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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 

 

РЕШЕНИЕ 

№ Ц – 13 

от  05.03.2013 г.  

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 19, чл. 31а от Закона за енергетиката, във 
връзка с чл. 30, ал. 1, т. 5, т. 6, т. 9 и т. 10, чл. 32, ал. 2, т. 2 и с чл. 36а, ал. 2 от ЗЕ, и  
Решение на ДКЕВР по т. 1 от Протокол № 34 от 05.03.2013 г.  
 
 

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

РЕШИ: 

I. Изменя утвърдената с Решение № Ц-17/28.06.2012 г. на ДКЕВР на 
„Национална електрическа компания” ЕАД, считано от 05.03.2013 г. цена без ДДС, 
по която дружеството, в качеството му на обществен доставчик, продава електрическа 
енергия на крайните снабдители и електроразпределителните дружества, в размер на 
78,47 лв./МВтч, в т.ч. цена за услугата обществена доставка – 1,32 лв./МВтч, при 
следните ценообразуващи елементи: 

Необходими годишни приходи – 1 891 426 хил. лв.; 
Прогнозни количества електрическа енергия за регулаторния период – 24 102 391 

МВтч.  
  
ІІ. Изменя утвърдените с Решение № Ц-17/28.06.2012 г. на ДКЕВР, считано от 

05.03.2013 г.:   
1. Цени без ДДС, по които „ЧЕЗ Разпределение България” АД пренася 

електрическа енергия през електроразпределителната мрежа до всички потребители:  
- цена за пренос на електрическа енергия през разпределителна мрежа на ниско 

напрежение – 0,03435 лв./кВтч. при следните ценообразуващи елементи:  
1.1. Необходими годишни приходи за пети ценови период – 308 069 хил. лв.  
1.2. Прогнозни количества електрическа енергия за пети ценови период –  

9 165 598 МВтч.  

2. Цените, 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:  

 
„ЧЕЗ Електро България”АД 

Показатели 
Цени на електрическата 
енергия от 05. март 2013 г. 

лв./кВтч 

І. Продажба на ел.енергия за стопанска и обществена дейност - 
ниско напрежение 

1. Три скали   

    в т.ч.  - Върхова 0,16483 

               - Дневна 0,08714 

               - Нощна 0,04675 
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2. Две скали   

    в т.ч.  - Дневна 0,14179 

               - Нощна 0,05308 

3. Една скала 0,12130 

IІ. Продажба на ел.енергия за битови нужди - ниско 
напрежение 

1. Две скали   

    в т.ч.  - Дневна 0,08472 

               - Нощна 0,02723 

2. Една скала 0,08472 

                                     Забележка: Посочените цени са без ДДС 
 
2.1. Необходимите годишни приходи за енергия за пети ценови период на „ЧЕЗ 

Електро България” АД са 758 592 хил.лв. 
   2.2. Прогнозни количества електрическа енергия за пети ценови период –  

8 954 335 МВтч. 
 

3. Клиентите на „ЧЕЗ Електро България” АД заплащат и следните цени за 
мрежови услуги: 

- добавка за зелена енергия за битови потребители и предприятия с по-малко от 
50 души нает персонал и с годишен оборот до 19.5 млн.лв., присъединени към 
електроразпределителните мрежи на ниско и средно напрежение – 0,01110 лв./кВтч; 

- цена за пренос през електропреносната мрежа – 0,00910 лв./кВтч; 
- цена за достъп до електропреносната мрежа – 0,00623 лв./кВтч; 
- цена за високоефективно комбинирано производство на топлинна и 

електрическа енергия – 0,00383 лв./кВтч; 
- цена за „невъзстановяеми разходи“ – 0,00338 лв./кВтч; 
- цена за пренос на електрическа енергия през разпределителна мрежа на ниско 

напрежение – 0,03435 лв./кВтч; 
- цена за достъп до разпределителната мрежа за стопански клиенти – 0,01628 

лв./кВт/ден; 
- цена за достъп до разпределителната мрежа за битови клиенти – 0,00496 

лв./кВтч. 
          Забележка: Посочените цени са без ДДС 
 

Крайните цени за електрическа енергия на „ЧЕЗ Електро България” АД за 
битови потребители и предприятия с по-малко от 50 души нает персонал, и с 
годишен оборот до 19.5 млн.лв., са както следва: 
 

„ЧЕЗ Електро България”АД 

Показатели 
Крайни цени от 05. март 2013 г. 

