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РЕШЕНИЕ  
 
 

№ Ц-015 от 17.07.2003 г. 
 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

На закрито заседание, проведено на 17.07.2003 г., след като разгледа доклад с вх. 
№ ДК-255/17.07.2003 г. за определяне на цена на електрическата енергия, произведена 
от вятърни електрически централи, установи следното: 
 

В Държавната комисия за енергийно регулиране са постъпили молби с искане за 
определяне на цена на електрическата енергия, произведена от вятърни електрически 
централи. 
 

Към настоящия момент в България няма изградени и функциониращи ветрови 
генераторни паркове за производство на електрическа енергия. 
 

Инвестирането във ветроенергийния подотрасъл е рисково. Необходими са големи 
първоначални инвестиции, свързани с изграждането на ветроенергийни полета. 
 

Съществуват специфики, отличаващи производството на електрическа енергия от 
вятър в сравнение с това от ВЕЦ и електроцентралите на конвенционално гориво. Налице е 
силно изразена зависимост на производителността от климатичните условия. Ветровият 
режим в България не благоприятства използването на енергията на вятъра в големи мащаби, 
поради което се очаква относително малка часова годишна използваемост на инсталираните 
мощности. 
 

Поради това, за да бъдат направени съответните икономически разчети за осигуряване 
на финансирането на проекти за развитие на ветроенергетиката е необходимо определянето 
на цена при продажбата на електрическа енергия от вятърни електрически централи на 
електроразпределителните дружества. 
 

Във връзка с това е направен експертен анализ на техническите и икономически 
данни, представени от дружествата, желаещи да изградят ветрови генераторни паркове. 
 

При определяне на цената на електрическата енергия са взети предвид условията, при 
които ще бъде осигурено финансирането на дълготрайните активи, размера на инвестицията 
и срока на откупуването й. 
 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 22, ал. 2 от Закона за енергетиката и 
енергийната ефективност (обн., ДВ, бр. 64 от 1999 г., изм., бр. 1 от 2000 г., изм. и доп., 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. и доп., бр. 74 от 2002 г.), 
 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

РЕШИ: 



 2

 
Определя, считано от 01.08.2003 година, 

 
цена на електрическата енергия, произведена от вятърни електрически централи с 
мощност до 10 МВт, 

120 лв./МВтч. 
 

Забележка: В цената не е включен данък върху добавената стойност. 
 

Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 
тридесет дневен срок. 
 

 


