
                                                             
 

ПРОЕКТ 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ Ц-.... 

  

от ……….2021 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 и чл. 30, ал. 1, т. 1, т. 6, т. 9, т. 10, т. 

13, т. 17 от Закона за енергетиката и чл. 2, ал. 1, т. 1, т. 3 – 6, т. 10 и чл. 3, ал. 7 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 01.07.2021 г. – 30.06.2022 г.: 

 

1. Прогнозна месечна разполагаемост за производство на електрическа енергия 

на производителите, от които общественият доставчик да изкупува електрическа 

енергия, както следва: 

 

Прогнозни количества електрическа енергия за ценовия период 01.07.2021 г. – 30.06.2022 г. за 

закупуване от обществения доставчик, необходими за покриване на потреблението на крайните 

снабдители 

  

Производители 

в състава на 

НЕК ЕАД 

„АЕЦ 

Козлодуй“ 

ЕАД 

„Ей И Ес 

– 3С 

Марица 

Изток 1“ 

ЕООД 

„Контур 

Глобал 

Марица 

Изток 3“ 

АД 

Централи с 

комбинирано 

производство 

на 

електрическа 

и топлинна 

енергия  

ВЕИ ОБЩО 

MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh 

юли.21 32 567 223 200 223 200 223 200 180 21 497 723 844 

авг.21 42 119 223 200 223 200 223 200 183 20 309 732 211 

сеп.21 18 657 180 000 165 600 295 200 189 17 666 677 312 

окт.21 48 858 44 700 357 600 312 900 198 11 371 775 628 

ное.21 122 330 230 400 180 000 432 000 535 6 747 972 012 

дек.21 50 260 483 600 372 000 372 000 577 5 586 1 284 023 

яну.22 28 353 483 600 372 000 483 600 587 13 658 1 381 797 

фев.22 37 359 369 600 302 400 369 600 562 15 622 1 095 142 

мар.22 108 979 260 050 312 060 326 920 560 21 099 1 029 668 

апр.22 125 086 177 010 216 000 302 400 548 27 137 848 182 

май.22 135 235 44 640 223 200 342 240 223 25 912 771 450 

юни.22 21 899 180 000 209 240 255 740 69 26 319 693 267 

юли 2021-  

юни 2022 
771 702 2 900 000 3 156 500 3 939 000 4 410 212 924 10 984 536 
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2. Количества електрическа енергия, които общественият доставчик да 

осигурява за покриване на потреблението на клиентите на крайните снабдители – 10 

984 536 MWh, от които: 

− за „ЧЕЗ Електро България“ АД – 4 384 908 MWh; 

− за „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД – 3 897 686 MWh; 

− за „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ АД – 2 701 200 MWh; 

− за „ЕСП Златни пясъци“ ООД – 742 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 01.07.2021 г.: 

 

1. Цена за задължения към обществото в размер на 4,02 лв./MWh, без ДДС, в 

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

високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, в 

размер на 3,15 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, 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 55,01 лв./MWh, без ДДС, при ценообразуващи 

елементи: необходими годишни приходи от 858 220 хил. лв. и количество нетна 

електрическа енергия – 15 601 067 MWh. 

 

3. На „Национална електрическа компания“ ЕАД: 

3.1. Цена на електрическата енергия, произведена от водноелектрически 

централи, собственост на НЕК ЕАД, в размер на 83,95 лв./MWh, без ДДС, при 

ценообразуващи елементи: необходими годишни приходи от 271 587 хил. лв. и 

количество нетна електрическа енергия – 3 235 034 MWh; 

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

продава електрическа енергия на крайните снабдители, в размер на 109,52 лв./MWh, 

без ДДС, в т.ч. 5,08 лв./MWh компонента за дейността „обществена доставка на 

електрическа енергия“, при ценообразуващи елементи: необходими годишни 

приходи – 1 203 078 хил. лв. и количество електрическа енергия – 10 984 536 MWh. 

 

4. На „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД: 

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

на 0,49 лв./MWh, без ДДС, при ценообразуващи елементи: необходими годишни 

приходи 15 819 хил. лв. и количества електрическа енергия за реализация на 

територията на страната 32 315 000 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 2,42 

лв./MWh, без ДДС, при ценообразуващи елементи: необходими годишни приходи 83 

154 хил. лв. и количества електрическа енергия 34 432 000 MWh; 
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4.3. 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 5,40 

лв./MWh, без ДДС, при ценообразуващи елементи: необходими годишни приходи 15 

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

енергия в размер на 2 950 000 MWh; 

4.4. 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 11,39 

лв./MWh, без ДДС, при ценообразуващи елементи: необходими годишни приходи 368 

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

страната 32 315 000 MWh. 

 

5. На електроразпределителните дружества: 

5.1. Приложим метод за регулиране „горна граница на приходи“, при 

продължителност на шестия регулаторен период – 3 години; 

5.2. На „ЧЕЗ Разпределение България“ АД цени за първата ценова година от 

шестия регулаторен период, при ценообразуващи елементи: необходими годишни 

приходи – 344 296 хил. лв. и пренесена електрическа енергия от 9 306 039 MWh, както 

следва: 

− цена за пренос на електрическа енергия през разпределителна мрежа на 

средно напрежение – 0,01069 лв./kWh, без ДДС; 

− цена за пренос на електрическа енергия през разпределителна мрежа на 

ниско напрежение – 0,03602 лв./kWh, без ДДС; 

− цена за достъп за небитови клиенти – 0,02151 лв./kW/ден, без ДДС; 

− цена за достъп за битови клиенти – 0,00605 лв./kWh, без ДДС. 

