
                                                             
 

ПРОЕКТ 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ Ц-.... 

  

от ……….2019 г. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 21 от Закона за енергетиката и чл. 21, ал. 1, т. 8, 

предл. първо във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8а и 8в, чл. 30, ал. 1, т. 1, т. 6, т. 9, т. 10, т. 13, 

т. 17 от Закона за енергетиката, § 40 от Преходните и заключителни разпоредби на 

Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, обн. ДВ, бр. 41 от 2019 

г. и чл. 2, ал. 1, т. 1, т. 3 – 6, т. 10 от Наредба № 1 от 14.03.2017 г. за регулиране на 

цените на електрическата енергия 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

 

I. Определя за периода 01.07.2019 г. – 30.06.2020 г.: 

 

1. Прогнозна месечна разполагаемост за производство на електрическа енергия 

на производителите, от които общественият доставчик да изкупува електрическа 

енергия, както следва: 

 
Прогнозни помесечни количества електрическа енергия за ценовия период 01.07.2019 г. – 

30.06.2020 г. за закупуване от обществения доставчик, необходими за покриване на 

потреблението на крайните снабдители 

  

  

ВЕЦ, 

собственост 

на НЕК ЕАД 

„АЕЦ 

Козлодуй“ 

ЕАД 

„Ей И Ес – 3С 

Марица Изток 

1“ ЕООД 

„Контур 

Глобал 

Марица 

Изток 3“ АД 

Количества на 

НЕК ЕАД от 

производители 

от ВЕКП под 1 

MW 

Количества на 

НЕК ЕАД от 

производители 

от ВИ под  

 1 MW 

ОБЩО 

MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh 

юли 41 402 133 920 424 080 312 480 250 32 570 944 703 

август 128 428 126 480 275 989 386 880 278 29 648 947 704 

септември 20 000 129 600 226 659 455 200 514 24 709 856 681 

октомври 15 693 74 500 367 200 508 750 708 21 289 988 140 

ноември 30 543 237 600 393 200 505 600 882 16 079 1 183 904 

декември 27 207 781 200 272 000 376 160 993 14 125 1 471 685 

януари 26 819 855 600 229 680 356 160 1 085 26 744 1 496 088 

февруари 109 616 349 440 366 320 440 240 972 31 328 1 297 916 

март 108 126 170 890 413 510 524 960 1 093 36 119 1 254 698 

април 28 420 72 000 314 400 454 000 736 41 224 910 780 

май 13 665 37 200 372 492 377 730 487 40 171 841 746 

юни 68 019 31 570 394 470 259 040 262 32 360 785 721 

ОБЩО 617 939 3 000 000 4 050 000 4 957 200 8 260 346 367 12 979 765 
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2. Количества електрическа енергия, които общественият доставчик да 

осигурява за покриване на потреблението на клиентите на крайните снабдители – 

12 979 765 MWh, от които: 

 за „ЧЕЗ Електро България“ АД – 4 767 597 MWh; 

 за „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД – 5 137 558 MWh; 

 за „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ АД – 3 026 200 MWh; 

 за „ЕСП Златни пясъци“ ООД – 48 410 MWh. 

3. Процедурата за заявяване и разпределението на количества електрическа 

енергия от обществения доставчик към производителите за покриване на 

потреблението на крайните снабдители се осъществява съгласно Правилата за 

търговия с електрическа енергия и сключените договори между обществения 

доставчик и съответното енергийно дружество.  

 

II. Утвърждава, считано от 01.07.2019 г.: 

 

1. Цена за задължения към обществото в размер на 20,49 лв./MWh, без ДДС, в 

т.ч. компонента, отразяваща разходите за електрическа енергия, произвеждана от 

възобновяеми източници, в размер на 3,60 лв./MWh и компонента, отразяваща 

разходите за електрическа енергия, произвеждана от високоефективно комбинирано 

производство на електрическа и топлинна енергия, в размер на 1,47 лв./MWh, 

приходите от която цена се събират от Фонд „Сигурност на електроенергийната 

система“. Цената за задължения към обществото се заплаща от присъединените към 

електроенергийната система крайни клиенти на свободния пазар на електрическа 

енергия, клиентите на доставчика от последна инстанция, крайните снабдители и 

електропреносното и електроразпределителните дружества за закупената 

електрическа енергия за покриване на технологични разходи. 

 

2. На АЕЦ Козлодуй“ ЕАД цена, по която продава електрическа енергия на 

обществения доставчик, в размер на 53,90 лв./MWh, без ДДС, при ценообразуващи 

елементи: необходими годишни приходи от 806 812 хил. лв. и количество нетна 

електрическа енергия – 14 969 746 MWh. 

