструктура;
необходимост от поетапна подмяна на електротехническо оборудване, транспортни

средства и специализираната механизация в незадоволително техническо състояние с
изтекъл експлоатационен ресурс;
• необходимост от закупуване на програмно-технически средства и информационни
технологии и съответните лицензи, свързани с оперативното управление на EEC и
електроенергийния пазар.
8. ДЕЙНОСТИ ПО РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА
Разчетът за изпълнение на обекти от Програма за ремонт и поддръжка на ECO ЕАД за 2022
г., утвърден с Протокол № 15/23.03.2022 година, от заседание на Надзорния съвет на ECO
ЕАД е в размер на 26 000 хил. лв.
Извършените разходи за изпълнение на обектите от ПРП за отчетния период са на стойност
12 006,0 хил. лв., които представляват 46,2 % от разчета. Разходите прехвърлени от ПРП за
придобиване на ДА по стопански начин са в размер на 3 018,7 хил. лв. или нетните разходи
за ремонти дейности са в размер на 8 987,1 хил. лв.
Актуализиран
Дирекция

Ремонтни дейности
ПРП за 2022 г.
Дейност Пренос
ЦУ дейност Пренос
Дирекция ПЕЕ
Дирекция ИИКТ

разчет
за 2022 г.
/хил. лв./
26 000,0
26 000,0
23 798,2
483,5
22 160,0
1 154,7

Извършени
разходи по ПРП
към 30.06.2022 г.
/хил. лв./
8 987,1
12 006,0
11 161,8
159,1
10 653,2
349,5

Изпълнение
към разчета
%
46,2%
46,9%
32,9%
48,1%
30,3%
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Дирекция

Актуализиран
разчет
за 2022 г.

Дейност УЕС
ЦУ Дирекция ЦДУ
Дирекция ЦДУ
Нерегулирана дейност
Авариен резерв
Капитализирани разходи по
обекти от РП

/хил. лв./
1 890,9
600,0
1 290,9
16,0
295,0

Извършени
разходи по ПРП
към 30.06.2022 г.

към разчета

/хил. лв./

%

Изпълнение

828,8
381,9
446,9
15,4
-

43,8%
63,6%
34,6%
96,3%

3 018,7

Стойността на извършените аварийни ремонти към 30.06.2022 г. е 91,7 хил. лв.
9. УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ
През първото полугодие на 2022 г. основна цел на ECO ЕАД е ефективното използване на
възможностите за привличане на финансиране от национални, европейски и други
международни програми и координация на изпълнението на проекти и дейности,
подпомагащи достигане на заложените в бизнес стратегията на дружеството цели и задачи.
По поставените цели за първото полугодие на 2022 г. е изпълнено следното:
•

Изпълнение на проекти от общ интерес (ПОИ) с организатор ECO ЕАД,
съфинансирани от „Механизма за свързване на Европа“

ПОИ 3.7Л. Междусистемен електропровод ВЛ 400 kV между п/ст Марица изток и п/ст
Неа Санта - в рамките на отчетния период 100% от строително-монтажните работи на
българска територия са изпълнени. Ускореното изграждане на електропровода е оценено
положително от страна на Европейската комисия и членовете на РГ към инициативата
ЦЕСЕК.
•

Изпълнение на проекти, финансирани по споразумения за безвъзмездна помощ от
Международен фонд Козлодуй (МФК)

Споразумение за безвъзмездна помощ 036В Изграждане на нов електропровод 400 kV
между подстанция Пловдив и подстанция Марица-изток (ПОИ 3.7.2)
В рамките на отчетния период всички строително-монтажни работи по договора за
изграждане на електропровода са изпълнени с необходимото качество, по график и без
забава на междинните плащания. На 24.06.2022 г. е подписан Акт 17 за успешно издържани
72-часови проби на обекта. На 28.06.2022 г. е подписан Акт 15 за установяване годността
за приемане на строежа.
Изпълнение на проекти с участието на ECO ЕАД по Програма Хоризонт 2020
В рамките на отчетния период продължи участието на ECO в изпълнението на подписаните
десет споразумения за безвъзмездна помощ за реализация на проекти по програма Хоризонт
2020, вкл. проект CROSSBOW, проект FLEXITRANSTORE, проект EnergyShield, проект
FARCROSS, проект FORESIGHT, проект INTERRFACE, проект SDN-microSENSE, проект
TRINITY, проект X-FLEX, проект TRINITY и проект Smart5Grid. През периода е бяха
успешно завършени и представени пред ЕК проект CROSSBOW и проект
FLEXITRANSTORE.
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•

