
 

 

 

С промените в Закона за енергетиката от месец юли тази година се създаде законова 

възможност за промяна в начина на образуване на крайната цена за потребителите, както на 

свободния пазар, така и на регулирания пазар. Основният мотив за извършената промяна беше 

свързан с необходимостта да бъде адаптиран моделът за образуване на цените в съотвествие с 

реалните условия на пазара с електрическа енергия 

Приетият от ДКЕВР начин на ценообразуване на електрическата енергия третира 

равнопоставено всички клиенти, които потребяват енергия на територията на страната при 

спазване на изискванията на ЗЕ и световната регулаторна практика крайните цени да 

отразяват  разходите по цялата технологично свързана верига от производството, през 

преноса по мрежите до нейната доставка.  

Основната разлика между двата начина на образуване на цената на електрическата 

енергия е в подхода при оценката и включването на разходите в цените за произведената 

енергия, подлежаща на задължително изкупуване (ВИ, комбинирано производство на 

електрическа и топлинна енергия и енергия, продавана по силата на сключени  дългосрочни 

договори). През предходния ценови период тези разходи бяха разделени на две части – едната 

част се заплащаше пряко чрез цената за енергия, а другата част се заплащаше чрез добавки към 

цената за пренос, дължими вкл. и при износ на енергия съгласно изискванията на 

законодателството.  

При сега приложеният модел на ценообразуване, разходите за производство не са 

разделени на две части, а са част само от цената за енергия. При трите обособени различни 

сектора на пазара на енергия в страната, тяхното заплащане е както следва: 

 за клиентите, които купуват енергия по свободно договорени цени чрез 

задължително заплащане на т.нар. цена за „задължения към обществото” която е в 

размер на 16,37 лв/Мвтч и отразява пропорционална част от разходите за енергия, 

подлежаща на задължително изкупуване; 

 за клиентите на доставчик от последна инстанция, пропорционалната част от тези 

разходи са включени в договорената цена за енергия с Обществения доставчик  и 

 за клиентите в регулираната част от пазара, вкл. и битовите – в утвърдената средна 

цена за енергия, по която Обществения доставчик (ОД) продава на крайните снабдители 

- 95,85 лв./МВтч, като в тази стойност е и надценката за дейността на ОД в размер на 

1,32 лв./МВтч.  

 

Участието на различните видове производители в средната цена за енергия, продавана 

от ОД на КС за покриване на потреблението на регулираната част от пазара включва, както 

следва: 

- 24,03 лв./МВтч за енергия по определени квоти от ДКЕВР от термични централи и 

атомната централа по регулирани цени. Средната цена за производство на тези източници е 

49,21 лв./МВтч;  

- 66,67 лв./МВтч за енергия, която се изкупува задължително по преференциални цени и 

по дългосрочни договори. Средната цена за производство на тези източници, при отчитане на 

допълнителните приходи от продажба на емисии е 146,47 лв./МВтч ; 

- 3,83 лв./МВтч за енергия, произвеждана от ВЕЦ над 10 МВТ по индивидуални 

определени цени и енергия по регулирани цени за производителите в състава на НЕК. Средната 

цена за производство на тези източници е 67,84 лв./МВтч; 

- 1,32 лв./МВтч надценка за дейността на ОД. 



 

 

По-долу е показана структурата на средната цена за енергия за регулирания пазар на 

ЧЕЗ, вкл. от различните източници на производство. Отделните тарифи по зони на 

денонощието на дружествата са с различна степен на отклонение от средната цена за енергия в 

зависимост от характеристиките на потребление за различните зони на денонощието и региони 

в страната. 

 

 
 

 

Към така определената средна продажна цена на ОД (тарифирана по зони на 

денонощието) се заплащат и утвърдените от ДКЕВР цени за достъп и пренос на енергия към 

електропреносната мрежа на обща стойност 12,47 лв./МВтч.  

Структурата на действащата крайна цена за битовите потребители е опростена 

спрямо съществуващата, защото всички разходи за енергия са събрани на едно място и не 

са отделени в добавки.   

