
 
 

 

   
София – 1000, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8 -10; тел.: 988 24 98; 935 96 13; факс: 988 87 82 

 ПРОЕКТ 

  Р Е Ш Е Н И Е 

№ Ц –....  

от 30.06.2016 г. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 8а във връзка с чл. 30, ал. 1, т. 1, т. 5, т. 6, т. 

9, т. 10, т. 13 и т. 17, чл. 34, чл. 35 от Закона за енергетиката и чл. 3, ал. 1, т. 1 – 6 и т. 

10 от Наредба № 1 от 18.03.2013 г. за регулиране на цените на електрическата 

енергия  

 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ 

 

Утвърждава, считано от 01.07.2016 г.: 

 

I.  На „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД цена (без ДДС), по която продава електрическа 

енергия на обществения доставчик, в размер на 30,00 лв./MWh, при следните 

ценообразуващи елементи: 

 необходими годишни приходи – 119 985 хил. лв.;  

 количества електрическа енергия – 4 000 000 MWh.  

 

II. На „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД цена (без ДДС), по която продава 

електрическа енергия на обществения доставчик по компоненти, както следва: 

1. Цена за енергия – 44,61 лв./MWh, при следните ценообразуващи елементи: 

- необходими приходи за енергия - 327 483 хил. лв.; 

- нетна електрическа енергия - 7 340 634 MWh. 

2. Цена за разполагаемост – 24,50 лв./MW*h, при следните ценообразуващи 

елементи: 

- необходими приходи за разполагаемост - 227 583 хил. лв.;  

- разполагаемост на предоставената мощност - 9 288 433MW*h. 

 

III.  На „Национална електрическа компания“ ЕАД (НЕК ЕАД): 

1. Цена (без ДДС) на електрическата енергия, произведена от 

водноелектрически централи, собственост на НЕК ЕАД, в размер на 59,98 лв./MWh, 

при следните ценообразуващи елементи: 

- необходими годишни приходи – 200 467 хил. лв.; 

- количества електрическа енергия – 3 342 250 MWh. 
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2. Цена за задължения към обществото (без ДДС), чрез която всички крайни 

клиенти, присъединени към електроенергийната система, включително операторът 

на електропреносната мрежа и операторите на електроразпределителните мрежи, 

участват в компенсиране на разходите по чл. 34 и чл. 35 от ЗЕ, в размер на 35,83 

лв./MWh, в т.ч. компонента, отразяваща разходите за електрическа енергия, 

произвеждана от възобновяеми източници, в размер на 23,09 лв./MWh, при следните 

ценообразуващи елементи: 

- необходими годишни приходи – 1 180 649 хил. лв.; 

- количества електрическа енергия – 32 949 244 MWh. 

3. Цена (без ДДС), по която НЕК ЕАД, в качеството му на обществен 

доставчик, продава на крайните снабдители електрическа енергия за снабдяване на 

клиентите на регулирания пазар, в размер на 106,63 лв./MWh, в т.ч. компонента за 

дейността „обществена доставка на електрическа енергия“ - 3,57 лв./MWh, при 

следните ценообразуващи елементи: 

- необходими годишни приходи – 1 303 959 хил. лв.; 

- количества електрическа енергия - 12 228 628 MWh. 

4. Цена (без ДДС), по която НЕК ЕАД, в качеството му на обществен 

доставчик, продава електрическа енергия на електропреносното и 

електроразпределителните предприятия за покриване на технологични разходи, в 

размер на 36,82 лв./MWh, в т.ч. компонента за дейността „обществена доставка на 

електрическа енергия“ - 0,82 лв./MWh, при следните ценообразуващи елементи: 

- необходими годишни приходи - 139 273 хил. лв.; 

- количества електрическа енергия - 3 782 077 MWh. 

 

 IV. На „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД: 

1. Цена за достъп до електропреносната мрежа (без ДДС) в размер на 1,13 

лв./MWh, при следните ценообразуващи елементи: 

- необходими годишни приходи - 45 646 хил. лв.; 

- количества електрическа енергия за реализация на територията на 

страната и износ - 40 282 844 MWh. 

2. Цена за пренос на електрическа енергия през електропреносната мрежа 

(без ДДС) в размер на 7,35 лв./MWh, при следните ценообразуващи елементи: 

- необходими годишни приходи - 295 887 хил. лв.; 

- количества електрическа енергия за реализация на територията на 

страната и износ - 40 282 844 MWh. 

3. Цена за достъп до електропреносната мрежа (без ДДС), която се дължи от 

производителите на електрическа енергия от слънчева и вятърна енергия, 

присъединени към електропреносната и електроразпределителните мрежи, за цялото 

произведено количество електрическа енергия, в размер на 7,02 лв./MWh, при 

следните ценообразуващи елементи: 

- необходими годишни приходи 19 836 хил. лв.; 

- количества електрическа енергия – 2 826 900 MWh. 