лв./кВтч 

І. Продажба на ел.енергия за стопанска и обществена 
дейност - ниско напрежение 

1. Три скали   

    в т.ч.  - Върхова 0,23777 

               - Дневна 0,16008 

               - Нощна 0,11969 

2. Две скали   
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    в т.ч.  - Дневна 0,21473 

               - Нощна 0,12602 

3. Една скала 0,19424 
IІ. Продажба на ел.енергия за битови нужди - ниско 
напрежение 
1. Две скали   

    в т.ч.  - Дневна 0,15766 

               - Нощна 0,10018 

2. Една скала 0,15766 

Забележка: Посочените цени са без ДДС 
 

 
4. Цените без ДДС, по които „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД 

пренася електрическа енергия през електроразпределителната мрежа до всички 
потребители:  

- цена за пренос на електрическа енергия през разпределителна мрежа на ниско 
напрежение – 0,04062 лв./кВтч. При следните ценообразуващи елементи:  

4.1. Необходими годишни приходи за пети ценови период – 299 658 хил.лв.  
 4.2. Прогнозни количества електрическа енергия за пети ценови период –  

7 983 797 МВтч. 
 

  5. Цените, по които „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД 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: 

 
„ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД 

Показатели 

Цени на електрическата енергия от  
05. март 2013 г. 

лв./кВтч 

І. Продажба на ел.енергия за стопанска и обществена дейност - 
ниско напрежение 

1. Три скали   

    в т.ч.  - Върхова 0,16866 

               - Дневна 0,10187 

               - Нощна 0,04935 

2. Две скали   

    в т.ч.  - Дневна 0,13156 

               - Нощна 0,04625 

3. Една скала 0,13147 

IІ. Продажба на ел.енергия за битови нужди - ниско напрежение 

1. Две скали   

    в т.ч.  - Дневна 0,08193 

               - Нощна 0,02224 

2. Една скала 0,08193 

Забележка: Посочените цени са без ДДС 
 

5.1. Необходимите годишни приходи за енергия за пети ценови период на „ЕВН 
България Електроснабдяване” ЕАД са 644 444 хил.лв. 
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 5.1. Прогнозни количества електрическа енергия за пети ценови период –  
7 983 797 МВтч. 

6. Клиентите на „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД заплащат и 
следните цени за мрежови услуги: 

- добавка за зелена енергия за битови потребители и предприятия с по-малко от 
50 души нает персонал и с годишен оборот до 19.5 млн.лв., присъединени към 
електроразпределителните мрежи на ниско и средно напрежение – 0,01110 лв./кВтч; 

- цена за пренос през електропреносната мрежа – 0,00910 лв./кВтч; 
- цена за достъп до електропреносната мрежа – 0,00623 лв./кВтч; 
- цена за високоефективно комбинирано производство на топлинна и 

електрическа енергия – 0,00383 лв./кВтч; 
- цена за „невъзстановяеми разходи“ – 0,00338 лв./кВтч; 
- цена за пренос на електрическа енергия през разпределителна мрежа на ниско 

напрежение – 0,04062 лв./кВтч; 
- цена за достъп до разпределителната мрежа за стопански клиенти – 0,01650 

лв./кВт/ден; 
- цена за достъп до разпределителната мрежа за битови клиенти – 0,00503 

лв./кВтч. 
Забележка: Посочените цени са без ДДС 

 
 Крайните цени за електрическа енергия на „ЕВН България 

Електроснабдяване” ЕАД за битови потребители и предприятия с по-малко от 50 
души нает персонал, и с годишен оборот до 19.5 млн.лв., са както следва: 

 
„ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД 

Показатели 
Крайни цени от 05. март 2013 г. 