Прякото сравнение между отменената структура на крайната регулирана цена и 

действащата е некоректно от гледна точка на тези елементи от цените, които 

отразяват разходите в системата за производство на енергия и без чието заплащане не е 

възможно пренасянето и доставката на електрическата енергия до всеки потребител.  
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Верният сравнителен анализ трябва да се основава на преизчисления по отношение 

на реалната цена за производство на енергия в страната, продавана от ОД, като 

добавките се прибавят към утвърдената цена за енергия. 

За пример е показана графика на средната продажна цена на ЧЕЗ, като са съпоставени 

елементите на крайната цена за двата ценови периода. 

 

 
 

Разликата в крайните цени на битовите потребители на територията на страната е 

резултат от отделните тарифни цени и заплащаните различни цени за достъп и пренос през 

съответните мрежи за разпределение на енергия.  

 

Отделно от това, крайните цени на битовите потребители са тарифирани в зависимост от 

характеристиките на потребление по зони на денонощието и ДКЕВР е утвърдила по-ниски 

цени както следва: 

 

Крайни цени на електрическата енергия за битови клиенти 

Начин на 

измерване 

Зони в 

денонощието 

"ЧЕЗ Електро България" АД 

"ЕВН България 

Електроснабдяване" ЕАД 

Изменение Утвърдени 

цени  

2012/2013 г. 

Нови Цени  

2013/2014 г. 
Изменение 

Утвърдени 

цени  2012/2013 

г. 

Нови Цени  

2013/2014 г. 

лв./Квтч лв./Квтч % лв./Квтч лв./Квтч % 

С две скали 
Дневна 0,15766 0,15085 -4,32% 0,16121 0,15470 -4,04% 

Нощна 0,10018 0,09458 -5,59% 0,10153 0,09643 -5,02% 

С една скала 

 

0,15766 0,15085 -4,32% 0,16121 0,15470 -4,04% 
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103,03 



 

 

Начин на 

измерване 

Зони в 

денонощието 

"Енерго-Про Продажби" АД "ЕСП Златни пясъци" ООД 

Изменение Утвърдени 

цени  

2012/2013 г. 

Нови Цени  

2013/2014 г. 
Изменение 

Утвърдени 

цени  2012/2013 

г. 

Нови Цени  

2013/2014 г. 

лв./Квтч лв./Квтч % лв./Квтч лв./Квтч % 

С две скали 
Дневна 0,16786 0,16102 -4,07% 0,18184 0,17200 -5,41% 

Нощна 0,10098 0,09853 -2,43% 0,09998 0,09352 -6,46% 

С една скала 

 

0,16786 0,16102 -4,07% - - 

  

 

Сметката на всеки един клиент е в зависимост от: 

1. Количеството измерена енергия за съответния период и зона от денонощието.  

2. Утвърдените от ДКЕВР тарифи. 

 

 

Намалението на крайната цена на електрическата енергия за битовите клиенти 

има различен ефект върху сметките на потребителите, предвид индивидуалното 

потребление и неговата  структура.  

 

Пример 1:  

При общо измерена електрическа енергия от 611 кВтч, от които 385 кВтч дневна и 226 

кВтч нощна енергия или в съотношение 63% дневна и 37% нощна, общата сума за плащане 

от клиент на ЧЕЗ, по цени действащи до 01.08.2013 г. е в размер на 83,34 лв. (без ДДС). 

Общата сума за плащане, изчислена по цени в сила от 01.08.2013 г. при същото 

потребление е в размер на 79,45 лв. (без ДДС) или намаление с 4,66 %.  

 

Пример 2: 

При общо измерена електрическа енергия от 611 кВтч от които 489 кВтч дневна и 122 

кВтч нощна енергия или в съотношение 80% към 20%, общата сума за плащане от клиент на 

ЧЕЗ по цени действащи до 01.08.2013 г. е в размер на 89,32 лв. (без ДДС), а сумата за 

плащане, изчислена по цени в сила от 01.08.2013 г. е в размер на 85,30 лв. (без ДДС) или 

намаление с 4,49 %.  

