
 ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
          

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
№ TE-014 

от 13.12.2007 г. 
 
 
 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 
 

на закрито заседание на 13.12.2007 г., след като проведе обсъждане със 
заинтересованите страни на 27.11.2007 г. и разгледа доклад с вх. №  Е-ДК-
474/13.12.2007г.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 
първата половина на 2008 г., установи следното: 
 

Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 17а от Закона за енергетиката (ЗЕ) Държавната комисия 
за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) 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. 30 от ЗЕ на регулиране от комисията подлежат цените: 
- по които производителите в рамките на определената им от комисията 

разполагаемост по чл. 21, ал. 1, т. 17а от ЗЕ продават електрическа енергия на крайния 
снабдител или на обществения доставчик; 

- по които общественият доставчик продава на крайните снабдители изкупената 
на основание чл. 21, ал. 1, т. 17а от ЗЕ електрическа енергия; 

- по които крайните снабдители продават електрическа енергия на битови 
потребители и предприятия с по-малко от 50 души нает персонал и с годишен оборот до 
19,5 млн. лв. 

ДКЕВР с решение № Ц - 066/28.06.2007 г. е утвърдила горепосочените 
гореизброените цени за ценовия период 01.07.2007 г. – 01.07.2008 г.  

По силата на чл. 93а от ЗЕ общественият доставчик изкупува електрическата 
енергия от производители, присъединени към преносната мрежа, по договори за 
дългосрочно изкупуване на разполагаемост и електрическа енергия, както и тази, 
произведена от възобновяеми енергийни източници, от високоефективно комбинирано 
производство на електрическа и топлинна енергия и количеството електрическа 
енергия, определено по реда на чл. 4, ал. 2, т. 8 от ЗЕ. Тази електрическа енергия 
съгласно чл. 100, ал. 4 от ЗЕ общественият доставчик продава по свободно договорени 
цени. 

Общественият доставчик изкупува електрическа енергия, определена в рамките 
на разполагаемостта по чл. 21, ал. 1, т. 17а от ЗЕ с цел осигуряване с електрическа 
енергия на крайните снабдители. 

Съгласно § 126, ал. 1 от ПЗР на ЗИДЗЕ общественият доставчик е длъжен да 
осигури снабдяването с електрическа енергия по свободно договорени цени на 
потребителите, присъединени към преносната мрежа, които са придобили статут на 
привилегировани потребители, но не са избрали друг доставчик, до момента, в който не 
упражнят това си право.  
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По силата на  чл. 94а от ЗЕ крайният снабдител осигурява 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. в 
съответствие с правилата по чл. 21, ал. 1, т. 7а от ЗЕ. 

Съгласно § 126, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗЕ крайните снабдители са длъжни да 
осигурят снабдяването с електрическа енергия по свободно договорени цени на 
потребителите, присъединени към разпределителните мрежи, които са придобили 
статут на привилегировани потребители, но не са избрали друг доставчик, до момента, 
в който не упражнят това си право.  

По силата на чл. 82, т. 7 от Правила за управление на електроенергийната 
система, електроенергийният системен оператор е длъжен да изготви програма за 
общата разполагаемост и окончателна ремонтна програма за 2008 г. до 31 октомври на 
настоящата година. Следователно енергийния и мощностен баланс на страната се 
определя за период от една година. Поради това квотите на производителите също би 
следвало да бъдат определяни за период от една календарна година. Въпреки това, към 
настоящия момент въвеждането на такъв период е невъзможно поради взаимната 
обвързаност на определяните от ДКЕВР квоти и цените на крайните снабдители. По 
силата на решение № Ц-066/28.06.2007 г. на ДКЕВР цените на крайните снабдители са 
утвърдени за ценови период от 01.07.2007 г. до 30.06.2008 г. Поради изложените 
аргументи периода за определяне на квотите следва да бъде 01.01.2008 г. - 30.06.2008 г.  

При определяне на разполагаемостта за производство на електрическа енергия, в 
съответствие, с която всеки производител е длъжен да сключва сделки с крайните 
снабдители и/или обществения доставчик са взети предвид следните обстоятелства: 
консумацията на крайните снабдители за периода 01.01.2008 г. - 30.06.2008 г., 
съгласуваната разполагаемост на централите за същия период, действащите за периода 
договори за студен резерв и допълнителни услуги с „ЕСО” ЕАД, дългосрочните 
договори на „ТЕЦ Марица Изток 2 ” ЕАД и „Енел Марица изток 3” АД” с „НЕК” ЕАД, 
електроенергийния баланс за първо полугодие на 2008 г., количествата електрическа 
енергия обменени на свободния пазар през второто полугодие на 2007 г., както и 
влиянието на определените квоти върху цените за крайни потребители оставащи на 
регулирания пазар. 

