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ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

№ Ц-039 от 30.09.2002 г. 
 

ДКЕР, на закрито заседание, проведено на 30.09.2002 г., след като 
разгледа постъпилото съвместно предложение на електроразпределителните 
дружества за въвеждане на цени на активната електрическа енергия на ниско 
ниво на напрежение, използвана от общините за външно осветление на открити 
площи от техните територии – публична общинска собственост, установи 
следното: 

1. Мрежите за улично осветление принадлежат към групата на 
инфраструктурните обекти с голямо социално значение. 

2. Съгласно чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за енергетиката и енергийната 
ефективност общинските съвети са задължени да приемат програми за 
благоустройствените работи на териториите на общините във връзка със 
снабдяването на електрическа енергия. 

3. Съгласно чл. 92, ал.1 от ЗУТ външното изкуствено осветление на 
улици, площади, паркове, градини и други недвижими имоти – публична 
общинска собственост задължително се осигурява от общината с цел създаване 
на условия за безопасно нощно движение, както и на подходящ нощен облик на 
населените места. 

4. През последните 10 години уличното осветление частично се 
изключва в малките часове на нощта с цел икономия на електрическа енергия. 
Средногодишната събираемост на вземанията от общините за 2001 г. е 66%. 

5. Електрическата енергия за улично осветление се измерва с 
електромери с една или с две скали на ниско ниво на напрежение. 

6. Потреблението на електрическа енергия за улично осветление за 2001 
г. е 2,4% от потреблението за стопански нужди. 

7. Съвместното предложение на електроразпределителните предприятия 
предвижда намаление на дневната енергия с 6,2%, на нощната – с 3,3% и на 
еднотарифната – с 4,8%. 

 

От гореизложеното се налагат следните изводи: 
1. Обособяването на отделна тарифна група за улично осветление 

на ниво НН ще доведе до намаляване на разходите на общините за 
електрическа енергия и ще даде възможност спестените средства да бъдат 
инвестирани в енергоспестяващи проекти.  

2. Предвид малкия относителен дял на електрическата енергия за 
улично осветление в общото потребление, въвеждането на по-ниски тарифи 
ще окаже незначително влияние върху приходите на 
електроразпределителните предприятия. 



 2

Като взе предвид горните обстоятелства, ДКЕР 
 

РЕШИ: 
 

Утвърждава, считано от 01.10.2002 г. 
 

Цени на активната електрическа енергия на ниско ниво на 
напрежение, използвана от общините за външно осветление на открити 
площи от техните територии – публична общинска собственост: 

 
 

Начин на 
измерване 

Зони в 
денонощието 

Цена 
(лв./кВтч) 

Дневна 0.122 1. С две скали Нощна 0.060 
2. С една скала  0.118 

 
Забележка: В цените е включен данък върху добавената стойност 
 

 


