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Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ Ц –011 

от  30.06.2004 г. 

 
ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

на закрито заседание, проведено на 30.06.2004 г., като разгледа заявления за 
утвърждаване на цени на електрическата енергия, подадени от електроенергийните 
дружества, осъществяващи дейност по производство, пренос и разпределение на 
електрическа енергия, доклад с вх. № ДК-154/25.06.2004г. от дирекция 
“Икономическо регулиране” и събраните по време на откритото заседание за 
разглеждане на заявленията данни, установи следното: 
 

Съгласно чл. 36, ал. 2 от Закона за енергетиката (ЗЕ) във връзка с § 3 от Преходните 
и заключителни разпоредби на Наредбата за регулиране на цените на електрическата 
енергия (Наредбата) до 31.12.2004 г. цените на електрическата енергия за потребителите 
се привеждат в съответствие с разходите за производство, пренос и разпределение на 
електрическа енергия. 

В съответствие с горните разпоредби и приетия от ДКЕР примерен тригодишен 
график за изменение на цената на електрическата енергия за битови нужди, ДКЕР с 
решение № Ц-010/30.06.2004г. е изпълнила третия етап от този график, предвиждащ  10 % 
увеличение на средната продажна цена за битови потребители. Изпълнението на третия 
етап от графика, както и прогнозните изменения в структурата на потребление, ще 
доведат до изменение на приходите от продажби на електрическа енергия в 
електроенергийната система, с което от своя страна следва да бъдат съобразени 
допустимите прогнозни разходи за производство, пренос и разпределение на електрическа 
енергия. 

Съгласно § 2 от ПЗР на Наредбата, за определянето на цените на електрическата 
енергия при продажба от производители, с изключение на тези, които продават 
електрическа енергия по преференциални цени, се прилага методът «норма на 
възвръщаемост на капитала». 

На основание чл. 33, ал. 1 от ЗЕ, ДКЕР определя преференциални цени за продажба 
на електрическа енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници и по 
комбиниран начин от централи с комбинирано производство на електрическа и топлинна 
енергия. Тези преференциални цени се определят като не по- ниски от 80% от средната 
продажна цена на електрическата енергия за предходната календарна година за битови 
потребители. Предвид на това, цените за продажба на електрическата енергия от централи 
с комбиниран начин на производство са приведени в съответствие с посочените 
разпоредби.  

В изпълнение на § 3, т. 3 и т. 4 от ПЗР на Наредбата, при утвърждаване на цените за 
продажба на електрическа енергия от обществения доставчик на обществените 
снабдители и между съседни обществени снабдители се прилагат правилата за преходно 
ценообразуване. 

Съгласно § 3, т. 1 от ПЗР на Наредбата цените при продажба на електрическа 
енергия от обществения доставчик на не привилегировани потребители, присъединени 
към преносната мрежа, и цените при продажба на електрическа енергия от обществените 
снабдители на потребители за стопански нужди, присъединени към разпределителните 
мрежи, остават непроменени.  
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Цената за пренос на електрическа енергия през електроразпределителните мрежи 
на средно напрежение е определена в съответствие с разпоредбата на чл. 23 от Наредбата. 

 
 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, т. 6, чл. 30, ал. 1, т. 1, т. 4, т. 6 и 
т. 7, чл. 33, ал. 1 и ал. 2 и чл. 36, ал. 2 от Закона за енергетиката във връзка с § 2 и § 3 
от Наредбата за регулиране на цените на електрическата енергия, 

 
 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

Р Е Ш И: 
 

Утвърждава, считано от 01.07.2004 г. 
 

I. Цени на електрическа енергия при продажба от производители на обществения 
доставчик 
 

    №         Дружество Цена за енергия
(лв./МВтч)  

Цена за 
разполагаемост 

(лв./МВтч) 
1 "АЕЦ Козлодуй" ЕАД 12.53 25.78 
2 ''ТЕЦ Бобов дол" ЕАД  48.51 9.91 
3 ''ТЕЦ Марица 3" АД  46.78 13.51 
4 "Топлофикация Русе" ЕАД (блок 4)  49.28 11.84 
5 ''ТЕЦ Варна" ЕАД  47.87 5.05 
6 ''ТЕЦ Марица - Изток 2" ЕАД  27.61 11.36 

 
В утвърдените цени по т. І не е включен данък върху добавената стойност. 
Утвърдените цени по т. І са в сила до 31.12.2004 г.  
 
ІІ. Цени на електрическата енергия при продажба от производители с комбинирано 
производство на електрическа и топлинна енергия 
 

    №         Дружество 
Преференциална цена на 
електрическата енергия  

(лв./МВтч) 

1 “Топлофикация Русе” ЕАД 70.24 
2 ТЕЦ към “Захарни заводи” АД 70.24 
3 ТЕЦ към “Брикел” ЕАД 70.24 
4 ТЕЦ към “Свилоза” АД 70.24 
5 ТЕЦ на “Девен” ЕАД 70.24 

 
В утвърдените цени по т. ІІ не е включен данък върху добавената стойност. 
 
ІІІ. Цена за продажба на електрическа енергия от водноелектрически централи с 
инсталирана мощност под 10 MВт, с изключение на водноелектрическите централи,  
отговарящи на условията по решение № Ц-008/20.05.2003 г. - 70.24 лв./МВтч. 
 
В утвърдената цена по т. ІІІ не е включен данък върху добавената стойност. 
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ІV. Цена за пренос на електрическа енергия през електроразпределителните мрежи 
на средно напрежение 
 

№ Разпределително дружество 

Цена за 
разпределение на 

СН                
(лв./МВтч) 

1 "Електроразпределение Столично"  ЕАД 8,64 
2 "Електроразпределение София-област"  ЕАД 9,01 
3 "Електроразпределение Плевен"  ЕАД 6,31 
4 "Електроразпределение Пловдив"  ЕАД 6,07 
5 "Електроразпределение Стара Загора"  ЕАД 10,22 
6 "Електроразпределение Горна Оряховица"  ЕАД 8,24 
7 "Електроразпределение Варна"  ЕАД 6,68 

 
В утвърдената цена по т. ІV не е включен данък върху добавената стойност. 
 
V. Индивидуални цени, по които обществения доставчик продава електрическа енергия    на 
обществените снабдители 
 

    №  Обществен снабдител Индивидуална цена    
(лв./МВтч)       

1 "Електроразпределение Столично"  ЕАД 60.99 
2 "Електроразпределение София-област"  ЕАД 50.09 
3 "Електроразпределение Плевен"  ЕАД 54.52 
4 "Електроразпределение Пловдив"  ЕАД 58.14 
5 "Електроразпределение Стара Загора"  ЕАД 54.39 
6 "Електроразпределение Горна Оряховица"  ЕАД 55.76 
7 "Електроразпределение Варна"  ЕАД 57.74 
8 " ЕРП Златни пясъци" АД 54.53 
9 "Слънчев бряг" АД 54.39 

 
В утвърдените цени по т. V не е включен данък върху добавената стойност. 
 
VІ. Цена при продажба на електрическа енергия между обществени снабдители - 56.58 
лв./МВтч. 
В утвърдената цена по т. VІ не е включен данък върху добавената стойност.  
 

Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14 
(четиринадесет) дневен срок.  

 


