
 

 

 

ДО 

КОМИСИЯ ЗА 

ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ЦЕНИ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ 

 

От ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД 
(фирма на заявителя съгласно съдебната регистрация) 

 

България, гр. Варна 9009, бул. Владислав Варненчик № 258, ВАРНА ТАУЪРС, кула- Г 
(седалище и адрес на управление) 

 

България, гр. Варна 9009, бул. Владислав Варненчик № 258, ВАРНА ТАУЪРС, кула - Г. 
(пълен и точен адрес за кореспонденция) 

 

ЕИК 103533691 

Банкова сметка xxx, банков код xxx при Уникредит Булбанк АД 

Телефон: 052/ 660 589, факс: 052/ 577 473, e-mail: plamen.stefanov@energo-pro.bg 

 

притежаващо Лицензия № Л-139-11/13.08.2004 г. за дейността „Oбществено снабдяване с 

електрическа енергия”, 
 

представлявано от Пламен Стоянов Стефанов, ЕГН xxx, документ за самоличност: л.к. № xxx, 

изд. на xxx от МВР xxx, в качеството му на Председател на Управителния съвет и Яна Маринова 

Димитрова, ЕГН xxx, притежаваща л.к. № xxx, издадена на xxx от МВР xxx, в качеството ѝ на 

член  на Управителния съвет на ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД. 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

 

1. Предлагаме за утвърждаване следните цени: 

Цени за крайно снабдяване с електрическа енергия от обществен/краен снабдител: 

 

Начин на измерване 
Зони в 

денонощието 

Цена (лв./kWh,  

без акциз и ДДС) 

1. Цени на електрическа енергия за небитови потребители  

С три скали 

Върхова xxx 

Дневна xxx 

Нощна xxx 

С две скали 
Дневна xxx 

Нощна xxx 

С една скала xxx 



2. Цени на електрическа енергия за битови потребители 

С две скали 
Дневна xxx 

Нощна xxx 

С една скала xxx 

(изброяват се предлаганите цени по компоненти и тарифи, ако такива се предвиждат) 

 

2. Прилагаме следните документи:  

2.1. Финансово-счетоводен отчет за 2017 г. (приложение № 1); 

2.2. Актуализирани технико-икономически данни (приложение № 2); 

2.3. Доказателства за оповестяване на предложението за изменение на цените на 

електрическата енергия за снабдяване от крайният снабдител (приложение № 3); 

2.4. Предложение, обосновка на предложението за промяна на действащите цени 

(приложение № 4); 

2.5. Копие от документ за платена такса за разглеждане на заявлението- платежно 

нареждане (приложение № 5). 

 

Задължаваме се да представим всички документи, които КЕВР ни поиска допълнително в 

съответствие с изискванията на закона. 

 

За представител, който да представлява юридическото лице в отношенията с КЕВР, 

упълномощавам: 

 

Пламен Стоянов Стефанов. 
(трите имена) 

 

ЕГН xxx, документ за самоличност: л.к.№ xxx, изд. на xxx от МВР xxx 

 

 

 

 
Заявлението се попълва на компютър, пишеща машина или четливо на ръка. Представените в КЕВР 

документи следва да бъдат в два екземпляра и заверени от лицето с представителна власт, подписало 

заявлението.  



ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД 

   Справка за определените необходими приходи за периода  
01.07.2018 - 30.06.2019 г. 

   

   
Необходими приход в т.ч.: хил. лева 345 717 

Разходи за закупена ЕЕ, в т.ч.: хил. лева 325 952 

Брутен марж % 3.00% 

Брутен марж хил. лева xxx 

Разходи за балансиране хил. лева xxx 

  
 

  

Допълнителни разходи в т.ч.: хил. лева xxx 

Разходи за несъбрани вземания хил. лева xxx 

Разходи за задължения свързани със Закона за енергийна ефективност хил. лева xxx 

   

   

   Забележка:     

Определянето на необходимите приходи е съобразено с изискването на чл. 10, ал. 3 от действащата в момента 
НРЦЕЕ. В допълнение, ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД заявява за утвърждаване и разходи за задължения свързани със 
Закона за енергийната ефективност и разходи за несъбираеми вземания, които не са калкулирани в необходимите 
приходи поради ограниченията на НРЦЕЕ 

 

  



ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД 

    Прогнозни разходи за закупуване на електрическа енергия за снабдяване на крайни 
клиенти за периода 01.07.2018 г.-30.06.2019 г. 