 

3. На „Национална електрическа компания“ ЕАД: 

3.1. Цена на електрическата енергия, произведена от водноелектрически 

централи, собственост на НЕК ЕАД, в размер на 70,40 лв./MWh, без ДДС, при 

ценообразуващи елементи: необходими годишни приходи от 232 005 хил. лв. и 

количество нетна електрическа енергия – 3 295 444 MWh; 

3.2. Цена, по която НЕК ЕАД, в качеството му на обществен доставчик, 

продава електрическа енергия на крайните снабдители, в размер на 89,60 лв./MWh, 

без ДДС, в т.ч. 3,30 лв./MWh компонента за дейността „обществена доставка на 

електрическа енергия“, при ценообразуващи елементи: необходими годишни 

приходи – 1 162 987 хил. лв. и количество електрическа енергия – 12 979 765 MWh. 

 

4. На „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД: 

4.1. Цена за достъп до електропреносната мрежа за крайни клиенти в размер 

на 0,39 лв./MWh, без ДДС, при ценообразуващи елементи: необходими годишни 

приходи 12 967 хил. лв. и количества електрическа енергия за реализация на 

територията на страната 33 523 428 MWh; 

4.2. Цена за достъп до електропреносната мрежа за производители, с 

изключение на производители на електрическа енергия от възобновяеми източници с 

динамично променяща се генерация – от слънчева и вятърна енергия, присъединени 

към електропреносната и електроразпределителните мрежи, в размер на 2,10 
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лв./MWh, без ДДС, при ценообразуващи елементи: необходими годишни приходи 

81 284 хил. лв. и количества електрическа енергия 38 633 893 MWh; 

4.3. Цена за пренос на електрическа енергия през електропреносната мрежа, 

която се дължи от крайните клиенти, присъединени към електроенергийната система 

и от операторите на електроразпределителни мрежи за количеството електрическа 

енергия за покриване на технологичните разходи по преноса, в размер на 9,86 

лв./MWh, без ДДС, при ценообразуващи елементи: необходими годишни приходи 330 

561 хил. лв. и количества електрическа енергия за реализация на територията на 

страната 33 523 428 MWh; 

4.4. Цена за достъп до електропреносната мрежа за производители на 

електрическа енергия от възобновяеми източници с динамично променяща се 

генерация, която се дължи от производители на електрическа енергия от слънчева и 

вятърна енергия, присъединени към електропреносната и електроразпределителните 

мрежи, за цялото произведено количество електрическа енергия, в размер на 5,12 

лв./MWh, без ДДС, при ценообразуващи елементи: необходими годишни приходи 14 

958 хил. лв. и количества произведена електрическа енергия от слънчева и вятърна 

енергия в размер на 2 919 535 MWh. 

 

5. На електроразпределителните дружества: 

5.1. На „ЧЕЗ Разпределение България“ АД цени за втората ценова година от 

петия регулаторен период, при ценообразуващи елементи: необходими годишни 

приходи – 328 941 хил. лв. и пренесена електрическа енергия от 9 482 117 MWh, както 

следва: 

 цена за пренос на електрическа енергия през разпределителна мрежа на 

средно напрежение – 0,01004 лв./kWh, без ДДС; 

 цена за пренос на електрическа енергия през разпределителна мрежа на 

ниско напрежение – 0,03434 лв./kWh, без ДДС; 

 цена за достъп за небитови клиенти – 0,01989 лв./kW/ден, без ДДС; 

 цена за достъп за битови клиенти – 0,00577 лв./kWh, без ДДС. 

5.2. На „Електроразпределение Юг“ ЕАД цени за втората ценова година от 

петия регулаторен период, при ценообразуващи елементи: необходими годишни 

приходи – 307 799 хил. лв. и пренесена електрическа енергия от 8 586 990 MWh, както 

следва: 

 цена за пренос на електрическа енергия през разпределителна мрежа на 

средно напрежение – 0,00952 лв./kWh, без ДДС; 

 цена за пренос на електрическа енергия през разпределителна мрежа на 

ниско напрежение – 0,03586 лв./kWh, без ДДС; 

 цена за достъп за небитови клиенти – 0,01981 лв./kW/ден, без ДДС; 

 цена за достъп за битови клиенти – 0,00599 лв./kW, без ДДС. 