 

 V. За електроразпределителните предприятия: 
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1. Цени (без ДДС) за втората ценова година от четвъртия регулаторен период 

на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, при необходими годишни приходи – 272 303 

хил. лв. и пренесена електрическа енергия – 9 380 153 MWh, както следва: 

1.1. Цена за пренос през разпределителната мрежа на средно напрежение – 

0,00860 лв./kWh; 

1.2. Цена за пренос през разпределителната мрежа на ниско напрежение – 

0,02812 лв./kWh. 

1.3. Цена за достъп за небитови клиенти – 0,01649 лв./kW/ден; 

1.4. Цена за достъп за битови клиенти – 0,00505 лв./kWh. 

 

2. Цени (без ДДС) за втората ценова година от четвъртия регулаторен период 

на „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД, при необходими годишни приходи – 

253 977 хил. лв. и пренесена електрическа енергия – 8 134 295 MWh, както следва: 

2.1. Цена за пренос през разпределителната мрежа на средно напрежение – 

0,00798 лв./kWh; 

2.2. Цена за пренос през разпределителната мрежа на ниско напрежение – 

0,03093 лв./kWh. 

2.3. Цена за достъп за небитови клиенти – 0,01651 лв./kW/ден; 

2.4. Цена за достъп за битови клиенти – 0,00503 лв./kWh. 

 

3.  Цени (без ДДС) за втората ценова година от четвъртия регулаторен 

период на „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“АД при необходими годишни приходи – 183 287 

хил. лв. и пренесена електрическа енергия – 5 225 826 MWh, както следва: 

3.1. Цена за пренос през електроразпределителната мрежа на средно 

напрежение – 0,01181 лв./kWh; 

3.2. Цена за пренос през електроразпределителната мрежа на ниско 

напрежение – 0,03127 лв./kWh.  

3.3. Цена за достъп, която се дължи от всички крайни клиенти, присъединени 

към електроразпределителната мрежа на „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“АД, в размер на 

0,00818 лв./ kWh. 

 

4. Цени (без ДДС) за втората ценова година от четвъртия регулаторен период 

на „ЕРП Златни пясъци“ АД при необходими годишни приходи – 2 636 хил. лв. и 

пренесена електрическа енергия – 65 398 MWh, както следва:: 

4.1. Цена за пренос на електрическа енергия през електроразпределителната 

мрежа на ниско напрежение - 0,03312 лв./kWh; 

4.2. Цена за достъп (без ДДС), която се дължи от всички крайни клиенти, 

присъединени към електроразпределителната мрежа на „ЕРП Златни пясъци“ АД, в 

размер на 0,00718 лв./kWh. 

 

VI. За крайните снабдители: 

1. На „ЧЕЗ Електро България“ АД  

1.1. Цени (без ДДС), по които продава електрическа енергия на битови и 

небитови крайни клиенти, присъединени към електроразпределителната мрежа на 
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ниско напрежение, при необходими годишни приходи - 532 483 хил. лв. (в т.ч. 

компонента за дейността „снабдяване с електрическа енергия от краен снабдител“ – 

11 685 хил. лв. и разходи за балансиране в размер на 10 528 хил. лв.) и прогнозни 

количества електрическа енергия – 4 785 355 MWh, както следва: 

 

 

„ЧЕЗ Електро България“ АД 

Показатели 

Цени, без ДДС, 

считано от 

01.07.2016 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 0,17603 

               - Дневна 0,11261 

               - Нощна 0,06487 

2. Две скали  

    в т.ч.  - Дневна 0,14466 

               - Нощна 0,06599 

3. Една скала 0,12785 

ІI. Продажба на електрическа енергия на битови клиенти, 

присъединени към електроразпределителните мрежи на ниско 

напрежение 

1. Две скали   

    в т.ч.  - Дневна 0,13056 

               - Нощна 0,05758 

2. Една скала 0,13056 

 

1.2. Клиентите на „ЧЕЗ Електро България“ АД заплащат и следните цени за 

мрежови услуги, без ДДС: 

- цена за пренос и достъп през/до електропреносната мрежа – 0,00848 

лв./kWh; 

- цена за пренос на електрическа енергия през разпределителната мрежа на 

ниско напрежение – 0,02812 лв./kWh; 

- цена за достъп за небитови клиенти – 0,01649 лв./kW/ден; 

- цена за достъп за битови клиенти – 0,00505 лв./kWh. 

 

2. На „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД  

2.1. Цени (без ДДС), по които продава електрическа енергия на битови и 

небитови крайни клиенти, присъединени към електроразпределителната мрежа на 

ниско напрежение, при необходими годишни приходи – 465 096 хил. лв. (в т.ч. 

компонента за дейността „снабдяване с електрическа енергия от краен снабдител“ – 

10 206 хил. лв. и разходи за балансиране в размер на 9 195 хил. лв.) и прогнозни 

количества електрическа енергия – 4 179 755 MWh, както следва: 
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„ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД 

Показатели 

Цени, без ДДС, считано 

от 01.07.2016 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 0,18916 

               - Дневна 0,12262 

               - Нощна 0,07489 

2. Две скали  

    в т.ч.  - Дневна 0,14599 

               - Нощна 0,07169 

3. Една скала 0,15901 

ІI. Продажба на електрическа енергия на битови клиенти, 

присъединени към електроразпределителните мрежи на ниско 

напрежение 

1. Две скали   

    в т.ч.  - Дневна 0,12743 

               - Нощна 0,05317 

2. Една скала 0,12743 

 

2.2. Клиентите на „ЕВН България Електроснабдяване“ EАД заплащат и за 

мрежови услуги следните цени, без ДДС: 

- цена за пренос и достъп през/до електропреносната мрежа – 0,00848 

лв./kWh; 

- цена за пренос на електрическа енергия през разпределителната мрежа на 

ниско напрежение – 0,03093 лв./kWh; 

- цена за достъп за небитови клиенти – 0,01651 лв./kW/ден; 

- цена за достъп за битови клиенти – 0,00503 лв./kWh. 

 

3. На „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ АД 

3.1. Цени (без ДДС), по които продава електрическа енергия на битови и 

небитови крайни клиенти, присъединени към електроразпределителната мрежа на 

ниско напрежение, при необходими годишни приходи – 360 526 хил. лв. (в т.ч. 

компонента за дейността „снабдяване с електрическа енергия от краен снабдител“ – 

7 912 хил. лв. и разходи за балансиране в размер на 7 128 хил. лв.) и прогнозни 

количества електрическа енергия – 3 240 000 MWh, както следва: 
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„ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ АД 

Показатели 

Цени, без ДДС, считано 

от 01.07.2016 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 0,18805 

               - Дневна 0,12240 

               - Нощна 0,05971 

2. Две скали  

    в т.ч.  - Дневна 0,14143 

               - Нощна 0,06119 

3. Една скала 0,14440 

ІI. Продажба на електрическа енергия на битови клиенти, присъединени 

към електроразпределителните мрежи на ниско напрежение 

1. Две скали  

    в т.ч.  - Дневна 0,13490 

               - Нощна 0,05320 

2. Една скала 0,13490 

 

 

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

услуги следните цени (без ДДС): 

- цена за пренос и достъп през/до електропреносната мрежа – 0,00848 

лв./kWh; 

- цена за пренос на електрическа енергия през електроразпределителната 

мрежа на ниско напрежение – 0,03127 лв./kWh; 

- цена за достъп до електроразпределителната мрежа - 0,00818 лв./kWh. 

 

4. На „ЕСП Златни пясъци“ ООД 

4.1. Цени (без ДДС), по които продава електрическа енергия на битови и 

небитови крайни клиенти, присъединени към електроразпределителната мрежа на 

ниско напрежение, при необходими годишни приходи – 2 595 хил. лв. (в т.ч. 

компонента за дейността „снабдяване с електрическа енергия от краен снабдител“ – 

57 хил. лв. и разходи за балансиране в размер на 51 хил. лв.) и прогнозни количества 

електрическа енергия – 23 318 MWh, както следва: 
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„ЕСП Златни пясъци“ ООД 

Показатели 

Цени, без ДДС, 

считано от 

01.07.2016 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 0,18805 

               - Дневна 0,10015 

               - Нощна 0,04039 

2. Две скали  

    в т.ч.  - Дневна 0,14566 

               - Нощна 0,04006 

3. Една скала 0,13798 

ІI. Продажба на електрическа енергия на битови клиенти, 

присъединени към електроразпределителните мрежи на ниско 

напрежение 

1. Две скали   

    в т.ч.  - Дневна 0,13974 

               - Нощна 0,04992 

2. Една скала - 

 

4.2. Клиентите на „ЕСП Златни Пясъци“ ООД заплащат и за мрежови услуги 

следните цени (без ДДС): 

- цена за пренос и достъп през/до електропреносната мрежа – 0,00848 

лв./kWh; 

- цена за пренос на електрическа енергия през електроразпределителната 

мрежа на ниско напрежение – 0,03312 лв./kWh; 

- цена за достъп до електроразпределителната мрежа - 0,00718 лв./kWh. 

 

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - София град в 

14 - дневен срок. 

 

 

 

 

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

             ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ 

 

 

                                                                        ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

                           РОСИЦА ТОТКОВА 