лв./кВтч 

І. Продажба на ел.енергия за стопанска и обществена дейност - 
ниско напрежение 

1. Три скали   

    в т.ч.  - Върхова 0,24794 

               - Дневна 0,18116 

               - Нощна 0,12864 

2. Две скали   

    в т.ч.  - Дневна 0,21084 

               - Нощна 0,12553 

3. Една скала 0,21076 

IІ. Продажба на ел.енергия за битови нужди - ниско напрежение 

1. Две скали   

    в т.ч.  - Дневна 0,16121 

               - Нощна 0,10153 

2. Една скала 0,16121 

Забележка: Посочените цени са без ДДС 
 

 
7. Цени без ДДС, по които “ЕНЕРГО-ПРО  МРЕЖИ” АД пренася електрическа 

енергия през електроразпределителната мрежа до всички потребители:  
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- цена за пренос на електрическа енергия през разпределителна мрежа на ниско 
напрежение – 0,03412 лв./кВтч. при ценообразуващи елементи:  

 7.1. Необходими годишни приходи за пети ценови период – 201 037 хил.лв. 
7.2. Прогнозни количества електрическа енергия за пети ценови период –  

5 426 000 МВтч.  
 

 8. Цените, по които „ЕНЕРГО-ПРО 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: 

 
"ЕНЕРГО-ПРО Продажби"АД 

Показатели 

Цени на 
електрическата 

енергия от 05. март 
2013 г. 

лв./кВтч 

І.Продажба на ел.енергия за стопанска и 
обществена дейност - ниско напрежение 

1. Три скали   

    в т.ч.  - Върхова 0,21081 

               - Дневна 0,10739 

               - Нощна 0,03467 

2. Две скали   

    в т.ч.  - Дневна 0,14190 

               - Нощна 0,04081 

3. Една скала 0,13366 

IІ. Продажба на ел.енергия за битови нужди - ниско 
напрежение 

1. Две скали   

    в т.ч.  - Дневна 0,09222 

               - Нощна 0,02534 

2. Една скала 0,09222 

Забележка: Посочените цени са без ДДС 
 

8.1. Необходимите годишни приходи за енергия за пети ценови период на 
„ЕНЕРГО-ПРО Продажби” АД са 453 338 хил.лв. 

 8.2. Прогнозни количества електрическа енергия за пети ценови период –  
5 211 000 МВтч. 

 
9. Клиентите на „ЕНЕРГО-ПРО Продажби” АД заплащат и следните цени за 

мрежови услуги: 
- добавка за зелена енергия за битови потребители и предприятия с по-малко от 

50 души нает персонал и с годишен оборот до 19.5 млн.лв., присъединени към 
електроразпределителните мрежи на ниско и средно напрежение – 0,01110 лв./кВтч; 

- цена за пренос през електропреносната мрежа – 0,00910 лв./кВтч; 
- цена за достъп до електропреносната мрежа – 0,00623 лв./кВтч; 
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- цена за високоефективно комбинирано производство на топлинна и 
електрическа енергия – 0,00383 лв./кВтч; 

- цена за „невъзстановяеми разходи“ – 0,00338 лв./кВтч; 
- цена за пренос на електрическа енергия през разпределителна мрежа на ниско 

напрежение – 0,03412 лв./кВтч; 
- цена за достъп до разпределителната мрежа – 0,00788 лв./кВтч. 

 Забележка: Посочените цени са без ДДС 
 
 Крайните цени за електрическа енергия на „ЕНЕРГО-ПРО Продажби”АД за 

битови потребители и предприятия с по-малко от 50 души нает персонал, и с 
годишен оборот до 19.5 млн.лв., са както следва: 

 
"ЕНЕРГО-ПРО Продажби"АД 

Показатели 
Крайни цени от 05. март 

2013 г. 

