
Компенсаторни мерки 
 по чл. 32, ал. 4 от Закона за 

енергетиката 

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 



  
Производители, присъединени към електропреносната мрежа на „ЕСО“ ЕАД в 
случаите, когато не са оспорили решение № Ц-33 / 14.09.2012 г.  на ДКЕВР или няма 
влезли в сила съдебни решения и окончателната цена е по-ниска от временната: 

 
ЕСО възстановява разликата между временната и окончателната цена на 
призводителите. 

    „ЕСО” ЕАД 

 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА 
ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ 
ОТ ВЯТЪР И СЛЪНЦЕ ПО 

ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ ЦЕНИ 

 



Производители, присъединени към електропреносната мрежа на „ЕСО“ ЕАД в 
случаите, когато не са оспорили решение № Ц-33 / 14.09.2012 г. на ДКЕВР или 
няма влезли в сила съдебни решения и окончателната цена е по-висока от 
временната: 

 

Производителите възстановяват на ЕСО разликата между временната и 
окончателната цена. 
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  „ЕСО” ЕАД 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА 

ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ 
ОТ ВЯТЪР И СЛЪНЦЕ ПО 

ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ 
ЦЕНИ 

 



За производителите, присъединени към електроразпределителната мрежа, когато не 
са оспорили решение № Ц-33 / 14.09.2012 г. на ДКЕВР или няма влезли в сила 
съдебни решения и окончателната цена е по-ниска от временната: 

 

Електроразпределителните дружества (ЕРД) превеждат събраните суми по 
окончателната цена на ЕСО и възстановяват разликата между временната и 
окончателната цена на производителите за периода от 14.09.2012 г. до 13.03.2014 г. 

 

3/13/2014 

 

„ЕСО“ ЕАД 

 

 ЕРД 

 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА 
ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ 
ОТ ВЯТЪР И СЛЪНЦЕ ПО 

ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ ЦЕНИ 

 



За производителите, присъединени към електроразпределителната мрежа, 
когато не са оспорили решение № Ц-33 / 14.09.2012 г. на ДКЕВР или няма влезли 
в сила съдебни решения и в случай, че окончателната цена е по-висока от 
временната: 

Производителите на електрическа енергия възстановяват разликата между 
окончателната и временната цена на ЕРД, а ЕРД превежда събраните суми на 
ЕСО. 

 

3/13/2014 

 

„ЕСО“ ЕАД 

 

ЕРД 

 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ 
НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА 
ЕНЕРГИЯ ОТ ВЯТЪР 

И СЛЪНЦЕ ПО 
ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ 

ЦЕНИ 

 



Производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници, 
обжалвали решение № Ц-33 / 14.09.2012г. на ДКЕВР, за които то е отменено с 
влязло в сила решение на съда: 

Имат възможност да си възстановят пълния размер на сумите по реда на 
действащото гражданско законодателство.  
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ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА 
ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ, 
РАЗЛИЧНА ОТ ВЯТЪР И 
СЛЪНЦЕ, КОИТО НЕ СА 

ОБЖАЛВАЛИ ИЛИ НЯМА 
ИЗЛЯЗЛО РЕШЕНИЕ НА 

СЪДА 



Производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници, различни 
от вятър и слънце, които не са обжалвали или няма влязло в сила решение на 
съда: 

Операторите на мрежи, към които те са присъединени, са длъжни да им 
възстановят 100 % от събраните суми.  

 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА 
ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ, 
РАЗЛИЧНА ОТ ВЯТЪР И 
СЛЪНЦЕ, КОИТО НЕ СА 

ОБЖАЛВАЛИ ИЛИ НЯМА 
ИЗЛЯЗЛО РЕШЕНИЕ НА СЪДА 

 „ЕСО“ ЕАД, 
ЕРД 

 

 

3/13/2014 



Срокът за изпълнение на компенсаторните мерки е до 
15.04.2014 г. 

3/13/2014 


