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ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО РЕГУЛИРАНЕ 
 
         

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ Ц–014 

от  09.08.2004 г. 

 
ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО РЕГУЛИРАНЕ 
 
на закрито заседание, проведено на 09.08.2004 г., като разгледа доклад относно 

цени на активната електрическа енергия, използвана за битови нужди от 
населението, установи следното: 
 
 С решение № Ц-029/28.06.2002 г. Държавната комисия за енергийно регулиране е 
утвърдила, считано от 01.07.2002 г., цени на активната електрическа енергия, използвана 
за битови нужди от населението. Решението на ДКЕР е обжалвано пред Върховния 
административен съд. С решение № 571 от 27.01.2004 г. на ВАС, тричленен състав, е 
отменено решение № Ц-029/28.06.2002 г. в частта, с която са утвърдени цени на 
електрическата енергия за битови нужди за второто, увеличено стъпало за всички 
елементи от тарифата- при начин на измерване с две и с една скала и за съответните 
категории потребители. Преписката е върната на ДКЕР за решаване на спора по същество 
при спазване на дадените задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона. 

След проучване на обстоятелствата и фактите по преписката и на дадените с 
решение № 571/27.01.2004 г. на ВАС указания по тълкуването и прилагането на закона, 
ДКЕР достигна до следните фактически и правни изводи: 
 Енергийната стратегия на Република България, приета с решение № 279/11.05.2002 
г. на Министерски съвет и одобрена от Народното събрание с решение от 17.07.2002 г., 
предвижда индикативен график за увеличаване на средните цени на електрическата 
енергия за битови нужди на три етапа- 2002 г., 2003 г. и 2004 г., като последният етап е до 
31.12.2004 г. Конкретните параметри на цените са от компетентността на ДКЕР и се 
базират на ежегодни регулаторни прегледи на енергийните дружества. С Енергийната 
стратегия се въвежда също тарифната структура на цените на електрическата енергия за 
битови нужди, предвиждаща социалноориентирани двустъпални цени:  

- до 75 кВтч дневна електрическа енергия- по действаща дневна цена целогодишно; 
- до 50 кВтч нощна електрическа енергия- по действаща нощна цена за петте 

отоплителни месеца. 
Дневната двустъпална тарифна цена е валидна за всички битови потребители, а 

нощната- за всички с изключение на потребителите, присъединени към топлопреносната 
мрежа. Цените на първото стъпало остават непроменени през целия период на преходно 
ценообразуване, който трябва да приключи през 2004 г.  

Отчитайки изискванията на Енергийната стратегия, комисията е утвърдила 
двустъпална тарифна структура на цените на електрическата енергия за битови нужди, 
която е с още по-голяма социалнаориентираност, тъй като предвижда за потребители,  
които не са присъединени към топлопреносната мрежа и чиито електромери измерват 
електрическата енергия с една скала, през периода 1 ноември до 31 март, да заплащат 125 
кВтч по цена за първо стъпало. 

Поради непроменящата се цена на първото стъпало, размерите на ежегодните 
увеличения на второто стъпало са по- високи от целевите нива на средно претеглените 
продажни цени за всеки етап, посочен по-горе. Конкретните размери на ежегодните 
увеличения се определят от ДКЕР след одобряване на необходимите годишни приходи на 
електроразпределителните дружества.  
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Решение № 279 от 11.05.2002 г. на Министерския съвет, с което е приета  
Енергийната стратегия, е административен акт, който поражда задължителни правни 
последици за ДКЕР като негов адресат. Също така, съгласно разпоредбата на чл. 86, ал. 2 
от Конституцията на Република България решенията на Народното събрание са 
задължителни за всички държавни органи, организациите и гражданите. Като юридически 
актове решенията на Народното събрание пораждат пряко правни последици със 
задължителен характер за посочените по-горе субекти (р. № 3044 от 28.03.2003 г. на 
петчленен състав на ВАС). Предвид на това, решението на Народното събрание и 
одобрената с него Енергийна стратегия са задължителни за ДКЕР във връзка с 
прилагането на ценовата политика, респективно в случая въвеждането на двустъпални 
тарифни цени.  

