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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-056 от 17.12.2002 г. 
 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

На закрито заседание, проведено на 20.12.2002 г., след като разгледа 
състоянието и проблемите, свързани с цените на електрическата енергия при 
продажба от централи използващи възобновяеми източници и във връзка с 
постъпило писмо от “СИИФ Мекамиди – Литекс” АД (вх. № 13-11-2/22.11.2002 г.) 
прие за установено следното: 

С Решение Ц-002 от 29.03.2002 г. ДКЕР е утвърдила цена при продажба на 
електрическа енергия от производители, използващи възобновяеми източници под 
10 МВт - 60,00 лв./МВтч.  

Съгласно Наредба за образуване и прилагане на цените и тарифите на 
електрическата енергия (Наредбата), въз основа на писмо № СМЛ – 31 от 
27.03.2002 г. на “СИИФ Мекамиди – Литекс” АД ДКЕР е започнала процедура за 
утвърждаване на двукомпонентна цена на електрическата енергия за централите 
над 10 МВт в състава на дружеството - ВЕЦ “Пирин” и ВЕЦ “Спанчево”, 
обединени в Каскада “Пиринска Бистрица”.  

След размяна на поредица от писма между ДКЕР и дружеството за нуждите 
на ценообразуването, с писмо от 08.07.2002 г. ДКЕР е изискала доказателствена 
информация за увеличението на отчетната стойност на ДМА за 2001 г., както и 
амортизационен план за 2002 г., съобразен с реалния срок на използване на ДМА за 
срока на лицензията, прогнозни стойности на разходите и амортизациите за 2002 г. 
в съответствие с преработения амортизационен план, преизчислени балансови 
стойности на ДМА, които обслужват пряко дейността по лицензията, съобразени с 
преработените амортизационни отчисления. Дружеството не е отговорило на 
писмото, с което едностранно е прекратена процедурата по ценообразуването.  

Съгласно сключен договор между “СИИФ Мекамиди – Литекс” АД и НЕК 
ЕАД, до утвърждаването на цени от ДКЕР НЕК изкупува произведената от 
дружеството електрическа енергия по договорена цена – 50 лв./МВтч.  

С писмо от 02.07.2002 г. НЕК ЕАД е изразило становище, относно 
определянето на цената за електроцентрали, използващи възобновяеми източници с 
мощност над 10 МВт, взето на технически съвет на дружеството. След разглеждане 
на съществуващите нормативни документи, използването на тези централи за 
нуждите на енергийната система, техническите възможности за въвеждане на цена 
за разполагаемост и цена за енергия и други въпроси, са направени следните 
констатации: 
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•  Ползването на водните ресурси в съответствие със Закона за водите се 
извършва в следния приоритетен ред: питейно водоснабдяване, напояване 
на селскостопански земи, промишлено водоснабдяване и производство на 
електрическа енергия. Този ред на ползване на водата не дава възможност 
производството на електрическа енергия да се определя от обективните 
потребности на електроенергийната система; 

•  Липсва възможност за планиране на производството на електрическа 
енергия за период по-голям от денонощие; 

•  За нуждите на електроенергийната система производството на 
електрическа енергия от ВЕЦ с дневни изравнители трябва да бъде 
приоритетно във върховата зона на натоварване на системата, като 
работата им през нощта се явява нежелателна. 

•  Въвеждането на двукомпонентна цена за разполагаемост и енергия е 
технически необосновано и икономически неоправдано, тъй като ВЕЦ 
имат много малка годишна използваемост, определена от наличието на 
воден ресурс. В допълнение, осъществяванаето на контрола на 
разполагаемостта е свързано с допълнителни разходи за внедравяне на 
технически средства. 

Каскада “Пиринска Бистрица” е с обща инсталирана мощност 49,2 МВт, но 
производството на електрическа енергия за 2001 г. показва ниска средна годишна 
използваемост – 13,9% (6,847 МВт.) За периода януари-ноември 2002 г. средната 
използваемост е 18,6% (9,135 МВт). 

С ПМС 164 от 26 юли 2002 г. е направена промяна в Наредбата, съгласно 
която отпада различният подход в ценообразуването за ВЕЦ под и над 10 МВт 
инсталирана мощност. Цените за всички централи, използващи възобновяеми 
източници са преференциални, определяни от ДКЕР. 

С писмо вх. № 13-11-2от 22.11.2002 г. “СИИФ Мекамиди- Литекс” АД 
изразява молба да бъде утвърдена цена за продажба на електрическа енергия за 
периода от 1 април до 30 юни 2002 г. Аргументацията е промяната в Наредбата и 
това, че дружеството се намира в процес на сключване на допълнително 
споразумение с НЕК ЕАД за продажба на електрическа енергия, считано от 30 юли 
2002 г. Според дружеството промяната в Наредбата дава основание да бъде 
утвърдена отделна цена за периода от 1 април до 30 юни 2002 г., когато централите 
на дружеството би трябвало да продават енергия по двукомпонентна цена. 

 
От гореизложеното се налагат следните изводи: 
1. Дружеството едностранно е прекратило процедурата по утвърждаването 

на двукомпонентна цена на електрическата енергия, поради което такава не е 
утвърдена от ДКЕР. 

2. Прилагането на двукомпонентна цена за ВЕЦ е технически и 
икономически необосновано поради ниската им годишна използваемост, 
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обусловена от общия воден ресурс и режима на ползване на водата по Закона за 
водите. 

3. Въвеждането на тарифни цени за изкупуване на електрическата енергия, 
произведена от ВЕЦ с дневни изравнители, е в интерес на системата и на 
производителите и ще бъде осъществено от началото на 2003 година.  

 
Предвид гореизложеното, Държавната комисия за енергийно регулиране 

на основание чл. 16, ал. 1 т. 10 и чл. 21, ал. 1, т. 3 от Закона за енергетиката и 
енергийната ефективност (обн. ДВ, бр. 64 от 1999 г., изм. ДВ, бр 1 от 2000, изм. 
ДВ, бр. 108 от 2001 г.) във връзка с 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.) 

 
РЕШИ: 

 
Утвърждава, считано от 01.04.2002 г. цена на електрическата енергия, 

произведена от ВЕЦ в Каскада “Пиринска Бистрица” – 60 лв./МВтч. 
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