
Цена на електрическата енергия на 

регулирания пазар през новия ценови 

период 

1.07.2014 – 30.06.2015 г. 



Основни акценти 
 

 

• За първи път Държавната комисия за енергийно и водно 

регулиране (ДКЕВР) представя заедно с решението за цени на 

електрическата енергия за следващия регулаторен период и 

мотивите за него.  

• С други думи – представен е цялостен анализ на всички факти и 

обстоятелства, взети предвид при определянето на ценовите 

нива.  



Основни акценти 
• Пазарът на електрическа енергия в страната се развива динамично в 

последните няколко години. Само за последния ценови период се 

извърши бърз и динамичен преход на клиентите на средно напрежение 

от регулирани към свободно договорени цени. 

• По данни на Обществения доставчик и крайните снабдители към този 

момент тече процес на преминаване на бизнес клиентите на ниско 

напрежение от регулирани към свободни цени. 

• Същевременно икономическата обстановка в страната отчита общ спад 

в потреблението на енергия - както за промишлеността, така и за 

крайния клиент. Прогнозата за общото потребление на енергия в 

страната за следващия ценови период е спад с -9%. 

• В обобщение на горното, през новия ценови период енергията, която 

ще е необходима под формата на квоти за осигуряване на 

потреблението на регулирания пазар, намалява с 26% или 7 293 047 

МВтч. 



Основни акценти 

• Същевременно на свободния пазар се отчита дефицит на енергия, която 

може да се търгува на пазарни цени. 

• Пазарната цена на енергията се влияе от ценовите нива в региона и от 

търсенето на енергия. През различните периоди в годината тя е 

различна, като сезонният фактор също не е за пренебрегване. 

• Друг основен фактор е произвежданата в страната „скъпа енергия“, 

която подлежи на задължително изкупуване по силата на различни по 

форма дългосрочни договори. Две са основните групи, които могат да 

бъдат определени:  

– дългосрочните договори с американските централи "Контур Глобал 

Марица изток 3" и "Ей и Ес 3С Марица изток 1"; 

– възобновяеми енергийни източници – „зелена енергия“, която също 

се изкупува по дългосрочни договори на по-високи от пазарните 

цени, т.нар. „преференциални цени“.  



Основни акценти 

• Либерализацията на пазара, свитото потребление на енергия в 

страната и високият дял на енергията, изкупувана по 

дългосрочни договори, води до излишък на енергия, доставяна 

по непазарни цени. 

 

• Запазването на действието на тези договори в този им вид ще 

доведе до възникване на „невъзстановяеми разходи“, което 

занапред ще рефлектира върху крайните цени - както за 

промишлеността, така и за битовия клиент. Негативните 

последици са свързани с влошаване на конкурентоспособността 

на икономиката и платежоспособността на всеки един 

потребител. 



• В цената на Обществения доставчик са признати разходи от 

предходни ценови периоди в размер на 998,8 млн. лв., като е 

изготвен 5-годишен погасителен план: 

 

 

 

 

Основни акценти 

Погасителен план за 5-годишен период на признатите от ДКЕВР разходи, подлежащи на компенсиране от предходни ценови периоди, и включени в цената за енергия на 

Обществения доставчик в хил. лв. 

Видове разходи 
Сума за 

компенсиране 

Разходи за 

компенсиране за 

ценови периоди 

от 01.07.2014 г 

Разходи за 

компенсиране 

за ценови 

периоди от 

01.07.2015 г 

Разходи за 

компенсиране за 

ценови периоди 

от 01.07.2016 г 

Разходи за 

компенсиране за 

ценови периоди 

от 01.07.2017 г 

Разходи за 

компенсиране за 

ценови периоди 

от 01.07.2018 г 

Компенсация на неизкупената разполагаемост от МИ1 и МИ3 за I - 

полугодие на 2013   
            34 369                        34 369                            -       - - - 

Компенсация на неизкупената разполагаемост от МИ1 и МИ3 за 

ценови период 01.08.2013 г. - 30.06.2014 г.   
          174 344                        87 172                     87 172     - - - 

Компенсация на разходите, свързани с експлоатация на ПАВЕЦ за 

ценови период 2013-2014 г., до стартирането на балансиращия пазар 

от 01.06.2014г. 

          392 407                        68 200                     81 052                         81 052                        81 052                        81 052     

Невъзстановени разходи от Методиката за компенсиране на разходи 

от задължително изкупуване на електроенергия от ВЕИ 
          397 649                        79 530                     79 530                         79 530                        79 530                        79 530     

Общо признати разходи на ОД                                                                                                                              

998 769      

Обща остатъчна сума подлежаща на разсрочване в следващи ценови 

периоди 
                                                                                                                             

495 016      

Общ дефицит в ОД от регулирана дейност към 30.06.2014 г.                                                                                                                              

1 493 785      



• Само за ценовия период 01.07.2014 – 30.06.2015 г. в „миксовата 

цена“ на обществения доставчик са включени 269,3 млн.лв. 

