
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

П Р О Т О К О Л 
№ 44 

 
                         (извлечение) 
 

София, 14.02.2007 г. 
 
 Днес, 14.02.2007 г. от 14:00 ч. се проведе закрито заседание на Държавната 
комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), ръководено от председателя проф. 
дтн инж. К. Шушулов.  

 
Установено бе, че няма правни пречки за провеждане на заседанието, което 

протече при следния 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 
 

1. Разглеждане на проект на задължителни указания за прилагане на цени на 
електрическата енергия за битови потребители от “ЧЕЗ Електро България” АД. 

 
 

Членовете на комисията,  след разглеждане на проекта на задължителните указания, 
установиха следното: 
 

С решение № Ц-018/28.09.2006 г., т. ХІІ.1.2, комисията е утвърдила цени с ДДС, по 
които обществения снабдител след преобразуването по § 17 от ПЗР на ЗЕ, в случая “ЧЕЗ 
Електро България” АД, продава електрическа енергия на битови потребители.   

С решение № Ц-026/22.12.2006 г., т. 3, ДКЕВР е допълнила посоченото по-горе 
решение, като е утвърдила цените и без ДДС. Утвърждаването на цени без ДДС за битови 
потребители не води до изменение на общата цена за дневна и нощна тарифа с ДДС по 
решение № Ц-018/28.09.2006 г.  

С оглед защита интересите на потребителите и с цел недопускане на разлики в 
размера на общата цена за  дневна и нощна тарифа с ДДС, съответно без ДДС, “ЧЕЗ 
Електро България” АД, считано от 01.01.2007 г.,  следва да прилага по отношение на 
битовите потребители цените с ДДС, утвърдени с решение № Ц-026/22.12.2006 г.    

 
  Предвид гореизложеното и на основание чл. 36, ал. 1 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 

6 и чл. 23, ал. 1, т. 2 от ЗЕ, ДКЕВР  
 

Р Е Ш И: 
 

Дава задължителни указания на “ЧЕЗ Електро България” АД, както следва: 
 

1. При продажба на електрическа енергия на битови потребители, считано от 
01.01.2007 г., да фактурира консумираната електрическа енергия по цени с ДДС за 
разпределение и снабдяване, утвърдени с решение № Ц-026/22.12.2006 г.; 

 2. Да компенсира на потребителите за месец януари получените по-високи 
стойности във фактурите. 
  