5.3. На „Електроразпределение Юг“ ЕАД цени за първата ценова година от 

шестия регулаторен период, при ценообразуващи елементи: необходими годишни 

приходи – 324 473 хил. лв. и пренесена електрическа енергия от 8 637 854 MWh, както 

следва: 

− цена за пренос на електрическа енергия през разпределителна мрежа на 

средно напрежение – 0,00987 лв./kWh, без ДДС; 

− цена за пренос на електрическа енергия през разпределителна мрежа на 

ниско напрежение – 0,03750 лв./kWh, без ДДС; 

− цена за достъп за небитови клиенти – 0,02060 лв./kW/ден, без ДДС; 

− цена за достъп за битови клиенти – 0,00598 лв./kW, без ДДС. 

5.4. На „Електроразпределение Север“ АД цени за първата ценова година от 

шестия регулаторен период, при ценообразуващи елементи: необходими годишни 

приходи – 216 389 хил. лв. и пренесена електрическа енергия от 5 490 283 MWh, както 

следва: 

− цена за пренос на електрическа енергия през електроразпределителна 

мрежа на средно напрежение – 0,01303 лв./kWh, без ДДС; 

− цена за пренос на електрическа енергия през електроразпределителна 

мрежа на ниско напрежение – 0,03546 лв./kWh, без ДДС; 

− цена за достъп небитови клиенти – 0,02073 лв./kW/ден, без ДДС; 

− цена за достъп битови клиенти – 0,00885 лв./kWh, без ДДС. 

 5.5. На „Електроразпределение Златни пясъци“ АД цени за първата ценова 

година от шестия регулаторен период, при ценообразуващи елементи: необходими 
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годишни приходи – 2 824 хил. лв. и пренесена електрическа енергия от 49 907 MWh, 

както следва: 

− цена за достъп до електроразпределителната мрежа – 0,01325 лв./kWh, без 

ДДС; 

− цена за пренос на електрическа енергия през електроразпределителна 

мрежа на ниско напрежение – 0,04333 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 крайни битови 

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 – 7,67 лв./MWh; необходими 

годишни приходи – 531 479 хил. лв. и прогнозни количества електрическа енергия – 

4 384 908 MWh, както следва: 

 

„ЧЕЗ Електро България“ АД 

Показатели 

Цени, без ДДС, 

считано от 

01.07.2021 г. 

лв./kWh 

Продажба на електрическа енергия на битови клиенти, 

присъединени към електроразпределителните мрежи на ниско 

напрежение 

1. Две скали   

    в т.ч.  - Дневна 0,14436 

               - Нощна 0,06148 

2. Една скала 0,14436 

 

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 – 0,01188 лв./kWh; 

− цена за пренос на електрическа енергия през разпределителна мрежа на 

ниско напрежение – 0,03602 лв./kWh, без ДДС; 

− цена за достъп за битови клиенти – 0,00605 лв./kWh, без ДДС. 

 

6.2. На „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД: 

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

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 – 7,67 лв./MWh; необходими 

годишни приходи – 472 424 хил. лв. и прогнозни количества електрическа енергия – 3 

897 686 MWh, както следва: 
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„ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД 

Показатели 

Цени, без ДДС, считано 

от 01.07.2021 г. 

лв./kWh 

Продажба на електрическа енергия на битови клиенти, 

присъединени към електроразпределителните мрежи на ниско 

напрежение 

1. Две скали   

    в т.ч.  - Дневна 0,14218 

               - Нощна 0,05687 

2. Една скала 0,14218 

 

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 – 0,01188 лв./kWh; 

− цена за пренос на електрическа енергия през разпределителна мрежа на 

ниско напрежение – 0,03750 лв./kWh, без ДДС; 

− цена за достъп за битови клиенти – 0,00598 лв./kW, без ДДС. 

 

6.3. На „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ АД: 

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

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 – 7,67 лв./MWh; 

необходими годишни приходи – 327 403 хил. лв. и прогнозни количества електрическа 

енергия – 2 701 200 MWh, както следва: 

 

„ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ АД 

Показатели 

Цени, без ДДС, считано 

от 01.07.2021 г. 

лв./kWh 

Продажба на електрическа енергия на битови клиенти, присъединени към 

електроразпределителните мрежи на ниско напрежение 

1. Две скали  

    в т.ч. - Дневна 0,14546 

              - Нощна 0,05697 

2. Една скала 0,14546 

 

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 – 0,01188 лв./kWh; 

− цена за пренос на електрическа енергия през електроразпределителна 

мрежа на ниско напрежение – 0,03546 лв./kWh, без ДДС; 

− цена за достъп битови клиенти – 0,00885 лв./kWh, без ДДС. 
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6.4. На „ЕСП Златни пясъци“ ООД: 

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

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 – 7,67 лв./MWh; 

необходими годишни приходи – 113 хил. лв. и прогнозни количества електрическа 

енергия – 742 MWh, както следва: 

 

„ЕСП Златни Пясъци“ ООД 

Показатели 

Цени, без ДДС, 

считано от 

01.07.2021 г. 

лв./kWh 

Продажба на електрическа енергия на битови клиенти, 

присъединени към електроразпределителните мрежи на ниско 

напрежение 

1. Две скали   

    в т.ч.  - Дневна 0,14424 

               - Нощна 0,05697 

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 – 0,01188 лв./kWh; 

− цена за достъп до електроразпределителната мрежа – 0,01325 лв./kWh; 

− цена за пренос на електрическа енергия през електроразпределителна 

мрежа на ниско напрежение – 0,04333 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. 

 

V. Отказва на „ТЕЦ Марица 3“ АД да утвърди цена, по която да продава 

електрическа енергия на обществения доставчик. 

 

VI. Отказва на „Топлофикация Русе“ АД 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 


