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ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 
 

на закрито заседание на 28.06.2007 г., след като проведе обсъждане със 
заинтересованите страни на 25.06.2007 г. и разгледа доклад с 
вх. № Е-ДК-236/28.06.2007г. относно определяне на разполагаемостта за 
производство на електрическа енергия, в съответствие с която всеки производител 
е задължен да сключва сделки с крайните снабдители и/или обществения 
доставчик през втората половина на 2007 г., установи следното: 
 

Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 17а от Закона за енергетиката (ЗЕ) Държавната комисия 
за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) от 01.07.2007 г. определя разполагаемостта 
за производство на електрическа енергия, в съответствие с която всеки производител е 
задължен да сключва сделки с крайните снабдители и/или обществения доставчик с 
оглед изпълнението на принципите по чл. 24, ал. 1 от ЗЕ. 

Съгласно чл. 7, ал. 1 от Правилата за условията и реда за достъп до 
електропреносната и електроразпределителните мрежи (Правилата за достъп), от 
01.07.2007 г. привилегировани потребители са всички потребители. 

Съгласно изискванията на ЗЕ, крайните снабдители осигуряват снабдяването с 
електрическа енергия с определено качество и надеждност на битови потребители и 
предприятия с по-малко от 50 души нает персонал и с годишен оборот до 19,5 млн. лв. 

С писмо с изх. № Е-13-00-7/02.05.2007 год. ДКЕВР е поискала информация от 
обществените/крайните снабдители за количеството електрическа енергия, необходимо 
за покриване на потреблението на битовите потребители и предприятията с по-малко от 
50 души нает персонал и с годишен оборот до 19,5 млн. лв, за които имат задължение за 
снабдяване с електрическа енергия по регулирани цени, съгласно изискванията на чл. 94 
а от ЗЕ. 

С писма с вх. № Е-13-33-31/10.05.2007 г. на “E.ON България” ЕАД, с вх. №Е-13-
31-30/08.05.2007 г. на „ЧЕЗ Електро България”АД, с вх. №Е-13-06-11/08.05.2007 г. на 
“Електроразпределение – Столично” АД, с вх. № Е-13-32-24/10.05.2007 г. на “ЕВН 
България Електроснабдяване” АД, с вх. № Е-13-09-9/18.05.2007 г. на “ЕРП Златни 
пясъци” АД и с писмо с изх. № И 94-00-251/01.06.2007 г. на “Слънчев бряг” АД са 
предоставени данни относно потреблението на битовите потребители, стопанските 
потребители на обществения/крайния снабдител, количества електрическа енергия, 
необходима за технологични разходи и количества електрическа енергия от 
производителите, присъединени към разпределителните мрежи за периода 01.07.2007 г.-
31.12.2007 г. 

Съгласно приложените от обществените/крайните снабдители данни по 
посочените критерии, не е възможно да се извърши идентификация на тези стопански 
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потребители, за които съгласно изискванията на чл. 94а от ЗЕ следва да се определят по 
реда на чл. 21, ал. 1, т. 17а от ЗЕ квоти на производителите за снабдяване с електрическа 
енергия. Предвид на това, комисията счита, че за второто полугодие на 2007 г. следва 
общата разполагаемост за производство на електрическа енергия, в съответствие, с 
която всеки производител е задължен да сключва сделки с обществените/крайните 
снабдители и/или обществения доставчик да отговаря на очакваното потребление, така 
както е посочено в данните на обществените/крайните снабдители. 

За определяне на размера на квотите на отделните производители от 
кондензационните централи, участващи в покриването на потреблението на крайните 
снабдители, ДКЕВР с писмо с изх. № Е-13-01-16/22.05.2007 г. е изискала от “НЕК” ЕАД, 
информация за разполагаемостите на централите за второто полугодие на 2007 г., 
разпределението на студения резерв по централи, собствените нужди на централите и 
резерва за допълнителни услуги на всяка една по отделно. С писмо с вх. № к. Е-13-01-
16/07.06.2007 г. “НЕК” ЕАД е предоставило исканата информация. 