5.3. На „Електроразпределение Север“ АД цени за втората ценова година от 

петия регулаторен период, при ценообразуващи елементи: необходими годишни 

приходи – 208 275 хил. лв. и пренесена електрическа енергия от 5 445 000 MWh, както 

следва: 

 цена за пренос на електрическа енергия през електроразпределителна 

мрежа на средно напрежение – 0,01277 лв./kWh, без ДДС; 

 цена за пренос на електрическа енергия през електроразпределителна 

мрежа на ниско напрежение – 0,03489 лв./kWh, без ДДС; 

 цена за достъп за битови и небитови клиенти – 0,00896 лв./kWh, без ДДС. 

 5.4. На „Електроразпределение Златни пясъци“ АД цени за втората ценова 

година от петия регулаторен период, при ценообразуващи елементи: необходими 

годишни приходи – 2 737 хил. лв. и пренесена електрическа енергия от 72 516 MWh, 

както следва: 
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 цена за достъп до електроразпределителната мрежа – 0,00644 лв./kWh, без 

ДДС; 

 цена за пренос на електрическа енергия през електроразпределителна 

мрежа на ниско напрежение – 0,03130 лв./kWh, без ДДС. 

 

6. На крайните снабдители: 

6.1. На „ЧЕЗ Електро България“ АД: 

6.1.1. Цени, без ДДС, по които продава електрическа енергия на битови и 

небитови крайни клиенти, присъединени към електроразпределителната мрежа на 

ниско напрежение, при ценообразуващи елементи: компонента за дейността 

„снабдяване с електрическа енергия от краен снабдител“ по чл. 10, ал. 3 от НРЦЕЕ – 

5,84 лв./MWh; необходими годишни приходи – 552 662 хил. лв. и прогнозни 

количества електрическа енергия – 4 767 597 MWh, както следва: 

 

„ЧЕЗ Електро България“ АД 

Показатели 

Цени, без ДДС, считано 

от 01.07.2019 г. 

лв./kWh 

І. Продажба на електрическа енергия на небитови клиенти, присъединени 

към електроразпределителните мрежи на ниско напрежение 

1. Три скали   

    в т.ч.  - Върхова 0,18547 

               - Дневна 0,11886 

               - Нощна 0,07885 

2. Две скали  

    в т.ч.  - Дневна 0,15098 

               - Нощна 0,07885 

3. Една скала 0,15098 

ІI. Продажба на електрическа енергия на битови клиенти, присъединени 

към електроразпределителните мрежи на ниско напрежение 

1. Две скали   

    в т.ч.  - Дневна 0,13630 

               - Нощна 0,05726 

2. Една скала 0,13630 

 

6.1.2. Клиентите на „ЧЕЗ Електро България“ АД заплащат и цени за мрежови 

услуги, без ДДС, както следва: 

 цена за пренос и достъп през/до електропреносната мрежа – 0,01025 лв./kWh; 

 цена за пренос на електрическа енергия през електроразпределителна мрежа 

на ниско напрежение – 0,03434 лв./kWh; 

 цена за достъп до електроразпределителна мрежа за небитови клиенти – 

0,01989 лв./kW/ден; 

 цена за достъп до електроразпределителна мрежа за битови клиенти – 

0,00577 лв./kWh. 

 

6.2. На „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД: 

6.2.1. Цени, без ДДС, по които продава електрическа енергия на битови и 

небитови крайни клиенти, присъединени към електроразпределителната мрежа на 

ниско напрежение, при ценообразуващи елементи: компонента за дейността 

„снабдяване с електрическа енергия от краен снабдител“ по чл. 10, ал. 3 от НРЦЕЕ – 



5 

 

5,84 лв./MWh; необходими годишни приходи – 595 548 хил. лв. и прогнозни 

количества електрическа енергия – 5 137 558 MWh, както следва: 

 

„ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД 

Показатели 

Цени, без ДДС, считано от 

01.07.2019 г. 

лв./kWh 

І. Продажба на електрическа енергия на небитови клиенти, присъединени 

към електроразпределителните мрежи на ниско напрежение 

1. Три скали   

    в т.ч.  - Върхова 0,17701 

               - Дневна 0,11653 

               - Нощна 0,07013 

2. Две скали  

    в т.ч.  - Дневна 0,13781 

               - Нощна 0,07013 

3. Една скала 0,13781 

ІI. Продажба на електрическа енергия на битови клиенти, присъединени към 

електроразпределителните мрежи на ниско напрежение 

1. Две скали   

    в т.ч.  - Дневна 0,13433 

               - Нощна 0,05384 

2. Една скала 0,13433 

 

6.2.2. Клиентите на „ЕВН България Електроснабдяване“ EАД заплащат и цени 

за мрежови услуги, без ДДС, както следва: 

 цена за пренос и достъп през/до електропреносната мрежа – 0,01025 лв./kWh; 

 цена за пренос на електрическа енергия през електроразпределителна мрежа 

на ниско напрежение – 0,03586 лв./kWh; 

 цена за достъп до електроразпределителна мрежа за небитови клиенти – 

0,01981 лв./kW/ден; 

 цена за достъп до електроразпределителна мрежа за битови клиенти – 

0,00599 лв./kWh. 