 

От двата примера е видно, че при едно и също измерено общо потребление, 

намалението в сметката е различно за битовите клиенти, в зависимост от измереното 

количество енергия за дневна и нощна тарифа.  

 

В таблиците по-долу са онагледени дадените примери и е представен ефектът от 

намалението на крайната цена на електрическата енергия за битовите клиенти, в зависимост от 

индивидуалното потребление и неговата структура. 

Пример 1  

количество 

потребена 

енергия в 

кВтч 

единична цена, 

в сила  

до  

31.07.2013 г. 

стойност 

(лв.) 

единична 

цена, в сила 

от  

01.08.2013 г. 

стойност 

(лв.) 

изменение 

к. 6/к. 4 

1 2 3 4 5 6 7 



 

 

дневна 385 0.08471 32.61 0.09872 38.01 16.54% 

нощна 226 0.02723 6.15 0.04245 9.59 55.89% 

цена за активна енергия 611   38.77   47.60 22.79% 

достъп до 

разпределителната мрежа 611 0.00496 3.03 0.00496 3.03 0.00% 

достъп до 

електропреносната 

мрежа ВН 611 0.00623 3.81 0.01247 7.62 100.16% 

пренос през 

разпределителната мрежа 

НН 611 0.03435 20.99 0.03470 21.20 1.02% 

пренос през 

електропреносната 

мрежа ВН 611 0.00910 5.56 - - - 

добавка за зелена енергия 611 0.01110 6.78 - - - 

високоефективно 

комбинирано 

производство 611 0.00383 2.34 - - - 

невъзстановяеми разходи 611 0.00338 2.07 - - - 

стойност за 

разпределение 611   44.57   31.85 -28.54% 

сума за плащане без 

ДДС 611   83.34   79.45 -4.66% 
 

Пример 2 

количество 

потребена 

енергия в 

кВтч 

единична 

цена, в сила 

до  

31.07.2013 г. 

стойност 

(лв.) 

единична 

цена, в сила 

от 01.08.2013 

г. 

стойност 

(лв.) 

изменение 

к. 6/к. 4 

1 2 3 4 5 6 7 

дневна 489 0.08471 41.42 0.09872 48.27 16.54% 

нощна 122 0.02723 3.32 0.04245 5.18 55.89% 

цена за активна енергия 611   44.75   53.45 19.46% 

достъп до 

разпределителната мрежа 611 0.00496 3.03 0.00496 3.03 0.00% 

достъп до 

електропреносната мрежа 

ВН 611 0.00623 3.81 0.01247 7.62 100.16% 

пренос през 

разпределителната мрежа 

НН 611 0.03435 20.99 0.03470 21.20 1.02% 

пренос през 

електропреносната мрежа 

ВН 611 0.00910 5.56 - - - 

добавка за зелена енергия 611 0.01110 6.78 - - - 

високоефективно 

комбинирано 

производство 611 0.00383 2.34 - - - 

невъзстановяеми разходи 611 0.00338 2.07 - - - 

стойност за разпределение 611   44.57   31.85 -28.54% 

сума за плащане без ДДС 611   89.32   85.30 -4.49% 

Намалението на крайните продажни цени през настоящата ценова година стана 

възможно в резултат както на създадените законови предпоставки за промяна на модела за 

ценообразуване, така и поради включването при ценообразуването на допълнителни 

финансови източници за покриване на разходите за производство на енергия от ВИ и 



 

 

ограничаване на разходите за собствени нужди и собствено потребление на когенериращите 

мощности. 

Важно е да бъде отбелязано, че и настоящият и предходният модел за 

ценообразуване, отразяват принципите на ценово регулиране, а именно цените да 

отразяват всички разходи по веригата производство, пренос и доставка, класифицирани 

от ДКЕВР като икономически обосновани. Разликата за потребителите е в прилаганата 

структура на крайната цена, като изборът за това кой модел да бъде приложен е в 

зависимост от реалната пазарна ситуация. 

 