Националния план за възстановяване и устойчивост - проект „Дигитална
трансформация и развитие на информационните системи и системите реално
време на Електроенергиен системен оператор в условията на нисковъглеродна
енергетика“
Към отчетния период е одобрен от ЕК НПВУ. Продължава изпълнението на проект
„Дигитална трансформация и развитие на информационните системи и системите реално
време на ECO ЕАД в условията на нисковъглеродна енергетика“. Целта на проекта на ECO
ЕАД е цялостна модернизация на дейностите по планиране, управление и поддръжка на
електропреносната мрежа на Република България чрез въвеждането на най-съвременни
дигитални средства и методи, които да осигурят необходимата маневреност, сигурност и
бързодействие при управлението на електроенергийната система в условията на
нисковъглеродно производство. Проектът включва следните подпроекти: система за
автоматизирано управление на подстанции, модернизация на SCADA в опорен пункт с
въвеждане на възможност за далечно резервиране, разширение и модернизация на
телекомуникационната мрежа с нови устройства за дистанционното управление на
подстанции, цялостна система за киберсигурност, допълване на функционалности в
резервен център за управление на електроенергийната система, дисплейни стени,
изграждане на виртуална работна среда, модернизация на системата за администриране на
пазара на електрическа енергия и балансиращия пазар, система за динамично наблюдение
на преносните възможности. Общият планиран ресурс за изпълнение на посочените
инвестиции е 611 млн. лв. (370 млн. лв. за сметка на Инструмента за възстановяване и
устойчивост) с период на изпълнение 2021-2026 г.
Общата стойност на предвидените инвестиции е 611 млн. лева, от които в разглежданата
версия на ПВУ (версия от 11.03.2022 г.) е предвидено ECO ЕАД да осигури със собствени
средства или от други програми на ЕС приблизително 40% или 241 млн. лева.
•

Възстановяване на средства от Националния план за инвестиции (НПИ) на
Р България 2013-2020 за изпълнение на инвестиционни проекти от ECO ЕАД

