
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ Ц - 006 
 

от 08.01.2007 г. 
 
 

 
ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
  
 
на закрито заседание, проведено на 08.01.2007 г., след като разгледа издаденото 

от нея решение № Ц – 018/28.09.2006 г.,  установи следното: 
 
С т. ХІ.3. от решение № Ц – 018/28.09.2006 г. Държавната комисия за енергийно и 

водно регулиране е утвърдила цени с ДДС, по които “Електроразпределение – Горна 
Оряховица” АД и “Електроразпределение – Варна” АД («Е.ОН България Мрежи” АД) 
пренасят електрическа енергия през електроразпределителните мрежи за привилегировани 
потребители до преобразуването им по § 17 от ПЗР на ЗЕ и за всички потребители след това 
преобразуване: 

 
3.1. за средно напрежение – 0,017 лв./кВтч; 
3.2. за ниско напрежение – 0,058 лв./кВтч. 
 
С т. ХІІ.3. от посоченото решение ДКЕВР е утвърдила цени с ДДС, по които 

обществените снабдители след преобразуването си по § 17 от ПЗР на ЗЕ, съответно 
крайните снабдители след 01.07.2007 г., правоприемници на “Електроразпределение – 
Горна Оряховица” АД и “Електроразпределение – Варна” АД («Е.ОН България Продажби” 
АД), продават електрическа енергия на непривилегировани потребители, съответно на 
битови потребители и предприятия с по-малко от 50 души нает персонал и с годишен 
оборот до 19,5 мил. лв. след 01.07.2007 г.: 

 
3.1. за стопански потребители, присъединени към електроразпределителните мрежи 

на средно и ниско напрежение: 
 

Цена, лв./кВтч Начин на 
измерване 

Зони в 
денонощието 

СН НН  
върхова 0,127 0,131 
дневна  0,072 0,059 1. С три скали 
нощна 0,038 0,014 
дневна  0,097 0,093 2. С две скали 
нощна 0,038 0,014 

3. С една скала   0,092 0,086 
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3.2. за битови потребители, присъединени към електроразпределителните мрежи на 

ниско напрежение: 
 

Начин на 
измерване 

Зони в 
денонощието 

Цена,  
лв./кВтч 

Дневна 0,088 
С две скали 

Нощна 0,035 

С една скала   0,088 

 
Във връзка със задължителната хармонизация на българското законодателство с 

изискванията на европейските директиви в областта на косвените данъци Законът за 
акцизите и данъчните складове (ЗАДС) е изменен и допълнен. Съгласно чл. 2, т. 3 от 
ЗАДС от 01.01.2007 г. на облагане с акциз подлежат енергийните продукти и 
електрическата енергия, а дружествата, които извършват продажба на електрическа 
енергия на потребители на електрическа енергия за битови и стопански нужди по 
смисъла на Закона за енергетиката, начисляват акциз (чл. 20, ал. 2, т. 17 от ЗАДС). 
Съгласно чл. 28, т. 13 от последния закон данъчната основа за облагане с акциз за 
електрическата енергия е количеството, измерено в мегават часа. Според чл. 26, ал. 2 и 
ал. 3, т. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) данъчната основа, върху 
която се начислява ДДС, се определя на база възнаграждението дължимо на доставчика 
във връзка с доставката, като същата се увеличава с всички други данъци и такси, 
включително акциз, когато такива са дължими за доставчика. Следователно, при 
продажба на електрическа енергия на крайни потребители данъчната основа, върху която 
се начислява ДДС, се формира от цената за услугата “продажба на електрическа енергия» 
и акцизът, с който се облага стоката «електрическа енергия». С посоченото по-горе 
решение комисията е утвърдила цените по т. ХІ.3. и ХІІ.3. с ДДС. Поради това, след 
направените изменения и допълнения на ЗАДС, в сила от 01.01.2007 г., за целите на 
облагането с акциз и начисляването на ДДС комисията следва по реда на чл. 62, ал. 1 от 
Административнопроцесуалния кодекс да допълни решението си, като посочи и цените 
по тези точки със стойностите им без ДДС. Предвид изложените аргументи, допълването 
на решение № Ц – 018/28.09.2006 г. на ДКЕВР не води до промяна на волята на 
комисията в нейната цялост, която тя е имала към момента на постановяване на 
решението, а единствено показва размерите на цената без ДДС. 

 
Поради гореизложеното, т. ХІ.3. от решение № Ц – 018/28.09.2006 г. на ДКЕВР 

следва да бъде допълнена така: 
 

„ХІ. Цени, по които “Електроразпределение – Горна Оряховица” АД и 
“Електроразпределение – Варна” АД («Е.ОН България Мрежи” АД) пренасят електрическа 
енергия през електроразпределителните мрежи за привилегировани потребители до 
преобразуването им по § 17 от ПЗР на ЗЕ и за всички потребители след това преобразуване: 

 
3.1. за средно напрежение – 0,017 лв./кВтч с ДДС и 0,014 лв./кВтч без ДДС; 
3.2. за ниско напрежение – 0,058 лв./кВтч с ДДС и 0,048 лв./кВтч без ДДС.” 
 
Съответно т. ХІІ.3. от решение № Ц – 018/28.09.2006 г. на ДКЕВР следва да бъде 

допълнена така: 
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“ХІІ. Цени, по които обществените снабдители след преобразуването си по § 17 от 
ПЗР на ЗЕ, съответно крайните снабдители след 01.07.2007 г., правоприемници на 
“Електроразпределение – