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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 

 

           ПРОЕКТ 

РЕШЕНИЕ 

 

№ Ц –  

от …………………. г.  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 31а, ал. 1, т. 3 от Закона за енергетиката във 

връзка с чл. 30, ал. 1, т. 5, т. 6, т. 9, т. 10, т. 13, т. 17 от Закона за енергетиката и решение 

по Протокол № 113 от 15.09.2014 г., т. 1, на Държавната комисия за енергийно и водно 

регулиране 

 

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

РЕШИ: 

Считано от 01.10.2014 г.: 

I. Изменя утвърдената с Решение № Ц-12 от 30.06.2014 г. цена, по която „Национална 

електрическа компания” ЕАД, в качеството на обществен доставчик, продава електрическа 

енергия на крайните снабдители от 114,10 лв./МВтч, без ДДС на 125,32 лв./МВтч, без ДДС, при 

следните ценообразуващи елементи:  

Компонента за дейността „обществена доставка на електрическа енергия“ – от 2,25 лв./МВтч, 

без ДДС на 2,60 лв./МВтч, без ДДС;  

 Необходими годишни приходи – 2 032 877 хил. лв.; 

 Прогнозни количества електрическа енергия – 16 221 532 МВтч. 

 

II. Изменя утвърдената с Решение № Ц-12 от 30.06.2014 г. цена за „задължения към 

обществото“, която всички крайни клиенти на свободния пазар, присъединени към 

електроенергийната система на Р България, без клиентите на доставчиците от последна 

инстанция, заплащат на „Национална електрическа компания” ЕАД, в качеството на 

обществен доставчик, от 17,37 лв./МВтч, без ДДС на 18,93 лв./МВтч, без ДДС, при следните 

ценообразуващи елементи: 

Необходими годишни приходи – 210 129 хил. лв.; 

 Прогнозни количества електрическа енергия – 11 100 000 МВтч.  

 

III. Изменя утвърдените с Решение № Ц-12 от 30.06.2014 г. цени, по които „ЧЕЗ 

Разпределение България” АД пренася електрическа енергия през електроразпределителната 

мрежа до всички клиенти, както следва:  

1. Цена за пренос на електрическа енергия през разпределителната мрежа на средно 

напрежение – от 0,00577 лв./кВтч, без ДДС на 0,00668 лв./кВтч, без ДДС;  

2. Цена за пренос на електрическа енергия през разпределителната мрежа на ниско 

напрежение – от 0,01877 лв./кВтч, без ДДС на 0,02173 лв./кВтч, без ДДС; 

3. Ценообразуващите елементи на цените по т. III.1. и т. III.2. са както следва: 

Необходими годишни приходи - 214 873 хил. лв.; 

Прогнозни количества пренесена електрическа енергия - 9 144 666 МВтч. 

 

V. Изменя утвърдените с Решение № Ц-12 от 30.06.2014 г. цени, без ДДС, по които „ЧЕЗ 

Електро България” АД, в качеството му на краен снабдител, продава електрическа енергия на 

битови и небитови клиенти, както следва: 
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"ЧЕЗ Електро България"АД 

Показатели 

Цени, без ДДС за 

електрическа енергия 

лв./кВтч 

І. За небитови клиенти, присъединени към 

електроразпределителните мрежи на ниско 

напрежение 

1. Три скали   

    в т.ч.  – Върхова 0,21344 

               - Дневна 0,13415 

               - Нощна 0,07839 

2. Две скали  

    в т.ч.  – Дневна 0,19087 

               - Нощна 0,08240 

3. Една скала 0,16501 

ІI. За битови клиенти, присъединени към 

електроразпределителните мрежи на ниско 

напрежение 

1. Две скали   

    в т.ч.  – Дневна 0,13421 

               - Нощна 0,06077 

2. Една скала 0,13421 

 
Необходими годишни приходи – 812 394 хил. лв.; 

Прогнозни количества електрическа енергия – 6 337 451 МВтч. 

 

VI. Изменя утвърдените с Решение № Ц-12 от 30.06.2014 г. цени, по които „ЕВН 

България Електроразпределение” ЕАД пренася електрическа енергия през 

електроразпределителната мрежа до всички клиенти, както следва:  

1. Цена за пренос на електрическа енергия през разпределителната мрежа на средно 

напрежение – от 0,00550 лв./кВтч, без ДДС на 0,00622 лв./кВтч, без ДДС;  

2. Цена за пренос на електрическа енергия през разпределителната мрежа на ниско 

напрежение – от 0,02206 лв./кВтч, без ДДС на 0,02493 лв./кВтч, без ДДС; 

3. Ценообразуващите елементи на цените по т. VI.1. и т. VI.2. са както следва: 

Необходими годишни приходи – 206 690 хил. лв.; 

Прогнозни количества пренесена електрическа енергия – 8 192 221 МВтч. 