През първото полугодие на 2022 година от ECO ЕАД са завършени три инвестиционни
проекта от НПИ с обща стойност на инвестициите 7 114 840.46 лева, както следва:
•S Проект BG-$-0114 Изграждане на подстанция “Ардино“ 110/20 kV с обща стойност
на инвестицията 1 782 890.16 лева;
^ Проект BG-S-0117 Изграждане на подстанция “Ардино“ 110/20 kV с обща стойност
на инвестицията 1 103 747.64 лева;
S Проект BG-S-0158 Електропровод 110 kV „Магура - Видбол“ разделен на отделни
стълбове (ВЛ 110 kV Видбол от стълб № 94 до п/ст Бонония) с обща стойност на
инвестицията 4 228 202.66 лева.
За всички проекти са подготвени пълен комплект от документи и са внесени заявления за
възстановяване на разходите със средства от НПИ.
10. ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ЕКОЛОГИЯТА
През 2022 година ECO ЕАД продължи да реализира екологична политика, насочена към
намаляване на последствията от въздействията върху околната среда в резултат на своята
дейност. Дружеството осъществява дейността си при строго спазване на екологичните
изисквания в съответствие с Българското законодателство и в съответствие с Директива
75/439/ЕИО от 16 юни 1975 г., относно обезвреждането на отработени масла.
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В изпълнение на Наредба за отработените масла и отпадъчни нефтопродукти, приета с ПМС
№352/27.12.2012 г.( ДВ, бр. 2/08.01.201 Зг.) и на основание чл.З, ал.1 от същата наредба,
отработените масла по време на технологичните процеси в системата на ECO ЕАД,
приоритетно се оползотворяват, чрез регенериране в База за регенериране на
трансформаторни масла (БРТМ), изградена на територията на МЕР Пловдив.
Регенерирането се извършва чрез технологична линия за преработка на силно замърсени
масла, чрез утаечно-абсорбционен метод с използване на белилна пръст за
трансформаторни масла. При този вид технологична обработка отработената белилна пръст
се третира като опасен отпадък. Съгласно чл.7. (1) и чл.8 (1) от ЗУО отпадъкът се предава
за събиране, транспортиране и третиране на лица, които имат право да извършват тези
дейности в съответствие с този закон.
С цел минимизиране количеството на отделяните отпадъци ECO ЕАД инвестира
значителни ресурси и достави иновационна компютъризирана установка за преработка на
слабо и средно замърсени трансформаторни масла. В специализираната установка за
перкулационна обработка се използва гранулиран адсорбент, който подлежи на
многократно възстановяване (над 300 работни цикъла) и практически при нейното
функциониране не се генерират опасни отпадъци.
Съгласно чл.6 ,чл.7 и чл.8 от Закона за управление на отпадъците (ДВ. бр. 53/13.07.2012 г.),
както и във връзка с чл. 35 от същия закон, притежателите на отпадъци са длъжни да
предвидят необходимите финансови средства за изпълнение на своите задължения,
определени в този закон.
В изпълнение на горецитираните законови разпоредби, към 30.06.2022 г. ECO ЕАД е
изразходвал средства за екология в размер на 51 537,02 лв. Към 31.12.2022 г. в дружеството
са начислени провизии за екология, в размер на 373 474,71 лв.
11. СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД
С Решение от Протокол № 45-2022/07.07.2022 г. на Съвета на директорите на БЕХ ЕАД се
прие разпределение на печалбата на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД за 2021 г.
и увеличаване на капитала на дружеството, както следва:
1. Заделяне на фонд „Резервен“, съгласно чл. 246, ал. 2, т. 1 от Търговския закон 7,945,945.01 лева;
2. Разпределяне на дивидент в полза на едноличния собственик на капитала от
печалбата, отчетена през 2021 г. в размер на 71,513,505.12 лева;
3. Определя срок за внасяне на дивидента по т. 1.4.1 от настоящото решение до 31 юли
2022 г.
4. Взема решение за увеличаване на капитала на „Електроенергиен системен оператор“
ЕАД, по реда на чл. 197 от Търговския закон с 2,398,589 (два милиона триста деветдесет
и осем хиляди петстотин осемдесет и девет) лева с неразлределената печалба от
преходни години чрез издаване на 2,398,589 (два милиона триста деветдесет и осем
хиляди петстотин осемдесет и девет) нови обикновени поименни акции с право на глас
с номинална стойност в размер на 1 (един) лев всяка.
5. Взема решение за увеличаване на капитала на „Електроенергиен системен оператор“
ЕАД по реда на чл. 193 от ТЗ чрез непарична вноска (апорт) в размер на 35,000,000
(тридесет и пет милиона) лева, представляваща задължения на „Електроенергиен
системен оператор“ ЕАД към „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД за отчислен
дивидент, съгласно решение по т. 1.4.1 от Протокол №44-2021/18.08.2021 г. на Съвета
на директорите на „Български Енергиен Холдинг! * ЕАД и решение по т. 5 от Протокол
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№31/04.08.2021 г. на Надзорния съвет на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД
чрез издаване на нова емисия акции в размер на 35,000,000 (тридесет и пет милиона)
броя обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност в размер на 1
(един) лев всяка.
6. „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД да запише цялата емисия от 37,398,589
(тридесет и седем милиона триста деветдесет и осем хиляди петстотин осемдесет и
девет) нови обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност в размер
на 1 (един) лев всяка.
7. Възлага на Изпълнителния директор на „Български Енергиен Холдинг4* ЕАД на
основание чл.20, ал.1, т.12 от Устава на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД и съгласно
предвиденото в чл. 26, ал. 1, т. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните
предприятия да поиска разрешение от министъра на енергетиката, в качеството му на
принципал, упражняващ правата на държавата като едноличен собственик на капитала
на „Български Енергиен ХодцинГ** ЕАД за увеличаване на капитала на
„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД по реда на чл. 197 от ТЗ чрез разпределяне
на неразпределена печалба от минали години в размер на 2,398,589 (два милиона триста
деветдесет и осем хиляди петстотин осемдесет и девет) лева и по реда на чл. 193 от ТЗ
чрез непарична вноска (апорт) в размер на 35,000,000.00 (тридесет и пет милиона) лева
чрез издаване на нова емисия от 37,398,589 (тридесет и седем милиона триста деветдесет
и осем хиляди петстотин осемдесет и девет) броя обикновени поименни акции с право
на глас с номинална стойност в размер на 1 (един) лев всяка.
8. Възлага на Изпълнителния директор на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД след
получаване на разрешението от министъра на енергетиката по т. 1.4.6, да предприеме
всички необходими действия по оценка на непаричнага вноска по реда на чл. 72 и
следващите от Търговския закон и увеличението на капитала на „Електроенергиен
системен оператор“ ЕАД.
Между датата на финансовия отчет и датата на приемането му не са възникнали
коригиращи събития. Значителните некоригиращи събития са както следва:
Значителните некоригиращи събития са свързани и с неяснотите относно ефекта на
наложените санкции и ограничения от страна на ЕС във връзка с конфликта между Руската
Федерация и Украйна, които се очаква да повлияят на обемите на търговия и паричните
потоци на множество стопански субекти. Тъй като ситуацията е изключително динамична
ръководството на Дружеството не е в състояние да оцени надеждно влиянието на войната
върху бъдещото финансово състояние и резултатите от дейността му през 2022 г. по
отношение на общите ефекти върху националната икономика, европейския пазар на
природен газ, непрекъснатостта на доставките на природен газ за България и съседните
страни и счита, че е възможно да има негативно влияние. Това от своя страна би могло да
доведе до промяна в балансовите стойности на активите на Дружеството, които във
финансовия отчет са определени при извършването на редица преценки и допускания от
страна на ръководството и отчитане на най-надеждната налична информация към датата на
приблизителните оценки.
12. НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ
През първо полугодие на 2022 г. в дружеството не са извършвани дейности в областта на
научно-изследователската и развойна дейност.
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13. ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕДА НА ЧЛ. 187д ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН
•

