
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 –066 

от  28.06.2007 г. 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 30, ал. 1, т. 1а, т. 4, т. 4а, т. 6а, т. 7 и т. 10 и чл. 

36а, ал. 2 от Закона за енергетиката, чл. 4, ал. 1, т. 1, чл. 19, ал. 3 и чл. 24 от 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 производство на електрическа енергия от атомната 
електроцентрала и от термични кондензационни електроцентрали, приети с 
протоколни решения на ДКЕВР съответно №№ 38/07.04.2005 г. и 79/26.03.2007 г., и 
решения №№ Р-017/23.08.2004 г. и И2-Р-001/25.02.2003 г. на ДКЕВР 

 
 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

Р Е Ш И: 
 
І. Утвърждава, считано от 01.07.2007 г.: 
 
1. Цена без ДДС, по която «АЕЦ Козлодуй» ЕАД продава електрическа енергия на  
обществения доставчик в размер, както следва:  

- цена за енергия – 12,68 лв./МВтч; 
- цена за разполагаемост – 28,06 лв./МВтч,  

 
при следните ценообразуващи елементи: 
 

Необходими годишни приходи – 530 094 хил.лв.; 
Регулаторна база на активите – 1 570 524 хил. лв.; 
Норма на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане – 1,84%. 

 
2. Цена без ДДС, по която «ТЕЦ Бобов дол» ЕАД продава електрическа енергия на 
обществения доставчик в размер, както следва:  

- цена за енергия – 55.26 лв./МВтч; 
- цена за разполагаемост – 9,89 лв./МВтч,  

 
при следните ценообразуващи елементи: 
 

Необходими годишни приходи – 149 010 хил.лв.; 
Регулаторна база на активите – 181 073 хил. лв.; 
Норма на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане – 1,11%. 

 
3. Цена без ДДС, по която «ТЕЦ Марица 3» АД продава електрическа енергия на 
обществения доставчик в размер, както следва:  

- цена за енергия – 58.33 лв./МВтч; 
- цена за разполагаемост – 11,63 лв./МВтч,  
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при следните ценообразуващи елементи: 
 

Необходими годишни приходи – 40 862 хил.лв.; 
Регулаторна база на активите – 12 308 хил. лв.; 
Норма на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане – 1,11%. 

 
4. Цена без ДДС, по която «Топлофикация Русе» ЕАД (блок 4) продава разполагаема 
мощност по цена за разполагаемост в размер на 8,35 лв./МВтч,  
 
при следните ценообразуващи елементи: 
 

Необходими годишни приходи – 6 754 хил.лв.; 
Регулаторна база на активите – 23 544 хил. лв.; 
Норма на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане – 2,23%. 

 
5. Цена за енергия без ДДС, по която «ТЕЦ Варна» ЕАД продава електрическа енергия 
на обществения доставчик в размер на 54.43 лв./МВтч, при необходими годишни 
приходи – 208 293 хил.лв. 

 
ІІ. Отказва да утвърди изменение на утвърдената на «ТЕЦ Варна» ЕАД с решение № 
Ц-018/28.09.2006 г. цена за разполагаемост. 
 
ІІІ. Утвърждава, считано от 01.07.2007 г., на «ТЕЦ Марица Изток 2» ЕАД: 
 
1. Цена за енергия, по която дружеството продава електрическа енергия на 
обществения доставчик в размер на  35,22  лв./МВтч; 
 
2. Изменение на елемента CPPene, представляващ компонента на цената за 
разполагаемост, в размер на 22,01 лв./МВтч; 
 
ІV. Утвърждава, считано от 01.07.2007 г., на «Енел Марица Изток 3» АД изменение на 
елемента CPPene, представляващ компонента на цената за разполагаемост, в размер 
на 14,639 евро/МВтч за периода на рехабилитация и 18,717 евро/МВтч за периода след 
това.  
 
V. Утвърждава, считано от 01.07.2007 г., на “Национална електрическа компания” 
ЕАД: 
  

1. Цена без ДДС, по която дружеството, в качеството му на обществен 
доставчик, продава електрическа енергия на крайните снабдители, в размер на 56,68 
лв./МВтч, при необходими годишни приходи – 1 106 904 хил. лв. 

