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ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

№ Ц-040 от 01.10.2002 г. 
 

ДКЕР, на закрито заседание, проведено на 01.10.2002 г., след като 
разгледа предложение на НЕК-ЕАД за въвеждане на преференциални тарифни 
цени през почивните и празничните дни на активната електрическа енергия, 
използвана за стопанска дейност от потребители ВН, установи следното: 

1. Анализът на структурата на продадената електрическа енергия по 
зони на денонощието показва, че през 2001 г. потребителите на ВН са работили 
с по-ниско натоварване във върховата и по-високо натоварване през нощната 
зона на денонощието, т. е. съществува тенденция на изместване на 
потреблението към часовете с по-ниска цена на електрическата енергия. 

2. Потребителите на електрическа енергия с високо ниво на напрежение 
с годишна консумация над 50 млн. кВтч оказват значително влияние върху 
режима на работа и управлението на електроенергийната система, поради 
високата годишна използваемост и по-голямата плътност на електрическия 
товар в сравнение с другите консуматори. Въвеждането на преференциални 
тарифни цени на електрическата енергия за клиентите високо напрежение през 
почивните и празничните дни ще осигури по-добър режим на работа на 
електроенергийната система. 

3. Наличието на повече от една цена на активната електрическа енергия 
налага отделното изчисляване на плащанията на потребителите за консумирана 
реактивна енергия през работните дни и през почивните и празничните дни. 
 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 16, ал. 1, т. 10 във 
връзка с чл. 21 от Закона за енергетиката и енергийната ефективност и в 
съответствие с чл. 8а от Наредбата за образуване и прилагане на цените и 
тарифите на електрическата енергия  
 
 
ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО РЕГУЛИРАНЕ 

 
РЕШИ: 

 
1. Утвърждава, считано от 01.10.2002 г. 
 
Цени на активната електрическа енергия, използвана за стопанска и 

обществена дейност от държавните и общинските органи, от юридически и 
физически лица през почивни и празнични дни 
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Цена (лв./кВтч) * Начин на 

измерване 
Зони в 

денонощието ВН 
Върхова 0.122 
Дневна 0.068 1. С три скали 
Нощна 0.038 
Дневна 0.092 2. С две скали Нощна 0.038 

3. С една скала  0.086 
 

Забележка: В цените е включен данък върху добавената стойност. 
 
2. Цените по т. 1 се прилагат за потребители на електрическа енергия, 

присъединени към преносната мрежа, с годишно потребление над 50 млн. кВтч 
и изправни платци, съгласно условията в договорите за покупка на електрическа 
енергия от НЕК-ЕАД. 

 
3. Прилагането на Глава пета от Наредбата за образуване и прилагане на 

цените и тарифите на електрическата енергия, по отношение на използваната 
реактивна електрическа енергия, се извършва поотделно за работните дни и за 
почивните и празнични дни. 
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