 

VII. Изменя утвърдените с Решение № Ц-12 от 30.06.2014 г. цени, без ДДС, по които 

„ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД, в качеството му на краен снабдител, продава 

електрическа енергия на битови и небитови клиенти, както следва: 

 

 

"ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД 

Показатели 

Цени, без ДДС за 

електрическа енергия 

лв./кВтч 

І. За небитови клиенти, присъединени към 

електроразпределителните мрежи на ниско 

напрежение 

1. Три скали   

    в т.ч.  – Върхова 0,22126 

               - Дневна 0,14934 

               - Нощна 0,08319 

2. Две скали  
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"ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД 

Показатели 

Цени, без ДДС за 

електрическа енергия 

лв./кВтч 

    в т.ч.  – Дневна 0,18130 

               - Нощна 0,08030 

3. Една скала 0,18203 

ІI. За битови клиенти, присъединени към 

електроразпределителните мрежи на ниско 

напрежение 

1. Две скали   

    в т.ч.  – Дневна 0,13127 

               - Нощна 0,05714 

2. Една скала 0,13127 

 
Необходими годишни приходи – 729 404 хил. лв.; 

Прогнозни количества електрическа енергия – 5 690 046 МВтч. 

 

VIII. Изменя утвърдените с Решение № Ц-12 от 30.06.2014 г. цени, по които „ЕНЕРГО-

ПРО Мрежи” АД пренася електрическа енергия през електроразпределителната мрежа до 

всички клиенти, както следва:  

1. Цена за пренос на електрическа енергия през разпределителната мрежа на средно 

напрежение – от 0,00805 лв./кВтч, без ДДС на 0,00926 лв./кВтч, без ДДС;  

2. Цена за пренос на електрическа енергия през разпределителната мрежа на ниско 

напрежение – от 0,02177 лв./кВтч, без ДДС на 0,02506 лв./кВтч, без ДДС; 

3. Ценообразуващите елементи на цените по т. VIII.1. и т. VIII.2. са както следва: 

Необходими годишни приходи – 156 668 хил. лв.; 

Прогнозни количества пренесена електрическа енергия – 5 219 944 МВтч. 

 

IX. Изменя утвърдените с Решение № Ц-12 от 30.06.2014 г. цени, без ДДС, по които 

„ЕНЕРГО-ПРО Продажби” АД, в качеството му на краен снабдител, продава електрическа 

енергия на битови и небитови клиенти, както следва: 

 

„ЕНЕРГО-ПРО Продажби”АД 

Показатели 

Цени, без ДДС за 

електрическа енергия 

лв./кВтч 

І. За небитови клиенти, присъединени към 

електроразпределителните мрежи на ниско 

напрежение 

1. Три скали   

    в т.ч.  – Върхова 0,26984 

               - Дневна 0,15639 

               - Нощна 0,06756 

2. Две скали  

    в т.ч.  – Дневна 0,19408 

               - Нощна 0,07307 

3. Една скала 0,18182 

ІI. За битови клиенти, присъединени към 

електроразпределителните мрежи на ниско 

напрежение 

1. Две скали   
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„ЕНЕРГО-ПРО Продажби”АД 

Показатели 

Цени, без ДДС за 

електрическа енергия 

лв./кВтч 

    в т.ч.  – Дневна 0,13837 

               - Нощна 0,05681 

2. Една скала 0,13837 

 
Необходими годишни приходи – 528 974 хил. лв.; 

Прогнозни количества електрическа енергия – 4 126 501 МВтч. 

 

X. Изменя утвърдените с Решение № Ц-12 от 30.06.2014 г. цени, без ДДС, по които „ЕСП 

Златни пясъци” ООД, в качеството му на краен снабдител, продава електрическа енергия на 

битови и небитови клиенти, както следва: 

 

      „ЕСП Златни пясъци” ООД 

Показатели 

Цени, без ДДС за 

електрическа енергия 

лв./кВтч 

І. За небитови клиенти, присъединени към 

електроразпределителните мрежи на ниско 

напрежение 

1. Три скали   

    в т.ч.  – Върхова 0,24100 

               - Дневна 0,11281 

               - Нощна 0,03641 

2. Две скали  

    в т.ч.  – Дневна 0,17152 

               - Нощна 0,03461 

3. Една скала 0,16011 

ІI. За битови клиенти, присъединени към 

електроразпределителните мрежи на ниско 

напрежение 

1. Две скали   

    в т.ч.  – Дневна 0,14928 

               - Нощна 0,05140 

2. Една скала - 

 

Необходими годишни приходи – 6 732 хил. лв.; 

Прогнозни количества електрическа енергия – 52 516 МВтч. 

 

XI. Всички останали цени на електрическата енергия, утвърдени с Решение № Ц-12 от 

30.06.2014 г. остават непроменени. 

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 - дневен 

срок.  

 

 