 
2. Цена без ДДС, по която дружеството, в качеството му на обществен 

доставчик, продава електрическа енергия на разпределителните предприятия за 
покриване на технологични разходи по преноса през електроразпределителните 
мрежи, в размер на 69,28 лв./ МВтч, при необходими годишни приходи – 284 038 хил. 
лв. 
  

3. Цена без ДДС, по която дружеството, в качеството му на преносно 
предприятие, пренася електрическа енергия през електропреносната мрежа в размер 
на 8,20 лв./МВтч, при необходими годишни приходи – 266 965 хил. лв.  
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VІ. Утвърждава, считано от 01.07.2007 г., на “Електроенергиен системен оператор” 
ЕАД цена за достъп до електропреносната мрежа без ДДС в размер на 5,10 лв./МВтч, 
при необходими годишни приходи – 166 022 хил. лв.  
 
VІІ. Утвърждава, считано от 01.07.2007 г.: 
 
 1. Цени без ДДС, по които “Електроразпределение - Столично” АД, 
“Електроразпределение – София област” АД и “Електроразпределение - Плевен” АД 
пренасят електрическа енергия през електроразпределителните мрежи до всички 
потребители: 

 
- на средно напрежение – 0,01506 лв./кВтч, 
- на ниско напрежение – 0.04956 лв./кВтч,  

 
при необходими годишни приходи общо за трите дружества в размер на 326 338 хил. лв. 
  

2. Цени без ДДС, по които „ЧЕЗ Електро – България” АД, продава електрическа 
енергия на битови потребители и предприятия с по-малко от 50 души нает персонал, и 
с годишен оборот до 19.5 млн.лв., както следва: 
 -  за предприятия с по-малко от 50 души нает персонал и с годишен оборот до 
19.5 млн.лв., присъединени към електроразпределителните мрежи на средно и ниско 
напрежение: 
 

Начин на 
измерване 

Зони в 
денонощието 

Цена, лв./кВтч 

СН НН  

1. С три скали 
върхова 0.13038 0.14233 
дневна  0.07380 0.06871 
нощна 0.03936 0.02209 

2. С две скали дневна  0.09963 0.10430 
нощна 0.03936 0.02209 

3. С една скала   0.09471 0.09693 

 
- за битови потребители: 

 

Начин на 
измерване 

Зони в 
денонощието 

Цена,  
лв./кВтч 

С две скали 
Дневна 0.08159 
Нощна 0.03429 

С една скала   0.08159 

 
при необходими годишни приходи в размер на 597 784 хил. лв. 

 
3. Цени без ДДС, по които „ЕВН България Електроразпределение” АД пренася 

електрическа енергия през електроразпределителната мрежа до всички потребители:  
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- на средно напрежение – 0,01571 лв./кВтч, 
- на ниско напрежение – 0.05151 лв./кВтч,  

 
при необходими годишни приходи в размер на 300 979 хил. лв. 

  
4. Цени без ДДС, по които „ЕВН България Електроснабдяване” АД, продава 

електрическа енергия на битови потребители и предприятия с по-малко от 50 души 
нает персонал, и с годишен оборот до 19.5 млн.лв., както следва: 
 -  за предприятия с по-малко от 50 души нает персонал и с годишен оборот до 
19.5 млн.лв., присъединени към електроразпределителните мрежи на средно и ниско 
напрежение: 
 

Начин на 
измерване 

Зони в 
денонощието 

Цена, лв./кВтч 

СН НН  

1. С три скали 
върхова 0.12730 0.13392 
дневна  0.07238 0.06200 
нощна 0.03744 0.01612 

2. С две скали дневна  0.09734 0.09672 
нощна 0.03744 0.01612 

3. С една скала   0.09110 0.08928 

 
- за битови потребители: 

 

Начин на 
измерване 

Зони в 
денонощието 

Цена,  
лв./кВтч 

С две скали 
Дневна 0.07964 
Нощна 0.03234 

С една скала   0.07964 

 
при необходими годишни приходи в размер на 480 904 хил. лв. 
  

