
 ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
          

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
№ ТЕ-016 

от 23.06.2008 г. 
 
 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

на закрито заседание, проведено на 23.06.2008 г., след като разгледа издаденото 
от нея решение № ТЕ-015/09.06.2008 г., установи следното: 

 
В изпълнение на правомощията си по чл. 21, ал. 1, т. 17а от Закона за енергетиката 

във връзка с определяне за периода 01.07.2008 г. – 30.06.2009 г. 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 ДКЕВР е 
постановила решение № ТЕ-015/09.06.2008 г. С оглед необходимостта обществения 
доставчик да бъде своевременно информиран за конкретните нужди на крайните 
снабдители за всеки отделен месец, за да може първият от своя страна да ги заяви пред 
производителите, гарантирайки по този начин реалната осъществимост на доставките, е 
необходимо в решението да бъде указан реда за заявяване и коригиране на количествата 
електрическа енергия от крайните снабдители, необходима им за покриване на 
потреблението на потребителите. В т. 8 от решение № ТЕ-015/09.06.2008 г. е регламентиран 
реда за заявяване на тези количества, но не и начина за извършване на техните корекции. С 
оглед на това, комисията счита, че т. 8 от решението следва да бъде допълнена по следния 
начин: „...Когато корекцията на заявените количества е до 5%, в покриването на 
потреблението участват пропорционално  производителите и обществения доставчик. 
Корекцията се извършва всеки месец от съответното полугодие на  база заявките на 
крайните снабдители към обществения доставчик и заявките на обществения доставчик към 
производителите, съгласно Правилата за търговия с електрическа енергия. Изкупуването на 
допълнителните количества електрическа енергия е по утвърдените от комисията цени.”  

В т. 14 от решение № ТЕ-015/09.06.2008 г. е посочено, че процедурата за заявяване и 
коригиране на количества електрическа енергия от електроразпределителните дружества 
за покриване на технологичните разходи по преноса се осъществява по реда на чл. 19б от 
Правила за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ). Цитираната разпоредба от ПТЕЕ има 
за адресат крайните снабдители с електрическа енергия, а не електроразпределителните 
дружества. Следователно в съществуващата редакция на т. 14 е налице очевидна 
фактическа грешка по смисъла на чл. 62, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс, 
която трябва да бъде поправена с настоящото решение по следния начин: 
„Електроразпределителните дружества изкупуват количества електрическа енергия за 
покриване на технологичните разходи по преноса през собствените 
електроразпределителни мрежи от обществения доставчик, като заявяват до 24 число на 
текущия месец количествата електрическа енергия, които са им необходими за следващия 
месец.” 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 62, ал. 1 и ал. 2 от 
Административнопроцесуалния кодекс,  
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Р Е Ш И: 
 
 
1. Допълва т. 8 от свое решение № ТЕ-015/09.06.2008 г. по следния начин: 

„...Когато корекцията на заявените количества е до 5%, в покриването на 
потреблението участват пропорционално  производителите и обществения доставчик. 
Корекцията се извършва всеки месец от съответното полугодие на  база заявките на 
крайните снабдители към обществения доставчик и заявките на обществения 
доставчик към производителите, съгласно Правилата за търговия с електрическа 
енергия. Изкупуването на допълнителните количества електрическа енергия е по 
утвърдените от комисията цени.” 

2. Извършва поправка на очевидна фактическа грешка в т. 14 от свое решение 
№ ТЕ-015/09.06.2008 г., като заменя съществуващата редакция с текста 
„Електроразпределителните дружества изкупуват количества електрическа енергия 
за покриване на технологичните разходи по преноса през собствените 
електроразпределителни мрежи от обществения доставчик, като заявяват до 24 число 
на текущия месец количествата електрическа енергия, които им са необходими за 
следващия месец.” 

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

административен съд. 
 

 

 