В съответствие с тази част на Енергийната стратегия в Наредбата за образуване и 
прилагане на цените и тарифите на електрическата енергия (отм., ДВ, бр. 17 от 02.03.2004 
г.), глава трета «Цени при продажба от преносното предприятие» и глава четвърта «Цени 
на електрическа енергия при продажба от разпределителни предприятия», се съдържат 
раздели «Преходно ценообразуване». По отношение на определяните от ДКЕР цени на 
електрическата енергия за битовите потребители в чл. 47 от тази Наредба е предвидено, че 
средната продажна цена за битови потребители се достига чрез ежегодни повишения в 
рамките на преходния период по примерен график и определени от ДКЕР размери на 
отделните повишения, а тарифните цени за битовите потребители по зони на денощието 
се изменят в съответствие със средната продажна цена.  

С решение № Ц-028/28.06.2002 г. ДКЕР е приела примерен тригодишен график за 
ежегодно повишаване на средната продажна цена на електрическата енергия за битови 
нужди. 

Увеличението на средната продажна цена на електрическата енергия за битови 
нужди с 20% от 2002 г. е в изпълнение на първият етап от приетия с решение № Ц-
028/28.06.2002 г. примерен тригодишен график за ежегодно повишаване на средната 
продажна цена на електрическата енергия за битови нужди. 

Средно-претеглената цена за първия етап от графика между четирите тарифни 
цени, които се въвеждат с двустъпалната тарифа (дневна-първо стъпало, нощна-първо 
стъпало, дневна-второ стъпало, нощна-второ стъпало) е увеличената с 20 % действаща 
към 30.06.2002 г. средно-претеглена цена между двете тарифни цени-дневна (0.098 
лв./кВтч) и нощна (0.053 лв./кВтч). Поради непроменените цени на първото стъпало, 
увеличението на средната цена само на второ стъпало е 29.52 %. При средно 20 % 
увеличение средната цена на електрическата енергия от 01.07.2002 г. е 0.097 лв./кВтч с 
ДДС. Изчисленията за процентното увеличение на средната цена на второ стъпало, за да 
се получи средно 20 % увеличение на средната цена за битови потребители са направени 
по методика, приложена към доклада. 
 

 
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, т. 6 от Закона за енергетиката, 

чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката и енергийната ефективност (отм.), чл. 47 
от Наредбата за образуване и прилагане на цените и тарифите на електрическата 
енергия (отм.) във връзка с раздел ІІ.5, т. 4 от Енергийната стратегия на Република 
България (обн. ДВ, бр. 71/2002 г.),  

 
 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

Р Е Ш И: 
 

Утвърждава, считано от 01.07.2002 г. до 30.06.2003 г. 
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ЦЕНИ НА АКТИВНАТА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ, ИЗПОЛЗВАНА ЗА БИТОВИ 
НУЖДИ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО С ДДС 

 
 
Начин на 
измерване 

Зони в 
денонощието Месечно потребление Цена 

(лв./кВтч) Прилага се за потербители 

до 75 кВтч 0.098 Всички Дневна над 75 кВтч 0.127 Всички 

цялото потребление 0.068 

 - присъединени към 
топлопреносната мрежа; 
 - неприсъединени към 
топлопреносната мрежа за 
периода 1 април – 31 октомври 

до 50 кВтч 0.053 
 - неприсъединени към 
топлопреносната мрежа за 
периода 1 ноември – 31 март 

 
 
С две 
скали Нощна 

над 50 кВтч 0.068 
 - неприсъединени към 
топлопреносната мрежа за 
периода 1 ноември – 31 март 

до 75 кВтч 0.098 

 - присъединени към 
топлопреносната мрежа; 
 - неприсъединени към 
топлопреносната мрежа за 
периода 1 април – 31 октомври 

над 75 кВтч 0.127 

 - присъединени към 
топлопреносната мрежа; 
 - неприсъединени към 
топлопреносната мрежа за 
периода 1 ноември – 31 март 

до 125 кВтч 0.098 
 - неприсъединени към 
топлопреносната мрежа за 
периода 1 ноември – 31 март 

С една 
скала 

 

над 125 кВтч 0.127 
 - неприсъединени към 
топлопреносната мрежа за 
периода 1 ноември – 31 март 

 
 

 
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14 

(четиринадесет) дневен срок.  


