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 ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО  РЕГУЛИРАНЕ 
София – 1000, бул.”Княз Дондуков “ № 8 -10, тел. 988 24 98, 935 96 13, факс 988 87 82 

 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№  П-2 

от 01.06.2009г. 
 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

на закрито заседание, проведено на 01.06.2009 г., във връзка с Решение № П-
1/14.05.2009 г. на ДКЕВР за приемане на изменени Правила за търговия с 
електрическа енергия, установи следното: 

 
 С Решение на ДКЕВР № П-1/14.05.2009 г. са приети изменени Правила за търговия 
с електрическа енергия. Съгласно чл. 83, ал. 4 от тези Правила, kp е коефициент, който се 
определя с решение от ДКЕВР в границите от 1.0 до 2.0 на базата на критерии за 
сигурност на снабдяването и икономическа целесъобразност.  
 Към настоящия момент Общественият доставчик доставя на практика 100% от 
балансиращата енергия, но същевременно реалните количества на необходимата енергия 
и техните цени са неопределими поради липсата на почасови графици. В резултат на това 
като източник на балансираща енергия се взима маргиналния по цена производствен блок. 
Поради тази причина, разходите за балансираща енергия не могат да се диференцират 
прецизно от дейността обществена доставка и ДКЕВР следва да лимитира посредством 
използването на определеният с изменените Правила за търговия с електрическа енергия 
kp максимална цена ЦЕМ, съгласно следните принципи: 
 1. Сигурност на снабдяването - размерът на ЦЕМ да не позволява износ на 
балансираща енергия от търговци и производители чрез съзнателно установяване на „къса 
позиция” на балансиращия пазар, което затруднява управлението и сигурността на 
системата, тъй като по експертни данни цената в региона през последните три години е от 
порядъка на 60-70 Евро за MWh, което означава, че при цени по-високи от 140 лв/MWh е 
икономически неизгодно да се реализира енергия за износ, особено като се добавят цени 
пренос, достъп и цени за транс-гранични капацитети; 
 2. Икономическа целесъобразност -  Размерът на ЦЕМ трябва да покрива напълно 
разходите на Общественият доставчик. 

 
 
Предвид гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 2 от ЗЕ, във връзка с чл. 83, 

ал. 4 от приетите с Решение № П-1/14.05.2009 г. на ДКЕВР Правила за търговия с 
електрическа енергия 
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ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 
 

Р Е Ш И: 
 
 
Коефициентът kp по чл. 83, ал. 4 от приетите с Решение № П-1/14.05.2009 г. на 

ДКЕВР Правила за търговия с електрическа енергия, се определя на 1.4.  
 
 
Решението подлежи на обжалване в 14 (четиринадесет) дневен срок пред 

Върховния административен съд 
                                               

      