 
 

  
Параметър 

Количество Цена  Разход 

MWh лв/kWh хил. лева 

Общо закупена ел. енергия  3 026 200 0.10771 325 952 

Закупена от НЕК за потребители 3 026 200 0.10771 325 952 

Закупена от Съседни ЕРП     0 

 

 

  

  



ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД 

  
Прогноза за количествата електрическа енергия на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД за периода 

01.10.2018 г . - 30.06.2019 г.  

…………………… 
 

  

Информация за продадената по тарифни зони електрическа енергия  
Прогноза по 
заявление, 

MWh 

І. Продажба на ел. енергия за стоп. и общ. дейност - ниско напрежение xxx 

1. Три скали   

    в т.ч.  - Върхова xxx 

               - Дневна xxx 

               - Нощна xxx 

2. Две скали   

    в т.ч.  - Дневна xxx 

               - Нощна xxx 

3. Една скала xxx 

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

1. Две скали   

    в т.ч.  - Дневна xxx 

               - Нощна xxx 

2. Една скала xxx 

III. Всичко продажба на ел. енергия по тарифа (I+II) 3 026 000 

 

  



 

Прогноза за продажба на електрическа ененргия по нива на напрежения и 

тарифни зони

Прогноза по 

заявление

Цени от Решение 

№Ц-19 от 01.07.2017 г. 

без акцизи и ДДС

Приходи по

действащи цени

Предлагани цени

 от 01.07.2018 г. без 

акцизи и ДДС

Приходи по

предлагани цени

Изменение

на цени

ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД хил. kWh лв./kWh хил.лв. лв./kWh хил.лв. (%)

І. Продажба на ел. енeргия за стоп. и общ. дейност - ниско напрежение xxx xxx xxx xxx xxx xxx

1. Три скали

    в т.ч.  - Върхова xxx 0.17980 xxx xxx xxx xxx

               - Дневна xxx 0.12412 xxx xxx xxx xxx

               - Нощна xxx 0.07012 xxx xxx xxx xxx

2. Две скали

    в т.ч.  - Дневна xxx 0.14431 xxx xxx xxx xxx

               - Нощна xxx 0.07012 xxx xxx xxx xxx

3. Една скала xxx 0.14431 xxx xxx xxx xxx

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

1. Две скали

    в т.ч.  - Дневна xxx 0.13803 xxx xxx xxx xxx

               - Нощна xxx 0.05528 xxx xxx xxx xxx

2. Една скала xxx 0.13803 xxx xxx xxx xxx

III. Всичко продажба на ел. енергия по тарифа (I+II) 3 026 000 xxx xxx xxx xxx xxx

IV. Съседни ЕРД 0 0

V. Собствени нужди 200

VI. Електрическа енергия общо 3 026 200 xxx xxx xxx xxx xxx

Закупена ел.енергия за продажба хил. kWh хил. лева

 1. Закупена от "НЕК" ЕАД 3 026 200 325 952

 2. Закупена от съседни ЕРД 0 0

Тарифа хил. kWh хил. лева

І. Продажба на ел. енергия за стоп. и общ. дейност - ниско напрежение xxx xxx

1. Три скали, в.т.ч.:

- Върхова xxx xxx

- Дневна xxx xxx

- Нощна xxx xxx

2. Две скали, в т.ч.:

- Дневна xxx xxx

- Нощна xxx xxx

3. Една скала xxx xxx

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

1. Две скали, в т.ч.:

- Дневна xxx xxx

- Нощна xxx xxx

2. Една скала xxx xxx

III. Собствени нужди Продажби xxx xxx

IV. Други ЕРД xxx xxx

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Планирани количества електрическа енергия за  закупуване и продажба

за периода 01.07.2018 г. - 30.06.2019 г.  и приходи по действащи и предлагани тарифни цени


	Енерго- Про Продажби АД
	Енерго- Про Продажби АД- регулаторни таблици