С писмо с изх. № Е-13-00-26/02.10.2007 г. ДКЕВР е поискала информация от 
крайните снабдители за количеството електрическа енергия необходимо за покриване 
на потреблението на всички битови потребители и предприятия с по-малко от 50 души 
нает персонал и с годишен оборот до 19,5 млн. лв. 

С писма с вх. № Е-13-33-70/12.11.2007 г. от “E.ON България” ЕАД, с вх. № Е-13-
31-102/19.10.2007 г. от „ЧЕЗ Електро България” АД, с вх. № Е-13-31-103/22.10.2007 г. 
от “Електроразпределение – Столично” АД, с вх. № Е-13-09-18/18.10.2007 г. от “ЕРП 
Златни пясъци” АД и писмо с вх. № Е-13-32-64/11.10.2007 г. от „ЕВН България 
Електроснабдяване” АД са предоставени данни относно потреблението на битовите и 
стопанските потребители на крайните снабдители, както и количествата електрическа 
енергия необходими за покриване на  технологичните разходи на 
електроразпределителните дружества за периода 01.01.2008 г.  - 30.06.2008 г. Съгласно 
приложените от крайните снабдители данни не може да направи извод каква част от 
стопанските потребители отговарят на изискването на чл. 97, ал. 1, т. 10 от ЗЕ за броя на 
персонала и размера на годишния оборот. Поради това, комисията счита, че общата 
разполагаемост за производство на електрическа енергия в съответствие, с която всеки 
производител е задължен да сключва сделки с крайните снабдители и/или обществения 
доставчик, както и енергията доставяна от обществения доставчик, за първото 
полугодие на 2008 г., следва да бъде съответна на очакваното потребление.  

За периода 01.01.2008 г. - 30.06.2008 г. по данни от крайните снабдители и 
предвид необходимостта да се запази структурата на цената по която обществения 
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доставчик продава електрическа енергия на крайните снабдители, е определено общото 
количество електрическа енергия, необходимо за покриване на потреблението на 
крайните снабдители в размер на 9 909 198 MWh.   

При определяне на количествата електрическа енергия необходима за покриване 
на технологичните разходи по разпределението, комисията е взела предвид данните 
предоставени от електроразпределителните дружества и изискванията на Указанията за 
образуване на цените на електрическата енергия на електроразпределителните 
дружества при регулиране чрез горна граница на приходите във връзка с техния размер. 
В резултат, на което количеството електрическа енергия, необходимо за покриване на 
технологичните разходи по разпределението, е изчислено в размер на   1 778 307   MWh.  

Предвид горното, общото количество електрическа енергия, необходимо за 
покриване на потреблението на крайните снабдители и технологичните разходи по 
разпределението, за периода 01.01.2008 г. - 30.06.2008 г. е изчислено в размер на 11 687 
505 MWh. Това количество електрическа енергия ще бъде покрито от нетна 
разполагаемост за производство на електрическа енергия от производителите, съгласно 
изискванията на чл. 21, ал. 1, т. 17а от ЗЕ, както и с енергията, изкупена от обществения 
доставчик по силата на чл. 93 а от ЗЕ и от централите, собственост на “НЕК” ЕАД. С 
писмо с вх. Е-13-01-34/01.11.2007 г. “НЕК” ЕАД е предоставило информация за 
количествата електрическа енергия, които ще закупи по силата на чл. 93а от ЗЕ през 
първото полугодие на 2008 г. от заводски централи, топлофикационни централи, ВЕИ и 
„ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД,  „Енел Марица Изток 3” АД и собствени ВЕЦ. е 
предоставило исканата информация. Нетната разполагаемост за производство на 
централите е определена като съгласуваната с „ЕСО” АД брутна разполагаемост е 
намалена с разполагаемостта за студен резерв, за допълнителни услуги и за собствени 
нужди. 