Информация по чл. 187 д от Търговския закон

През първо полугодие на 2022 г. не са придобивани и прехвърляни собствени акции от
Дружеството. Дружеството не притежава собствени акции от капитала си.
Информация, относно придобиването и притежаването на акции на дружеството от
членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет.
Членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет не притежават акции на
дружеството. За тях не са предвидени привилегии или изключителни права да придобиват
акции и облигации на дружеството. Всички акции са собственост на „Български енергиен
холдинг” ЕАД.
14. НАЛИЧИЕ НА КЛОНОВЕ НА ДРУЖЕСТВОТО
Дружеството няма клонова структура.
15. ОТГОВОРНОСТИ НА РЪКОВОДСТВОТО
Според българското законодателство, ръководството следва да изготвя финансов отчет за
всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за финансовото състояние
на Дружеството, финансовото му представяне и паричните му потоци.
Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни счетоводни
политики при изготвянето на междинния финансов отчет към 30 юни 2022 г. и е направило
разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки.
Ръководството също потвърждава, че се е придържало към действащите международни
счетоводни стандарти, като финансовия отчет е изготвен на принципа „действащо
предприятие“.
Ръководството носи отговорност за правилното водене на счетоводните регистри, за
целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за
избягване и разкриване на евентуални злоупотреби и други нередности.
Ръководството също потвърждава, че при изготвянето на настоящия доклад за дейността е
представило вярно и честно развитието и резултатите от дейността на Дружеството за
изминалия период, както и неговото състояние и основните рискове, пред които е
изправено.
16. СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ
В контекста на европейската и национална политика в областта на Енергетиката и в процеса
на преход към нисковъглероден пазарен модел, са определени приоритетните дейности за
ECO ЕАД, в следните направления:
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Развитие и надграждане на Електроенергийната
мрежова инфраструктура
С цел
интегриране на
висок дял
електрическа
енергия от
възобновяеми
мощности,
увеличаване на
съществуващия
междусистемен
капацитет,
енергийна
сигурност

к

Модернизация и дигитализация
С цел подобряване на
процесите по
управление, планиране
и поддържане на
електропреносната
мрежа чрез въвеждане
на най-съвременни
дигитални средства и
методи

Интегриране на пазара на
електрическа енергия
Гарантиране на
финансова устойчивост

►

Човеш ки капитал

В тази връзка ролята на оператора на преносната система в процеса на преход към
нисковъглероден пазарен модел е ключова и обхваща направления, като:
• Управление на електроенергийната система в условията на голям дял на
непостоянното производство;
• Интегриране на нови възобновяеми мощности, чрез внедряване на иновации,
допринасящи за гъвкавост, развитие на преносната мрежа;
• Осигуряване на необходимото ниво на сигурност на снабдяването;
• Увеличаване и ефективно разпределение на междусистемния капацитет;
• Участие в процесите по интеграция на пазарите на електрическа енергия и
балансиращия пазар;
• Привличане на значителен дял безвъзмездно финансиране, спомагащ за ефективно
трансформиране на енергийната система и постигане на заложените цели за
климатична неутралност.
• Засилено регионално сътрудничество, включително и чрез създаване на общи
компании, осъществяващи част от функциите свързани с управлението на системата
на регионално ниво;
• Публикуване на всички данни, осигуряващи прозрачност и равен достъп до
информация чрез гарантиране на сигурност на информацията и др.
• Развитието на човешкия капитал включва инвестиции, насочени в професионалната
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