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ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО РЕГУЛИРАНЕ 
София – 1000, бул.”Княз Дондуков “ № 8 -10, тел. 988 24 98, 932 10 13, факс 988 87 82, www.dker.bg 

 
 

РЕШЕНИЕ  
 
 

№ Ц-013 от 30.06.2003 г. 
 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО РЕГУЛИРАНЕ 
 
на закрито заседание, проведено на 30.06.2003 г., като разгледа доклад относно цени на 
електрическата енергия при продажба от производителите, при продажба от 
преносното предприятие на разпределителните предприятия, между две 
разпределителни предприятия и цена за пренос на електрическа енергия по преносната 
мрежа, прие за установено следното: 
 

В съответствие с изискванията на чл. 23, ал. 1 от Закона за енергетиката и енергийната 
ефективност и на основание чл. 80, т. 1 от Наредбата за образуване и прилагане на цените и 
тарифите на електрическата енергия (Наредбата), 6 електропроизводствени дружества, 8 
електроразпределителни дружества и преносното предприятие са внесли в ДКЕР 
предложения за утвърждаване на цени. 

При прегледа на предложенията са констатирани грешки в изчисленията и неточности 
при прилагане на Наредбата и указанията на ДКЕР, приети с протокол № 9 / 27.02.2003 г. 

След проведени срещи с представители на енергийните дружества за уточняване на 
ценообразуващи елементи, дружествата са представили в ДКЕР коригирани предложения и 
изисканата допълнителна информация. 
 

Предвид на гореизложеното и на основание чл. 16, ал. 1, т. 10 и чл. 23, ал. 1 от 
Закона за енергетиката и енергийната ефективност (обн. ДВ, бр. 64 от 1999 г., изм. ДВ, 
бр. 1 от 2000, изм. ДВ, бр. 108 от 2001 г.) и Наредбата за образуване и прилагане на 
цените и тарифите на електрическата енергия(обн. ДВ, бр. 27 от 2002 г., изм., ДВ бр.74 
от 2002 г.) 
 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

РЕШИ: 
 

Утвърждава, считано от 01.07.2003 година, 
 

1. Цени при продажба на електрическа енергия от независими производители 
 

 Независими производители на 
електрическа енергия 

Цена за енергия
(лв./МВтч) 

Цена за 
разполагаема 
мощност 

(лв./МВтч) 
1. “АЕЦ Козлодуй” ЕАД 17.24 17.72 
2. ТЕЦ “Бобов дол” ЕАД 55.59 11.15 
3. ТЕЦ “Марица 3” ЕАД 41.69 11.75 
4. Топлофикация Русе ЕАД (блок 4) 39.08 7.64 
5. ТЕЦ “Варна” ЕАД 36.40 4.02 
6. ТЕЦ “Марица-Изток 2” ЕАД 26.74 12.87 
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Забележка: В цените не е включен данък върху добавената стойност 

 
 

2. Цени при продажба на електрическа енергия от преносното предприятие на 
разпределителните предприятия 

 
 Разпределителни предприятия Цена 

лв./МВтч 
1. “Електроразпределение – Столично” ЕАД 58.98 
2 “Електроразпределение София-област” ЕАД 48.77 
3 “Електроразпределение Пловдив” ЕАД 55.44 
4 “Електроразпределение Варна” ЕАД 51.20 
5 “Електроразпределение Стара Загора” ЕАД 50.99 
6 “Електроразпределение Горна Оряховица” ЕАД 54.38 
7 “Електроразпределение Плевен” ЕАД 50.55 
8 “Златни пясъци сервиз” АД * 49.26 

 
Забележка: В цените не е включен данък върху добавената стойност 

 
3. Цена за пренос на електрическа енергия по преносната мрежа – 11.80 

лв./МВтч 
 

Забележка: В цената не е включен данък върху добавената стойност 
 

4. Цена при продажба на електрическа енергия между две разпределителни 
предприятия – 53.57 лв./МВтч 

 
Забележка: В цената не е включен данък върху добавената стойност. 

 
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 30 

(тридесет) дневен срок. 
 

 

                                                 
* Съгласно протоколно решение № 34/17.07.2003 г., т. 9 ДКЕР реши: 
Допуска поправка на явна фактическа грешка в решение № Ц-013/30.06.2003 г., т. 2 – вместо “Златни пясъци 
сервиз” АД да се чете “Електроразпределение – Златни пясъци” АД 