задължения от предходни ценови периоди 

 

 

 

Основни акценти 

Разходи за компенсиране на Обществения доставчик за предходни ценови периоди в хил. лв. 

Видове разходи 
Сума за 

компенсиране 

Признати разходи за 

компенсиране на ОД от 

01.07.2014 г. 

Разходи за 

компенсиране за 

следващи ценови 

периоди 

1. Компенсация на неизкупената разполагаемост от МИ1 и МИ3 за I - полугодие на 2013               34 369                       34 369                             -        

2. 
Компенсация на неизкупената разполагаемост от МИ1 и МИ3 за ценови период 01.08.2013 г. - 

30.06.2014 г.   
          174 344                       87 172                    87 172      

3. 
Компенсация на разходите, свързани с експлоатация на ПАВЕЦ за ценови период 2013-2014 г., до 

стартирането на балансиращия пазар от 01.06.2014 г. 
          392 407                       68 200                  324 207      

4. 
Невъзстановени разходи от Методиката за компенсиране на разходи от задължително изкупуване 

на електроенергия от ВЕИ 
          397 649                       79 530                  318 119      

5. 
Невъзстановени разходи от Методиката за компенсиране на разходи от задължително изкупуване 

на електроенергия за НЕК като администратор на Методиката 
                   63 016       -                63 016      

6. Невъзстановени разходи от Фонд за въглеродни емисии           259 000      -             259 000      

7. Непризнатите разходи за разполагаемост за допълнителни услуги             85 000      -               85 000      

8. 
Непризнати разходи за въглеродни емисии по дългосрочните договори за периода 2013 – 2014 г. 

за произведена електроенергия 
            88 000      -               88 000      

9. ОБЩО:        1 493 785                     269 271              1 224 514      
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Изменение на цената на Обществения доставчик 

за периода 2012 г. - 2014 г. 



АЕЦ Козлодуй 
6% 

Марица Изток 2 
5% AES Марица Изток 1 

10% 

Контур Глобал Марица 
Изток 3 
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Заводски централи 
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Топлофикационни 
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Производители в състава 
на НЕК 
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ВЕИ в т.ч. малки ВЕЦ 
30% 

Компенсиране на 
невъзстановени разходи за 
предходни ценови периоди 

14% 

Структура на разходите на ОД, формиращи миксовата 

цена 



Цена на енергията по дългосрочните договори 

лв/МВтч 

* Пазарна цена на електрическата енергия 
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Цени за енергия и разполагаемост на производителите на 

електрическа енергия за регулирания пазар 

*Цена на Oбществения доставчик 
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Изменение на крайната цена за електрическа енергия по компоненти 

Марж на Крайния снабдител 

Цени за пренос и достъп през 
електроразпределителната мрежа 

Цена за пренос и достъп до 
електропреносната мрежа 

Цена за енергия на Обществения 
доставчик 

лв./МВтч 



к.3 к.4 к.4/к.3 к.6 к.7 к.7/к.6

0,14949 0,15365 2,78% 0,15327 0,15425 0,64%

0,08508 0,08697 2,22% 0,08676 0,08695 0,22%

0,14949 0,15365 2,78% 0,15327 0,15425 0,64%

к.3 к.4 к.4/к.3 к.6 к.7 к.7/к.6

0,15958 0,16356 2,50% 0,17162 0,18280 6,52%

0,08862 0,08951 1,01% 0,09259 0,09394 1,46%

0,15958 0,16356 2,50% - -

ЕВН

Крайни цени на електрическата енегия за битови клиенти

Крайни цени на електрическата енергия 2014-2015 г.

Енерго-про Златни пясъци

Нови цени 

01.07.2014 г.
Изменение

 С две скали
Дневна

Нощна

С една скала

Начин на измерване
Зони в 

денонощието

Цена лв./Квтч 

01.01.2014 г.

Нови цени 

01.07.2014 г.
Изменение

Цена лв./Квтч 

01.01.2014 г.

к.1 к.2

С една скала

к.1 к.2

 С две скали
Дневна

Нощна

Начин на измерване
Зони в 

денонощието
Нови цени 

01.07.2014 г.
Изменение

Цена лв./Квтч 

01.01.2014 г.

ЧЕЗ

Нови цени 

01.07.2014 г.
Изменение

Цена лв./Квтч 

01.01.2014 



СРАВНЕНИЕ НА ТАРИФИТЕ ЗА 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ НА БИТОВИ 

КЛИЕНТИ ПРИ ЕДНАКВО 

ПОТРЕБЛЕНИЕ  

 

(ПРИМЕРНИ ФАКТУРИ) 








