
С Т А Н О В И Щ Е 

Във връзка с постъпило запитване от „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД с вх. 

№ Е-13-41-68 от 24.06.2014 г. относно изясняване на точния смисъл на разпоредбата на чл. 7, 

ал. 7 във връзка с чл. 7, ал. 1, ал. 4 и ал. 5 от Наредба № 1 от 18.03.2013 г. за регулиране на 

цените на електрическата енергия (НРЦЕЕ), Комисията изразява следното становище: 

По силата на чл. 7, ал. 7 във връзка с ал. 1, ал. 4 и ал. 5 от Наредбата за регулиране на 

цените на електрическата енергия, отм., в редакция обн. ДВ, бр. 17 от 2.03.2004, изм. и доп., 

бр. 42 от 5.06.2012 г., в сила от 5.06.2012 г., разпределителните предприятия на електрическа 

енергия заплащат на електроенергийния системен оператор ежемесечно надбавки в 

зависимост от отдадената и използваната реактивна енергия. Това нормативно правило по 

идентичен начин е възпроизведено в чл. 7 , ал. 7 във връзка с ал. 1 , ал. 4 и ал. 5 от НРЦЕЕ. 

По силата на горе посочените разпоредби от НРЦЕЕ разпределителните предприятия 

заплащат ежемесечно надбавки за използваното и отдадено количество електрическа енергия 

на електроенергийния системен оператор. При определяне на размера на тези надбавки 

възниква въпроса кои количества реактивна енергия трябва да бъдат взети предвид: 

количествата консумирани реактивна енергия, които са свързани с технологичните разходи 

по преноса на електрическа енергия в електроразпределителна мрежа или всички количества 

реактивна енергия, отчетени като преминали от електропреносната към 

електроразпределителната мрежа и обратно, независимо от това дали са причинени от самата 

мрежа или от други, присъединени към нея обекти (на производители или потребители). 

Делът на реактивната енергия е основен фактор, който определя икономичността при 

пренасянето на електрическата енергия и има пряко отношение към нивото на 

технологичните разходи по преноса и разпределението.  Това обуславя необходимостта 

пренасяната реактивна енергия да бъде минимална, т.е. факторът на мощността да има 

стойност близка до 1.  

Отговорността за управлението на потоците електрическа енергия в 

разпределителната мрежа, в това число на реактивната електрическа енергия, е на 

лицензиантите, притежаващи лицензии за дейността „разпределение на електрическа 

енергия“, които в  процес на реконструкция и планиране развитие на мрежата следва да 

използват всички технически средства, с които да влияят на това. Съгласно разпоредбите на 

Правилата за управление на електроразпределителната мрежа, развитието и реконструкцията 

на електроразпределителната мрежа трябва да осигурява предпоставки за експлоатацията й с 

възможно най-ниски експлоатационни и технологични разходи за разпределение на 

електрическа енергия. В допълнение към това, съгласно разпоредбите на НРЦЕЕ, клиентите 

и производителите на електрическа енергия, когато са в режим на потребление, заплащат 

надбавки при използване и отдаване на реактивна енергия в мрежата. Това задължение 

осигурява средства, които електроразпределителните дружества могат да използват за 

намаляване на реактивната енергия в мрежата.  

Горните аргументи обосновават извода, че при определяне на размера на надбавките 

за реактивна енергия, както при действието на Наредбата за регулиране на цените на 

електрическата енергия, в сила от 5.06.2012 г., отм., така и по чл. 7, ал. 7 във връзка с ал. 1 , 

ал. 4 и ал. 5 от НРЦЕЕ, под използвана, респективно отдадена от разпределителните 

предприятия реактивна енергия следва да се има предвид цялата реактивна енергия, 

отчетена на границиците с електропреносната мрежа, независимо от 

източника/консуматора на тази енергия, и независимо от посоката на активната 

енергия. 

 

Становището е прието от ДКЕВР с решение по Протокол № 95 от 01.07.2014 г., т. 4. 


