
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
София 1000, бул.”Княз Дондуков“ № 8-10, тел. 988 24 98, 935 96 13, факс 988 87 82 

 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ Ц – 018 

от 28.09.2006 г. 

 

На основание чл. 21, т. 6, чл. 30, ал. 1, т. 1, т. 4, т. 6, т. 6а и т. 7, чл. 33, ал. 1 и ал. 2 
от Закона за енергетиката във връзка с § 17 от ПЗР на Закона за енергетиката, чл. 2, 
т.т. 1-2, 5-6 и т. 8, чл. 4, ал. 1, т. 1 и т. 2, б. “б” от Наредбата за регулиране на цените на 
електрическата енергия и § 4 от ПЗР на Наредбата за регулиране на цените на 
електрическата енергия, и на основание Насоки за регулиране на българските 
електропроизводствени дружества, и Указания на ДКЕВР за ценообразуване при 
пренос на електрическа енергия и за образуване на цените на електрическата енергия 
на електроразпределителните дружества при регулиране чрез горна граница на 
приходите, приети с протоколни решения съответно №№ 38/07.04.2005 г., 29/10.05.2004 
г. и 34/02.06.2004 г.  

 
 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

Р Е Ш И: 
 

Утвърждава, считано от 01.10.2006 г.: 
 
 

I. Цена за разполагаемост без ДДС, по която “ТЕЦ Варна” ЕАД продава студен резерв на 
“НЕК” ЕАД в размер на 7,94 лв./МВтч, при ценообразуващи елементи: 
 

Необходими годишни приходи – 73 990 хил.лв.; 
Регулаторна база на активите – 277 880 хил. лв.; 
Норма на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане – 12%. 

 
Цената по т. І. да се прилага от датата на влизане в сила на Договора за продажба на 
допълнителни услуги и студен резерв от 2006 г., сключен между “НЕК” ЕАД и “ТЕЦ 
Варна” ЕАД. 
 
ІІ. Определя цена без ДДС, по която водноелектрическите централи с инсталирана 
мощност под 10 MВт продават електрическа енергия на обществения доставчик и/или 
на обществените снабдители в размер на 85.19 лв./МВтч.  
 
ІІІ. Цена без ДДС, по която общественият доставчик – “Национална електрическа 
компания” ЕАД, продава електрическа енергия на обществените снабдители в размер 
на 61,21 лв./МВтч, при ценообразуващи елементи: 
  
 Необходими годишни приходи – 1 392 868 хил. лв. 
 Регулаторна база на активите – 868 389 хил. лв. 
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 Норма на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане – 1,54 %. 
 
ІV. Цена без ДДС, по която преносното предприятие - “Национална електрическа 
компания” ЕАД, пренася електрическа енергия през електропреносната мрежа в размер 
на 10,67 лв./МВтч,  при ценообразуващи елементи: 
 

Необходими годишни приходи – 384 465 хил. лв. 
 Регулаторна база на активите – 577 234 хил. лв. 
 Норма на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане – 1,54%. 
 
V. Цена без ДДС при продажба на електрическа енергия между обществените 
снабдители – дружествата, посочени в т. VІ, в размер на 61,21 лв./МВтч. 
 
VІ.  Необходими годишни приходи за втория ценови период от първия регулаторен 
период за цените по т. VІІ - ХІІ,   както следва:  

 
1. Необходими годишни приходи общо за “Електроразпределение  - Столично” 

АД, “Електроразпределение – София област” АД и “Електроразпределение - Плевен” 
АД - 811 806 хил.лв., от които необходими годишни приходи за дейността разпределение 
на електрическа енергия – 320 828 хил.лв., а за дейността обществено снабдяване с 
електрическа енергия – 490 978 хил.лв. 

 
2. Необходими годишни приходи общо за “Електроразпределение – Пловдив” АД 

и “Електроразпределение – Стара Загора” АД – 688 171 хил.лв., от които необходими 
годишни приходи за дейността разпределение на електрическа енергия – 265 433 хил.лв., 
а за дейността обществено снабдяване с електрическа енергия – 422 738 хил.лв. 

 
3. Необходими годишни приходи общо за “Електроразпределение – Горна 

Оряховица” АД и “Електроразпределение – Варна” АД – 479 847 хил.лв., от които 
необходими годишни приходи за дейността разпределение на електрическа енергия – 
194 798хил.лв., а за дейността обществено снабдяване с електрическа енергия – 285 049 
хил.лв. 