По реда на чл. 82, т. 7 от Правила за управление на електроенергийната система, 
електроенергийният системен оператор изготвя програма за общата разполагаемост и 
окончателната ремонтна програма за следващата година до 31 октомври на текущата 
година и я изпраща на производителите на електроенергия. Съгласно тази разпоредба 
следва, че производствените програми даващи точна информация относно ремонта, 
разполагаемостта на централите, разпределението на студения резерв и допълнителните 
услуги по производители за предстоящата 2008 година ще бъдат изготвени към 
31 октомври 2007 г. Поради тази причина комисията счита, че квотите, в съответствие с 
които производителите са длъжни да сключват сделки по регулирани цени следва да 
бъдат определени за периода до края на 2007 г. 

За периода 01.07.2007 г. - 31.12.2007 г. е определено общото количество 
електрическа енергия, необходимо за покриване на потреблението на крайните 
снабдители и технологичните разходи по разпределението, което е в размер на 
11 642 815 MWh. 

Това количество електрическа енергия ще бъде покрито от нетна разполагаемост 
за производство на електрическа енергия от всеки производител, съгласно изискванията 
на чл. 21, ал. 1, т. 17а от ЗЕ и с енергия от обществения доставчик, изкупена от 
производителите определени по реда на чл. 93 а от ЗЕ, както и от централите, 
собственост на “НЕК” ЕАД. 

Общото количество нетна разполагаемост, съответстващо на количеството 
енергия, което е необходимо от кондензационните централи за сключване на сделки с 
обществения доставчик, както и количеството енергия от обществения доставчик, 
необходимо, за да се покрие очакваното потребление на крайните снабдители и 
технологичните разходи по преноса през електроразпределителните мрежи за 
разглеждания период е определено в размер на 11 642 815 MW*h. 

Нетната разполагаемост за производство на всяка централа е определена като 
брутната разполагаемост, която всеки производител е съгласувал с “ЕСО” ЕАД, е 
намалена с разполагаемостта за студен резерв, за допълнителни услуги и за собствени 
нужди на централата. 

При определяне на индивидуалната разполагаемост на отделните кондензационни 
централи за покриване на потреблението на крайните снабдители са отчетени 
изискванията на ЗЕ, участието в пазара на електрическа енергия на всяка кондензационна 
централа и влиянието на индивидуалните квоти върху цената, по която обществения 
доставчик продава електрическа енергия на обществените/крайните снабдители, видно от 
следната таблица: 
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№ Кондензационна 
централа 

Нетна разполагаемост 
за второто полугодие 

на 2007 г., 
MW*h 

Нетна разполагаемост за сключване 
на сделки с обществения доставчик 
за покриване на потреблението на 
крайните снабдители през второто 

полугодие на 2007 г., 
MW*h 

1 “АЕЦ Козлодуй” ЕАД 5 061 466 3 478 733 
2 “ТЕЦ Варна” ЕАД 1 277 240 883 720 
3 “ТЕЦ Бобов дол” ЕАД 935 916 715 916 
4 “ТЕЦ Марица 3” АД 249 400 247 158 

 
 

Брутната разполагаемост на кондензационните централи за сключване на сделки 
с обществения доставчик, съответстваща на нетната разполагаемост, се определя като 
нетна индивидуална квота на кондензационната централа за разглеждания период, се 
увеличи с процента на собствените нужди на същата, съгласно формулата: 

 
Индивидуална квота за периода, MW*hБрутна разполагаемост за сключване на сделки с обществения доставчик = ,MW*h

собствените нужди (%)1 - 
100

 
 

 

Предвид гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 17 а и чл. 23, ал. 1, т. 1 
от Закона за енергетиката  

 
 
ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 
Р Е Ш И: 

 
 
1. Определя, считано от 01.07.2007 г., разполагаемостта за 

производство на електрическа енергия, в съответствие с която всеки 
производител е задължен да сключва сделки по регулирани цени с 
обществения доставчик през втората половина на 2007 г. за покриване на 
потреблението на крайните снабдители, както следва: 

 

No. КОНДЕНЗАЦИОННИ ЦЕНТРАЛИ 

Нетна разполагаемост за сключване на 
сделки с обществения доставчик по чл. 21, 
т. 17 а от ЗЕ за покриване на потреблението 

