
 
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО РЕГУЛИРАНЕ 

София – 1000, бул.”Княз Дондуков “ № 8-10, тел. 932 10 13, факс 988 87 82 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ ТЕ-004 
от 29.09.2004 г. 

 
 

ДКЕР на закрито заседание, проведено на 29.09.2004 г., след 
разглеждане на предложението на НЕК ЕАД с изх. № 91-ЦБ-14/23.07.2004 г. 
за утвърждаване на коефициента “кр”, отразяващ разходите на обществения 
доставчик за доставка на балансираща енергия, установи следното: 

 
С писмо с Изх. № 91-ЦБ-14/23.07.2004 г. “НЕК” ЕАД е направил предложение до 

ДКЕР да утвърди стойността на коефициента “кр” по чл. 83, ал. 4 от Правилата за 
търговия с електрическа енергия в размер на 1.0462. Направено е допълнително искане 
комисията да определи коефициентът да бъде прилаган от 00:00 ч. на 18.09.2004 г.- 
датата на първата регистрирана сделка с електрическа енергия при свободно договорени 
цени. Коефициентът “кр” отразява разходите на обществения доставчик за доставка на 
балансираща енергия и представлява елемент от цената на балансираща енергия, 
доставяна от обществения доставчик за покриване на отрицателните небаланси на 
търговските участници за определен период на сетълмент. 

Цените, подлежащи на регулиране от ДКЕР са изчерпателно посочени в чл.30 от 
ЗЕ, като цената на балансиращата енергия, доставяна от обществения доставчик не е 
включена в обхвата на регулиране. Поради това тази цена, включително отделните 
ценообразуващи елементи, не подлежат на утвърждаване от ДКЕР, а се определят от 
обществения доставчик в съответствие с методиката за определяне на цените на 
балансиращата енергия, представляваща част от Правилата за търговия с електрическа 
енергия. 

В противоречие с разпоредбите на ЗЕ в чл. 83, ал. 4 от Правилата за търговия с 
електрическа енергия е посочено, че ДКЕР утвърждава коефициента “кр”, 
представляващ един от елементите за образуване на тази  цена. Правилата за търговия с 
електрическа енергия са общ административен акт, който се издава на основание ЗЕ и 
следва да бъде съобразен с него.  

Това противоречие налага промяна в Правилата за търговия с електрическа 
енергия. Промяната е свързана с допълване на методиката за определяне на цените за 
балансиращата енергия, която съгласно чл.21, т.8 от ЗЕ представлява част от Правилата 
за търговия с електрическа енергия. Допълването се състои в посочване на видовете 
разходи на обществения доставчик за доставка на балансираща енергия и начина за 
определяне на коефициента “кр”.  

Тъй като Правилата за търговия с електрическа енергия са общ административен 
акт, извършването на  промяна в тях налага на основание чл.14 от ЗЕ провеждането на 
процедура за обществено обсъждане. От друга страна, защитата на интересите на 
участниците в свободния пазар на електрическа енергия изисква наличието на 
действаща цена  на балансиращата енергия, доставяна от обществения доставчик, до 
извършване на посочената промяна. За този период от време коефициентът следва да 
бъде определен на стойност, равна на единица, която бъде прилагана  до приемане на 
решението на комисията за промяна в Правилата за търговия с електрическа енергия. 



 2
След тази дата стойността на коефициента ще бъде определяна от обществения 
доставчик по предвидения в правилата ред. 

Във връзка с горното ДКЕР следва да даде задължителни указания на 
обществения доставчик. 

 
 

 
С оглед гореизложеното и на основание  чл. 36, ал.1 във връзка с чл. 21, т.8  от 
Закона за енергетиката, 
 
 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО РЕГУЛИРАНЕ 
 
 

Р Е Ш И: 
 
Дава следните указания на  “НЕК” ЕАД: 
 1. Да прилага стойност на  коефициента “кр” равна  на единица при 
определяне на цената на балансиращата енергия, считано от 00:00 ч. 
на 18.09.2004 г.  
2. В 14-дневен срок от връчване на решението да представи 
предложение за изменение на Правилата за търговия с електрическа 
енергия относно начина на образуване на коефициента “кр” по чл.83. 
 
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 
30(тридесет) дневен срок. 