 

6.3. На „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ АД: 

6.3.1. Цени, без ДДС, по които продава електрическа енергия на битови и 

небитови крайни клиенти, присъединени към електроразпределителната мрежа на 

ниско напрежение, при следните ценообразуващи елементи: компонента за дейността 

„снабдяване с електрическа енергия от краен снабдител“ по чл. 10, ал. 3 от НРЦЕЕ – 

5,84 лв./MWh; необходими годишни приходи – 350 775 хил. лв. и прогнозни 

количества електрическа енергия – 3 026 200 MWh, както следва: 

 

„ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ АД 

Показатели 

Цени, без ДДС, считано 

от 01.07.2019 г. 

лв./kWh 

І. Продажба на електрическа енергия на небитови клиенти, присъединени 

към електроразпределителните мрежи на ниско напрежение 

1. Три скали   

    в т.ч.  - Върхова 0,19011 

               - Дневна 0,12885 

               - Нощна 0,07373 
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2. Две скали  

    в т.ч.  - Дневна 0,15186 

               - Нощна 0,07373 

3. Една скала 0,15186 

ІI. Продажба на електрическа енергия на битови клиенти, присъединени 

към електроразпределителните мрежи на ниско напрежение 

1. Две скали  

    в т.ч.  - Дневна 0,14283 

               - Нощна 0,05491 

2. Една скала 0,14283 

 

6.3.2. Клиентите на „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ АД заплащат и цени за мрежови 

услуги, без ДДС, както следва: 

 цена за пренос и достъп през/до електропреносната мрежа – 0,01025 лв./kWh; 

 цена за достъп до електроразпределителната мрежа – 0,00896 лв./kWh; 

 цена за пренос на електрическа енергия през електроразпределителна 

мрежа на ниско напрежение – 0,03489 лв./kWh. 

 

6.4. На „ЕСП Златни пясъци“ ООД: 

6.4.1. Цени, без ДДС, по които продава електрическа енергия на битови и 

небитови крайни клиенти, присъединени към електроразпределителната мрежа на 

ниско напрежение, при следните ценообразуващи елементи: компонента за дейността 

„снабдяване с електрическа енергия от краен снабдител“ по чл. 10, ал. 3 от НРЦЕЕ – 

5,84 лв./MWh; необходими годишни приходи – 5 612 хил. лв. и прогнозни количества 

електрическа енергия – 48 410 MWh, както следва: 

 

„ЕСП Златни Пясъци“ ООД 

Показатели 

Цени, без ДДС, считано 

от 01.07.2019 г. 

лв./kWh 

І. Продажба на електрическа енергия на небитови клиенти, присъединени към 

електроразпределителните мрежи на ниско напрежение 

1. Три скали   

    в т.ч.  - Върхова 0,19591 

               - Дневна 0,10641 

               - Нощна 0,05263 

2. Две скали  

    в т.ч.  - Дневна 0,13319 

               - Нощна 0,05263 

3. Една скала 0,13319 

ІI. Продажба на електрическа енергия на битови клиенти, присъединени към 

електроразпределителните мрежи на ниско напрежение 

1. Две скали   

    в т.ч.  - Дневна 0,13764 

               - Нощна 0,05771 

2. Една скала - 

 

6.4.2. Клиентите на „ЕСП Златни Пясъци“ ООД заплащат и цени за мрежови 

услуги, без ДДС, както следва: 

 цена за пренос и достъп през/до електропреносната мрежа – 0,01025 лв./kWh; 

 цена за достъп до електроразпределителната мрежа – 0,00644 лв./kWh; 
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 цена за пренос на електрическа енергия през електроразпределителна 

мрежа на ниско напрежение – 0,03130 лв./kWh. 

 

III. Отказва на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД да утвърди цена, по която да 

продава електрическа енергия на обществения доставчик. 

 

IV. Отказва на „ТЕЦ Бобов дол“ ЕАД да утвърди цена, по която да продава 

електрическа енергия на обществения доставчик. 

 

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – София град в 

14-дневен срок. 

 

 

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

             ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ 

 

 

                                                                         ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

                           РОСИЦА ТОТКОВА 