 
4. Необходими годишни приходи  за “ЕРП Златни пясъци” АД - 6 917 хил.лв., от 

които необходими годишни приходи за дейността разпределение на електрическа 
енергия – 2 887 хил.лв., а за дейността обществено снабдяване с електрическа енергия - 4 
030 хил.лв. 
 
VІІ. Цени с ДДС, по които “Електроразпределение - Столично”АД, 
“Електроразпределение – София област”АД и “Електроразпределение - Плевен” АД 
продават електрическа енергия до преобразуването по § 17 от ПЗР на ЗЕ:  
 
1. На стопански потребители, присъединени към електроразпределителните мрежи на 
средно и ниско напрежение: 
 
 

Цена, лв./кВтч 
ниво на напрежение

Начин на 
измерване 

Зони в 
денонощието 

СН НН  
върхова 0,144 0,190 1. С три скали 
дневна  0,089 0,118 
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нощна 0,055 0,072 
дневна  0,114 0,152 2. С две скали 
нощна 0,055 0,072 

3. С една скала   0,109 0,145 

 
2. На битови потребители, присъединени към електроразпределителните мрежи на 
ниско напрежение: 
 

Начин на 
измерване 

Зони в 
денонощието 

Цена,  
лв./кВтч 

Дневна 0,146 
С две скали 

Нощна 0,093 

С една скала   0,146 

 
VІІІ. Цени с ДДС, по които  “Електроразпределение – Пловдив” АД  и 
“Електроразпределение – Стара Загора”АД  продават електрическа енергия до 
преобразуването по § 17 от ПЗР на ЗЕ:  
 
1. На стопански потребители, присъединени към електроразпределителните мрежи на 
средно и ниско напрежение: 
 
 

Цена, лв./кВтч 
ниво на напрежение

Начин на 
измерване 

Зони в 
денонощието 

СН НН  
върхова 0,139 0,184 
дневна  0,086 0,114 1. С три скали 
нощна 0,053 0,070 
дневна  0,110 0,147 2. С две скали 
нощна 0,053 0,070 

3. С една скала   0,105 0,140 

 
2. На битови потребители, присъединени към електроразпределителните мрежи на 
ниско напрежение: 
 

Начин на 
измерване 

Зони в 
денонощието 

Цена,  
лв./кВтч 

Дневна 0,146 
С две скали 

Нощна 0,093 
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С една скала   0,146 

 
ІХ. Цени с ДДС, по които “Електроразпределение – Горна Оряховица” АД  и 
“Електроразпределение – Варна”АД продават електрическа енергия до преобразуването 
по § 17 от ПЗР на ЗЕ:  
 
1. На стопански потребители, присъединени към електроразпределителните мрежи на 
средно и ниско напрежение: 
 
 

Цена, лв./кВтч 
ниво на напрежение

Начин на 
измерване 

Зони в 
денонощието 

СН НН  
върхова 0,144 0,189 
дневна  0,089 0,117 1. С три скали 
нощна 0,055 0,072 
дневна  0,114 0,151 2. С две скали 
нощна 0,055 0,072 

3. С една скала   0,109 0,144 

 
2. На битови потребители, присъединени към електроразпределителните мрежи на 
ниско напрежение: 
 

Начин на 
измерване 

Зони в 
денонощието 

Цена,  
лв./кВтч 

Дневна 0,146 
С две скали 

Нощна 0,093 

С една скала   0,146 

 
X. Цени с ДДС, по които “ЕРП Златни пясъци”АД продава електрическа енергия до 
преобразуването по § 17 от ПЗР на ЗЕ:  
 
1. На стопански потребители, присъединени към електроразпределителните мрежи на 
средно и ниско напрежение: 
 

Цена, лв./кВтч 
ниво на 

напрежение 
Начин на 
измерване 

Зони в 
денонощието 

НН 
върхова 0,183 
дневна 0,113 1. С три скали 
нощна 0,070 
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дневна 0,146 2. С две скали 
нощна 0,070 

3. С една скала  0,139 

 
 
ХІ. Цени с ДДС, по които електроразпределителните дружества по т. VІ пренасят  
електрическа енергия през електроразпределителните мрежи за привилегировани 
потребители до преобразуването им по § 17 от ПЗР на ЗЕ и за всички потребители след 
това преобразуване: 
 

1. За “Електроразпределение - Столично” АД, “Електроразпределение – София 
област” АД и “Електроразпределение - Плевен” АД : 

 
1.1.  за средно напрежение – 0,016 лв./кВтч; 
1.2. за ниско напрежение – 0,059 лв./кВтч. 
 

2. За “Електроразпределение – Пловдив” АД  и “Електроразпределение – Стара 
Загора” АД:  

 
 2.1. за средно напрежение – 0,017 лв./кВтч; 

2.2. за ниско напрежение – 0,054лв./кВтч. 
 

