
СТАНОВИЩЕ 

 

НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

ЗА КЛАСИФИЦИРАНЕ НА ВОДНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЦЕНТРАЛИ С 

ИНСТАЛИРАНА МОЩНОСТ ДО 10 МВТ ПО КАТЕГОРИИТЕ, УТВЪРДЕНИ С 

РЕШЕНИЕ № Ц–010/30.03.2011 Г. 

 

 

На основание чл. 21 от ЗВАЕИБ Държавната комисия за енергийно и водно 

регулиране с Решение № Ц–010/30.03.2011 г. определи преференциални цени за продажба 

на електрическа енергия, произведена от електрически централи с първичен енергиен 

източник вода при отчитане на общия критерий по чл. 19а, ал. 1, т. 1 от НРЦЕЕ - вид на 

хидроенергийната технология. 

В горепосоченото Решение водноелектрическите централи са класифицирани по 

воден пад и по конфигурация (схема) на изпълнение на водните турбини: 

I. Класификация по воден пад: 

- Нисконапорни с нетен пад до 30 метра; 

- Среднонапорни с нетен пад от 30-100 метра 

- Високонапорни с нетен пад над 100 метра 

- МВЕЦ (Микроводноелектрическа централа) 

- МВЕЦ с помпи 

- Тунелни деривации с годишен изравнител, работещи в нисконапорните, 

среднонапорните и високонапорните нетни падове. 

II. Класификация по конфигурация: 

- Руслови; 

- Деривационни; 

- Подязовирни; 

- Деривационни с годишен изравнител; 

- Тунелни деривации с годишен изравнител. 

С оглед подадените много искания за издаване на удостоверения, с които 

Комисията да посочи в коя категория попадат конкретни енергийни обекти, следва да се 

посочи, че ДКЕВР няма законово правомощие да издава административни актове с такова 

съдържание. Принадлежността на всеки производител към определената ценова категория 

се декларира достатъчно ясно в: 

- Разрешително за водоползване, издадено по реда на чл. 60 и следващите от Закона за 

водите (ЗВ); 

- Протокол образец 16, съставян на основание чл.7, ал.3, т.16 на Наредба № 3 от 2003 г. 

за съставяне на актове и протоколи по време на строителство; 

- Спецификации на техническите проекти, свързани с машини, съоръжения агрегати. 

В разрешителното за водоползване, издадено от съответния орган по чл. 52 от ЗВ 

по отношение на конкретна водноелектрическа централа, което е част от основните 

документи на енергийния обект са посочени всички горепосочени технически параметри 

на съоръженията на централата, включително параметрите на оттока, задълженията за 

монтиране на измервателни устройства на използвания воден обем и други.  

Определяне принадлежността на всяка една водноелектрическа централа към 

утвърдените с Решение № Ц–010/30.03.2011 г. категории следва да се доказва чрез 

горепосочените документи от собственика на централата пред съответния краен 

снабдител, като определянето на принадлежността към ценова категория може да завърши 

със съответен протокол. 



В т. 7 от Решение № Ц–010/30.03.2011 г. за дата на  въвеждане в търговска 

експлоатация се счита датата на Удостоверението за въвеждане в експлоатация по смисъла на 

Закона за устройство на територията. 

В случаите, когато отработената вода от водноелектрическа централа се използва за 

допълнително усвояване на енергийния потенциал чрез помпи, работещи в генераторен режим, 

общата произведена електрическа енергия да се счита, като произведена електрическа енергия от 

централа, класифицирана в категориите от т. 1 до т.5 или т. 7. 
 

 Становището е прието на закрито заседание на ДКЕВР на 02.05.2011 г. с 

протоколно решение № 67 по т.1. 

 

 Становището е поставено на интернет страницата от Главния секретар на ДКЕВР 

на 05.05.2011 г. 