на крайните снабдители през второто 
полугодие на 2007 г., 

MW*h 
1 “АЕЦ Козлодуй" ЕАД 3 478 733 

2 “ТЕЦ Варна" ЕАД 883 720 

3 “ТЕЦ Бобов дол" ЕАД 715 916 

4 “ТЕЦ Марица 3" АД 247 158 
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2. “НЕК” ЕАД, в качеството му на обществен доставчик, участва в 
покриването на потреблението на крайните снабдители и технологичните 
разходи по преноса през електроразпределителните мрежи с количествата 
енергия, изкупено по реда на чл. 93а от ЗЕ и с централите, собственост на 
“НЕК” ЕАД в размер 6 315 914 MWh. 

3. Централите “ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД и “Енел Марица Изток 3” 
ЕАД, продават разполагаемост и енергия на обществения доставчик, 
съгласно сключените дългосрочни договори. 

4. Топлофикационните и заводски централи договорили количества 
електрическа енергия с обществения доставчик са длъжни да продават 
произведената от тях енергия съгласно договорените количества, 
необходими на обществения доставчик за покриване на потреблението на 
обществените/крайните снабдители. 

5. “НЕК” ЕАД, в качеството му на обществен доставчик, договорил 
месечни количества електрическа енергия в рамките на разполагаемостта, 
определена по чл. 21, т. 17 а от ЗЕ по т. 1, има право да изкупува 
количеството електрическа енергия, надхвърлящо сумата от количествата 
електрическа енергия от всички регистрирани почасови графици за 
доставка по договорите при свободно договорени цени, необходимо за 
покриване на потреблението на потребители, присъединени към 
електропреносната мрежа, които са придобили статут на привилегировани, 
но не са избрали друг доставчик. 

6. Изкупуването на електрическа енергия и разполагаемост от “ТЕЦ 
Варна“ ЕАД, се извършва съгласно сключения договор за продажба на 
допълнителни услуги и студен резерв между дружеството и “НЕК” ЕАД. 

7. “НЕК” ЕАД, в качеството му на обществен доставчик, продава 
електрическа енергия на потребителите, присъединени към 
електропреносната мрежа, които са придобили статут на привилегировани, 
но не са избрали друг доставчик, по цени, не по-ниски от цената, по която 
“НЕК” ЕАД продава електрическа енергия на крайните снабдители. 

8. Крайните снабдители продават електрическа енергия на 
потребителите, извън определените по чл. 94а от ЗЕ, присъединени към 
електроразпределителните мрежи, които са придобили статут на 
привилегировани, но не са избрали друг снабдител, по цени не по-ниски от 
регулираните. 

9. Крайните снабдители изкупуват количества електрическа енергия 
за покриване на потреблението на битовите потребители и предприятия с 
по-малко от 50 души нает персонал и с годишен оборот до 19,5 млн. лв., от 
обществения доставчик, като заявяват до 25 число на текущия месец 
количествата електрическа енергия, които са им необходими за следващия 
месец, като имат право да поискат корекция на заявените количества за 
текущия месец. 

10. Количествата електрическа енергия, които обществения 
доставчик е длъжен да осигури за покриване на потреблението на крайните 
снабдители в размер на 11 642 815 MWh за второто полугодие на 2007 г. са 
както следва: 
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- “ЧЕЗ Електро България” АД – 3 926 645 MWh; 
- “Е.ОН България Продажби” АД - 2 199 939 MWh; 
- “ЕVN България Електроснабдяване” АД - 3 274 431 MWh; 
- “ЕСП-Златни пясъци” АД - 44 733 MWh; 
- „Слънчев бряг” АД - 175 625 MWh. 
11. Количествата електрическа енергия извън т. 10 от това решение до 

определената квота са предназначени за покриване на технологичните 
разходи на електроразпределителните дружества по преноса през 
електроразпределителните мрежи. 

 
 
Решението подлежи на обжалване в 14 (четиринадесет) дневен срок пред 

Върховния административен съд. 
 
 

 
 

 