лв./кВтч 

І. Продажба на ел.енергия за стопанска и обществена 
дейност - ниско напрежение 

1. Три скали   

    в т.ч.  - Върхова 0,28645 

               - Дневна 0,18303 

               - Нощна 0,11031 

2. Две скали   

    в т.ч.  - Дневна 0,21754 

               - Нощна 0,11645 

3. Една скала 0,20930 

IІ. Продажба на ел.енергия за битови нужди - ниско 
напрежение 

1. Две скали   

    в т.ч.  - Дневна 0,16786 

               - Нощна 0,10098 

2. Една скала 0,16786 

Забележка: Посочените цени са без ДДС 
 

10. Цена без ДДС, по които „ЕРП Златни пясъци” АД пренася електрическа 
енергия през електроразпределителната мрежа до всички потребители:  

- цена за пренос на електрическа енергия през разпределителна мрежа на ниско 
напрежение – 0,03386 лв./кВтч. при следните ценообразуващи елементи:  

10.1. Необходими годишни приходи за пети ценови период – 2 574 хил.лв.  
 10.2. Прогнозни количества електрическа енергия за пети ценови период – 63 106 

МВтч. 
  
 11. Цена, по която „ЕСП Златни пясъци”ООД продава електрическа енергия на 

предприятия с по-малко от 50 души нает персонал и с годишен оборот до 19.5 млн. лв.: 
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"ЕСП Златни пясъци"ООД 

Показатели 

Цени на електрическата 
енергия от 05. март  

2013 г. 

лв./кВтч 

І. Продажба на ел.енергия за стопанска и 
обществена дейност - ниско напрежение 

1. Три скали   

    в т.ч.  - Върхова 0,19121 

               - Дневна 0,07213 

               - Нощна 0,00577 

2. Две скали   

    в т.ч.  - Дневна 0,12737 

               - Нощна 0,00577 

3. Една скала 0,11633 
IІ. Продажба на ел.енергия за битови нужди - 
ниско напрежение 
1. Две скали   

    в т.ч.  - Дневна 0,10742 

               - Нощна 0,02556 

2. Една скала   

Забележка: Посочените цени са без ДДС 
 

11.1.Необходимите годишни приходи за енергия за пети ценови период на „ЕСП 
Златни пясъци” ООД са 5 359 хил.лв.  

11.2.Прогнозни количества електрическа енергия за пети ценови период – 63 106 
МВтч. 

 
12. Клиентите на “ЕСП ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ ” ООД заплащат и следните цени за 

мрежови услуги: 
- добавка за зелена енергия за битови потребители и предприятия с по-малко от 

50 души нает персонал и с годишен оборот до 19.5 млн.лв., присъединени към 
електроразпределителните мрежи на ниско и средно напрежение – 0,01110 лв./кВтч; 

- цена за пренос през електропреносната мрежа – 0,00910 лв./кВтч; 
- цена за достъп до електропреносната мрежа – 0,00623 лв./кВтч; 
- цена за високоефективно комбинирано производство на топлинна и 

електрическа енергия – 0,00383 лв./кВтч; 
- цена за „невъзстановяеми разходи“ – 0,00338 лв./кВтч; 
- цена за пренос на електрическа енергия през разпределителна мрежа на ниско 

напрежение – 0,03386 лв./кВтч; 
- цена за достъп до разпределителната мрежа – 0,00693 лв./кВтч. 
Забележка: Посочените цени са без ДДС 

 
Крайните цени за електрическа енергия на  „ЕСП Златни пясъци” ООД за 

битови потребители и предприятия с по-малко от 50 души нает персонал, и с 
годишен оборот до 19.5 млн. лв., са както следва: 
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„ЕСП Златни пясъци” ООД 

Показатели 
Крайни цени от 05. март 

2013 г. 

лв./кВтч 

І.Продажба на ел.енергия за стопанска и 
обществена дейност - ниско напрежение 

1. Три скали   

    в т.ч.  - Върхова 0,26564 

               - Дневна 0,14656 

               - Нощна 0,08020 

2. Две скали   

    в т.ч.  - Дневна 0,20179 

               - Нощна 0,08020 

3. Една скала 0,19075 
IІ. Продажба на ел.енергия за битови нужди - 
ниско напрежение 
1. Две скали   

    в т.ч.  - Дневна 0,18184 

               - Нощна 0,09998 

2. Една скала   

    Забележка: Посочените цени са без ДДС 
 

 
 
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в  

14 - дневен срок.  
 

 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

         (Юлиана Иванова)  
 

 
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:  

      (Емилия Савева) 
 