3. За “Електроразпределение – Горна Оряховица” АД  и “Електроразпределение – 
Варна” АД: 

 
3.1. за средно напрежение – 0,017 лв./кВтч; 
3.2. за ниско напрежение – 0,058 лв./кВтч. 
 

4. За “ЕРП Златни пясъци”АД:  
 

4.1. за ниско напрежение – 0,049 лв./кВтч. 
 
ХІІ. Цени с ДДС, по които обществените снабдители след преобразуването по § 17 от 
ПЗР на ЗЕ, съответно крайните снабдители след 01.07.2007 г., продават електрическа 
енергия на непривилегировани потребители, съответно на битови потребители и 
предприятия с по-малко от 50 души нает персонал и с годишен оборот до 19,5 млн.лв. 
след 01.07.2007 г.: 

 
1. За обществения снабдител/краен снабдител, правоприемник на 

“Електроразпределение - Столично” АД, “Електроразпределение – София област” АД и 
“Електроразпределение - Плевен” АД: 

 
1.1. за стопански потребители, присъединени към 

електроразпределителните мрежи на средно и ниско напрежение: 
 

Цена, лв./кВтч Начин на 
измерване 

Зони в 
денонощието 

СН НН  
1. С три скали върхова 0,128 0,131 
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дневна  0,073 0,059 
нощна 0,039 0,013 
дневна  0,098 0,093 2. С две скали 
нощна 0,039 0,013 

3. С една скала   0,093 0,086 

 
1.2. за битови потребители, присъединени към електроразпределителните 

мрежи на ниско напрежение: 
 

Начин на 
измерване 

Зони в 
денонощието

Цена,  
лв./кВтч 

Дневна 0,087 
С две скали 

Нощна 0,034 

С една скала   0,087 

 
 
2. За обществения снабдител/краен снабдител, правоприемник на  

“Електроразпределение – Пловдив” АД  и “Електроразпределение – Стара Загора” АД: 
 

2.1. за стопански потребители, присъединени към 
електроразпределителните мрежи на средно и ниско напрежение: 
 

Цена, лв./кВтч Начин на 
измерване 

Зони в 
денонощието 

СН НН  
върхова 0,122 0,130 
дневна  0,069 0,060 1. С три скали 
нощна 0,036 0,016 
дневна  0,093 0,093 2. С две скали 
нощна 0,036 0,016 

3. С една скала   0,088 0,086 

 
2.2. за битови потребители, присъединени към електроразпределителните 

мрежи на ниско напрежение: 
 

Начин на 
измерване 

Зони в 
денонощието

Цена,  
лв./кВтч 

Дневна 0,092 
С две скали 

Нощна 0,039 
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С една скала   0,092 

 
 
3. За обществения снабдител/краен снабдител, правоприемник на 

“Електроразпределение – Горна Оряховица” АД  и “Електроразпределение – Варна” 
АД:   

 
3.1. за стопански потребители, присъединени към 

електроразпределителните мрежи на средно и ниско напрежение: 
 

Цена, лв./кВтч Начин на 
измерване 

Зони в 
денонощието 

СН НН  
върхова 0,127 0,131 
дневна  0,072 0,059 1. С три скали 
нощна 0,038 0,014 
дневна  0,097 0,093 2. С две скали 
нощна 0,038 0,014 

3. С една скала   0,092 0,086 

 
3.2. за битови потребители, присъединени към електроразпределителните 

мрежи на ниско напрежение: 
 

Начин на 
измерване 

Зони в 
денонощието

Цена,  
лв./кВтч 

Дневна 0,088 
С две скали 

Нощна 0,035 

С една скала   0,088 

 
  

 
4. За обществения снабдител/краен снабдител, правоприемник на “ЕРП Златни 

пясъци”АД: 
4.1. за стопански потребители, присъединени към 

електроразпределителните мрежи на  ниско напрежение: 
 

Цена, лв./кВтчНачин на 
измерване 

Зони в 
денонощието 

НН 
върхова 0,134 
дневна 0,064 1. С три скали 
нощна 0,021 
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дневна 0,097 2. С две скали 
нощна 0,021 

3. С една скала  0,090 

  
 

ХІІІ. След преобразуването по § 17 от ПЗР на ЗЕ на електроразпределителните 
дружества, посочени в т. VІ, потребителите, които те снабдяват с електрическа енергия, 
заплащат утвърдените за съответното дружество цени за електрическа енергия по т. ХІІ 
и цени за пренос по т. ХІ.  
 

 
 

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

 


