
 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ  
НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА ЦЕНАТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ДОСТАВЧИК, 

ПО КОЯТО СЕ ПРОДАВА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ НА ДОСТАВЧИЦИТЕ 

ОТ ПОСЛЕДНА ИНСТАНЦИЯ 

Във връзка с решение на Народното събрание (обн. ДВ бр.57 от 29.06.2013г.) 

ценовият/ регулаторният период, който изтича на 30.06.2013г. за цените на дружествата 

в сектор „Електроенергетика” е удължен до 31.07.2013 г. В съответствие с посоченото 

решение е и разпоредбата на §14 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона 

за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (обн. ДВ бр.59 от 05.07.2013г.), 

който предвижда възможността за удължаване на ценовия/ регулаторния период, който 

изтича на 30.06.2013г. за цените на дружествата в сектор „Електроенергетика” със срок 

до един месец. 

С Решение № Ц-025/ 29.07.2013 г. за цените в сектор „Електроенергетика“ е 

определено началото на новия регулаторен период от 01.08.2013 г. Съгласно Закона за 

енергетиката клиентите по свободно договорени цени на обществения доставчик и 

клиентите на крайните снабдители, присъединени на средно напрежение предстои да 

преминат към снабдяване с електрическа енергия от доставчик от последна инстанция.  

С Решение № ТЕ-22/29.07.2013 г. комисията е определила, считано от 01.08.2013 

г., количествата електрическа енергия, в съответствие с което производителите са 

длъжни да сключват сделки по регулирани цени с обществения доставчик, както и 

неговото участие за покриване на потреблението на доставчика от последна инстанция 

до 31.07.2014 г. В тази връзка обществения доставчик е длъжен да продава на крайните 

снабдители в качеството им на доставчици от последна инстанция за покриване на 

потреблението на клиентите на средно напрежение по цена, определена по Методика за 

определяне на цените на електрическата енергия на доставчика от последна инстанция, 

приета с решение по т.2 от Протокол №110/18.07.2013 г. Този извод кореспондира с 

текста на §17 от ПРЗ на ЗИД на ЗЕ (обн. ДВ бр.59 от 05.07.2013г.), съгласно който до 30 

юни 2015 г. доставчиците от последна инстанция купуват електрическа енергия само от 

обществения доставчик по свободно договорени цени, образувани по начин, предвиден 

в горепосочената методика.  

По отношение на клиентите, присъединени към преносната или 

разпределителните мрежи, които следва да бъдат снабдявани от ДПИ, §196 от ЗИД на 

ЗЕ в сила от 17.07.2012 г. въвежда изискване обществения доставчик/крайните 

снабдители да уведомят клиентите за условията и реда за снабдяване от ДПИ и за 

правото им в срок от два месеца да изберат друг доставчик. До изтичане на този срок, 

лицензиантите снабдяват клиентите по досегашния ред. „Досегашният ред“ включва 

запазване на сключените договори, в т.ч. предвидените в тях тарифни структури. 

Цената по договорите следва да се съобразява с горепосочените промени в ЗЕ и 

постановените в съответствие с тези промени Решения на ДКЕВР.  

Решението е прието с Протокол № 117 от 31.07.2013 г. 
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