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 крайните снабдители, в резултат на което 
комисията е достигнала до следните стойности: 

 
№ Кондензационна 

централа 
Нетна разполагаемост 
за първото полугодие 

на 2008 г., 
MW*h 

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

полугодие на 2008 г., 
MW*h 

1 “АЕЦ Козлодуй” ЕАД 6 718 913 
 

4 779 856 
 

2 “ТЕЦ Варна” ЕАД 1 434 440 
 

1 065 000 
 

3 “ТЕЦ Бобов дол” ЕАД 624 571 
 

479 491 
 

4 “ТЕЦ Марица 3” АД 200 000 
 

155 000 
 

 
 

Брутната разполагаемост на кондензационните централи за сключване на сделки 
с обществения доставчик, съответстваща на нетната разполагаемост, се определя като 
нетната индивидуална квота на кондензационната централа за разглеждания период, се 
увеличи с процента на собствените нужди на същата, съгласно формулата: 
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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. 2, ал. 2 във връзка с чл. 111, ал. 
1, т. 7 и чл. 21, ал. 1, т. 17а и чл. 23, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката, и 
Указанията на ДКЕВР за образуване на цените на електрическата енергия на 
електроразпределителните дружества при регулиране чрез горна граница на 
приходите  

 
 
ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 
Р Е Ш И: 

 
 
1. Определя, считано от 01.01.2008 г., разполагаемостта за 

производство на електрическа енергия, в съответствие с която 
производителите са длъжни да сключват сделки по регулирани цени с 
обществения доставчик през първата половина на 2008 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 първото полугодие на 2008 г. 

MW*h 

1 “АЕЦ Козлодуй" ЕАД 4  779 856 
 

2 “ТЕЦ Варна" ЕАД 1 065 000 
 

3 “ТЕЦ Бобов дол" ЕАД 479 491 
 

4 “ТЕЦ Марица 3" АД 155 000 
 

 
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 силата на чл. 93а от ЗЕ и с централите, собственост на 
“НЕК” ЕАД в размер 5 208 158 MWh. 

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

4. Топлофикационните и заводските 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 
крайните снабдители. 

5. “НЕК” ЕАД, в качеството му на обществен доставчик, договорило 
месечни количества електрическа енергия в рамките на разполагаемостта, 
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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 сключен 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 22 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.  Когато корекцията на заявените количества е в размер до 5 на сто,  
общественият доставчик продава тази енергия по утвърдената регулирана 
цена за продажба на електрическа енергия на крайните снабдители, а за 
количествата над определения размер от 5 на сто - по утвърдената цена, по 
която обществения доставчик продава електрическа енергия на 
разпределителните предприятия  за покриване на технологичните разходи 
по преноса през разпределителната мрежа. 

11. Когато корекцията на заявените количества е в размер до 5 на сто, 
в покриването на потреблението участват пропорционално  
производителите и обществения доставчик. Изкупуването на допълнителни 
количества електроенергия от производителите е по утвърдените им цени. 
Над определения размер от 5 на сто потреблението на крайните снабдители 
се покрива изцяло само от обществения доставчик.  

12.  Общественият  доставчик изкупува количества електрическа 
енергия за покриване на потреблението на крайните снабдители от  
производителите по т. 1 от настоящото решение, като заявява до 25 число на 
текущия месец количествата електрическа енергия, които са необходими за 
покриване на потреблението на крайните снабдители за следващия месец, и 
има право да поиска корекция на заявените количества за текущия месец.  
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13. Количествата електрическа енергия, които обществения 
доставчик е длъжен да осигури за покриване на потреблението на крайните 
снабдители за първото полугодие на 2008 г. са както следва: 

- “ЧЕЗ Електро България” ЕАД – 3 929 588  MWh; 
- “Е.ОН България Продажби” ЕАД – 2 365 986 MWh; 
- “ЕVN България Електроснабдяване” АД –3 582 923 MWh; 
- “ЕСП Златни пясъци” АД – 30 700 MWh; 
14. Количествата електрическа енергия, предназначени за покриване 

на технологичните разходи на електроразпределителните дружества по 
преноса през електроразпределителните мрежи за първото полугодие на 
2008 г., са както следва: 

„Електроразпределение Столично”АД – 727 760 MWh; 
“Е.ОН България Мрежи” АД -421 145 MWh;  
“ЕVN България Електроразпределение” АД -627 370 MWh; 
“ЕРП Златни пясъци” АД -2 032 MWh. 
15. Електроразпределителните дружества изкупуват количества 

електрическа енергия за покриване на технологичните разходи по преноса 
през собствените електроразпределителни мрежи от обществения доставчик, 
като заявяват до 25 число на текущия месец количествата електрическа 
енергия, които им са необходими за следващия месец.  

16. Сделките за износ на електрическа енергия през първото 
полугодие на 2008 г. се осъществяват в съответствие с изискванията на чл. 
111, ал. 1, т. 7 и т. 8 във връзка с чл. 91, ал. 2 от ЗЕ.  

17. За крайните снабдители на електрическа енергия и за 
електроразпределителните дружества нормата на възвръщаемост на 
собствения капитал преди данъчно облагане е 12%. 

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

Върховния административен съд. 
 

 

 


