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ДКЕВР прие решение за цени за достъп до електропреносната мрежа и 

електроразпределителните мрежи, както и компенсаторен механизъм 

 

На проведено днес закрито заседание Държавната комисия за енергийно и водно 

регулиране (ДКЕВР) прие решение, с което утвърди на „Електроенергиен системен 

оператор” ЕАД цени за достъп до електропреносната мрежа, както следва: 

 

1. За производители на електрическа енергия, произведена от слънчева или 

вятърна енергия, която се изкупува по преференциални цени – 2,45 лв./ МВтч, без ДДС. 

2. За производители на електрическа енергия, произведена от възобновяеми 

източници, различни от слънце и вятър, която се изкупува по преференциални цени  – 

0,00 лв./ МВтч. 

 

Цените се дължат на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД от всички 

производители на електрическа енергия от възобновяеми източници, която се изкупува 

по преференциални цени, независимо от мястото на присъединяване. Производителите, 

присъединени към електроразпределителните мрежи, заплащат цените на операторите 

на електроразпределителните мрежи, които да ги превеждат на „Електроенергиен 

системен оператор” ЕАД. 

 

Утвърдени са и цени за достъп до електроразпределителните мрежи на „ЧЕЗ 

Разпределение България” АД, „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД и „ЕНЕРГО 

– ПРО Мрежи” АД за производители на електрическа енергия, произведена от 

възобновяеми източници, която се изкупува по преференциални цени – 0,00 лв./ МВтч.  

 

Предвид на това, че приетите цени за достъп се различават от определените с решение 

Ц-33/14.09.2012 г. на ДКЕВР временни цени за достъп, комисията е определила и 

компенсаторни мерки, които отразяват различните случаи, произтичащи от решението 

за окончателни цени. Чрез компенсаторния механизъм ДКЕВР цели да възстанови вече 

направени разходи от различните производители, както и да обезпечи доказаните 

такива от „Електроенергиен системен оператор” ЕАД.  

 

За производителите, присъединени към електропреносната мрежа на „ЕСО“ ЕАД: в 

случаите, когато окончателната цена е по-ниска от временната, „ЕСО“ ЕАД 

възстановява разликата на производителите на електрическа енергия от вятър и слънце, 

продаващи по преференциални цени, за периода от 14.09.2012 до 13.03.2014г.  

В случаите, когато окончателната цена е по-висока от временната, то производителите 

възстановяват на „ЕСО“ ЕАД разликата.  

За производителите, присъединени към електроразпределителните мрежи: в случай, че 

окончателната цена е по-ниска от временната, електроразпределителното дружество 

възстановява разликата на производителите на електрическа енергия от вятър и слънце 

и превежда на „ЕСО“ ЕАД окончателната цена за достъп. 

В случай, че окончателната цена е по-висока от временната, производителите на 

електрическа енергия от вятър и слънце възстановяват разликата на 

електроразпределителните дружества, а те – на „ЕСО“ ЕАД. 

 

Когато производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници са 

обжалвали решение № Ц-33/14.09.2012г. на ДКЕВР и за тях то е отменено с влязло в 



сила решение на съда, те имат възможност да си възстановят пълния размер на сумите 

по реда на действащото гражданско законодателство.  

За производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници, различни от 

вятър и слънце, които не са обжалвали или няма излязло решение на съда – 

операторите на мрежи, към които те са присъединени, са длъжни да им възстановят 

100% от събраните суми.  

Срокът за изпълнение на компенсаторните мерки е до 15.04.2014 г. 

 

 


