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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 
 

№ ТЕ-001 от 17.12.2002 г. 
 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО РЕГУЛИРАНЕ 
 
на закрито заседание на 17.12.2002 г., след като разгледа доклад с вх. № ДК-

237/17.12.2002 г. относно определяне на мощността и количествата електрическа 
енергия, които всеки независим производител може да договаря с 
привилегировани потребители през 2003 г., установи следното: 

Съгласно чл. 4 от Наредбата за условията и реда за достъп на привилегировани 
потребители и независими производители на електрическа енергия до 
електропреносната и електроразпределителните мрежи Държавната комисия за 
енергийно регулиране определя с решение мощността и количествата електрическа 
енергия, които всеки независим производител може да договаря с привилегированите 
потребители през следващата календарна година. 

За да се задоволи търсенето на електрическа енергия от привилегированите 
потребители, както и да се създадат условия за конкуренция между производителите 
ТЕЦ “Марица изток 2”, ТЕЦ “Варна”, ТЕЦ “Бобов дол”, ТЕЦ “Русе” – бл. 4 и ТЕЦ 
“Марица 3” следва да освободят за продажба на конкурентния пазар около 9% от 
декларираната от тях годишна разполагаема мощност, което означава около 18% от 
тази мощност за последните шест месеца на 2003 г.  

Определянето за АЕЦ “Козлодуй” на квота за пряко договаряне равна на квотите 
на останалите централи ще доведе до три пъти по-голямо увеличаване на цената на 
електрическата енергия за крайните потребители, сравнено със случая, когато АЕЦ 
“Козлодуй” не продава електрическа енергия на привилегировани потребители. С цел 
запазване на по-ниски цени за крайните потребители и поради липса на маневреност на 
агрегатите на атомната електроцентрала, АЕЦ “Козлодуй” следва да продава 
електрическа енергия само в регулираната част на пазара. 

Относно ТЕЦ “Марица изток 3” е налице сключен договор за изкупуване на 
електрическа енергия от тази централа за срок от 15 години между ”НЕК” ЕАД и 
“Енергийна компания Марица изток ІІІ” АД. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 4 от Наредбата за условията и 
реда за достъп на привилегировани потребители и независими производители на 
електрическа енергия до електропреносната и електроразпределителните мрежи 
(обн., ДВ, бр. 39 от 2002 г.), Държавната комисия за енергийно регулиране 

 
РЕШИ: 

 
Определя, считано от 01.07.2003 г., мощността и количествата електрическа 

енергия, които всеки независим производител може да договаря с 
привилегировани потребители до края на 2003 г., както следва: 
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 1. ТЕЦ 
"Марица 
Изток 2" 

ТЕЦ 
"Варна" 

ТЕЦ 
"Бобов 
дол" 

ТЕЦ 
"Русе" –
бл.4 

ТЕЦ 
"Марица 
3" 

1. Освободена 
разполагаема мощност, 
която не се изкупува от 
“НЕК” ЕАД чрез 
годишни договори. 

MW*h 900 000 760 000 370 000 80 000 60 000 

2. Максимално 
количество активна 
електрическа енергия, 
което може да бъдe 
договаряно в условията 
конкурентен пазар и 
свободно договорени 
цени. 

хил. 
кWh 900 000 760 000 370 000 80 000 60 000 

месец  MW max max max max max 
м. I 2003 0 0 0 0 0 
м. II 2003 0 0 0 0 0 
м. III 2003 0 0 0 0 0 
м. IV 2003 0 0 0 0 0 
м. V 2003 0 0 0 0 0 
м. VI 2003 0 0 0 0 0 
м. VII 2003 250 180 100 90 0 
м. VIII 2003 250 180 100 90 80 
м. IX 2003 250 180 100 90 80 
м. Х 2003 250 180 100 90 80 
м. XI 2003 250 180 100 90 80 
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м. XII 2003 250 180 100 90 80 
 
2. Всички останали независими производители могат да договарят пряко с 

привилегировани потребители разполагаемата мощност и цялото количество 
електрическа енергия, произведено от тях. 

 
3. Електрическата енергия, произведена от АЕЦ “Козлодуй” и ТЕЦ 

“Марица изток 3” да бъде продавана само в регулираната част на пазара. 
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