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ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО РЕГУЛИРАНЕ 
София – 1000, бул.”Княз Дондуков “ № 8 -10, тел. 988 24 98, 932 10 13, факс 988 87 82 

 
 

РЕШЕНИЕ  
 

№ Ц-008 от 20.05.2003 г. 
 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО РЕГУЛИРАНЕ 
 
на закрито заседание, проведено на 14.05.2003 г., след като разгледа постъпило 
заявление за промяна на цената на електрическата енергия от “Енерго-Про България” 
АД във връзка с Решения № Ц-056 и Ц-057 от 20 декември 2002 г. за утвърждаване на 
цени на електрическата енергия, произвеждана от ВЕЦ собственост на “СИИФ 
Мекамиди – Литекс” ООД и “Енерго-Про България” АД и прие за установено 
следното: 
 

1. На лице са технически и икономически аргументи цената на електрическата енергия, 
произвеждана от водноелектрически централи с изравнители, да бъде по-висока от тази на 
работещите на течащи води. Като критерии за разделянето на ВЕЦ в две групи се приемат: 

•  наличие на горен изравнител, който позволява непрекъсната работа на централата с 
номинална мощност най-малко 2 часа в денонощието; 

•  наличие на долен изравнител за тези ВЕЦ, които работят по зададен от министъра на 
околната среда и водите месечен график за ползване на водите на комплексните и 
значими язовири. 

 
2. Въвеждане на тарифни цени по зони на денонощието създава икономически стимули за 

ВЕЦ с изравнители да работят предимно във върховата и дневната зона на денонощието и е в 
интерес на системата. Едновременно с това тарифните цени създават условия за 
неравнопоставеност между ВЕЦ, които работят по график, зададен от Министерството на 
околната среда и водите и останалите ВЕЦ, за които това ограничение не съществува. То се 
изразява в задължението определени ВЕЦ да произвеждат електрическа енергия през 
нощната зона и съответно да получават по-ниски приходи за тази енергия. ВЕЦ, които не 
работят по такъв график, произвеждат електрическа енергия през нощната зона само в 
периодите, когато водата не може да бъде изцяло оползотворена през дневната зона. 
 

3. Производството на електрическа енергия през нощната зона е нежелателно за 
системата и е необходимо да бъде ограничено до количества, наложени от графика за 
използване на водите на комплексните и значими язовири и от необходимостта в периодите 
на пълноводие наличната вода в изравнителите да бъде оползотворена. 
 

4. Необходимо е заинтересованите страни по покупко-продажбата на електрическа 
енергия, произведена от ВЕЦ с изравнители, отговарящи на условието по т. 1, да включат в 
договорите си за изкупуване на електрическа енергия клаузи, гарантиращи работата на тези 
централи по график, съответстващ на интересите на системата. 
 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 22, ал. 2 от Закона за енергетиката и 
енергийната ефективност (обн. ДВ, бр. 64 от 1999 г., изм. ДВ, бр. 1 от 2000 г., изм. ДВ, бр. 
108 от 2001 г.) и чл. 25 от Наредбата за образуване и прилагане на цените и тарифите на 
електрическата енергия (обн. ДВ, бр. 27 от 2002 г., изм. ДВ, бр. 74 от 2002 г.), 
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РЕШИ: 
 

Определя, считано от 01.05.2003 г. 
 

1. Цена на електрическата енергия, произведена от ВЕЦ 
 

а) с горен изравнител, който позволява непрекъсната работа на централата с 
номинална мощност повече от 2 часа в денонощието, 
 

б) с горен изравнител, който позволява непрекъсната работа на централата с 
номинална мощност повече от 2 часа в денонощието и с долен изравнител на тези ВЕЦ, 
които работят по зададен от министъра на околната среда и водите месечен график за 
ползване на водите на комплексните и значими язовири, 

80 лв./МВтч 
 

2. Количеството произведена електрическа енергия през нощната тарифна зона, 
надвишаващо съгласуваното количество с диспечера на енергийната система, не се 
заплаща. 

 