5. Цени без ДДС, по които “ЕОН България Мрежи”АД пренася електрическа 
енергия през електроразпределителната мрежа до всички потребители:  

 
- на средно напрежение – 0,01634 лв./кВтч, 
- на ниско напрежение – 0.05458 лв./кВтч,  

 
при необходими годишни приходи в размер на 219 838 хил. лв. 
  

6. Цени без ДДС, по които „ЕОН България Продажби” АД продава електрическа 
енергия на битови потребители и предприятия с по-малко от 50 души нает персонал, и 
с годишен оборот до 19.5 млн.лв., както следва: 
 -  за предприятия с по-малко от 50 души нает персонал и с годишен оборот до 
19.5 млн.лв., присъединени към електроразпределителните мрежи на средно и ниско 
напрежение: 
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Начин на 
измерване 

Зони в 
денонощието 

Цена, лв./кВтч 

СН НН  

1. С три скали 
върхова 0.13091 0.13843 
дневна  0.07410 0.06223 
нощна 0.03952 0.01524 

2. С две скали дневна  0.10004 0.09906 
нощна 0.03952 0.01524 

3. С една скала   0.09510 0.09144 

 
- за битови потребители: 

 

Начин на 
измерване 

Зони в 
денонощието 

Цена,  
лв./кВтч 

С две скали 
Дневна 0.07657 
Нощна 0.02927 

С една скала   0.07657 

 
при необходими годишни приходи в размер на 325 203 хил. лв. 
  

7. Цена без ДДС, по които “ЕРП Златни пясъци”АД пренася електрическа 
енергия през електроразпределителната мрежа до потребителите, присъединени на 
ниско напрежение в размер на 0.04228 лв./кВтч, при необходими годишни приходи – 2 
987 хил. лв. 
  

8. Цени без ДДС, по които “ЕСП Златни пясъци”АД, продава електрическа 
енергия на предприятия с по-малко от 50 души нает персонал и с годишен оборот до 
19.5 млн. лв.: 
 

Начин на 
измерване 

Зони в 
денонощието 

Цена, 
лв./кВтч 

НН  

1. С три скали 
върхова 0.12802 
дневна  0.06058 
нощна 0.02057 

2. С две скали 
дневна  0.09258 
нощна 0.02057 

3. С една скала   0.08573 

 
при необходими годишни приходи в размер на 4 651 хил. лв. 

9. Цени без ДДС, по които “Слънчев бряг”АД пренася електрическа енергия 
през електроразпределителната мрежа до всички потребители:  
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- на средно напрежение – 0.01156 лв./кВтч; 
- на ниско напрежение – 0.05795 лв./кВтч,  
 

при необходими годишни приходи в размер на 5 290 хил. лв. 
  

10. Цени без ДДС, по които „Слънчев бряг” АД продава електрическа енергия 
на битови потребители и предприятия с по-малко от 50 души нает персонал, и с 
годишен оборот до 19.5 млн. лв., както следва: 
 -  за предприятия с по-малко от 50 души нает персонал и с годишен оборот до 
19.5 млн. лв., присъединени към електроразпределителните мрежи на средно и ниско 
напрежение: 
 

Начин на 
измерване 

Зони в 
денонощието 

Цена, лв./кВтч 

СН НН  

1. С три скали 
върхова 0.11587 0.12949 
дневна  0.06711 0.05740 
нощна 0.03743 0.01193 

2. С две скали дневна  0.08937 0.09178 
нощна 0.03743 0.01193 

3. С една скала   0.08513 0.08402 

 
- за битови потребители: 

 

Начин на 
измерване 

Зони в 
денонощието 

Цена,  
лв./кВтч 

С две скали 
Дневна 0.07320 
Нощна 0.02590 

С една скала   0.07320 

 
при необходими годишни приходи в размер на 6 639 хил. лв. 
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Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14 

(четиринадесет) дневен срок.  

 


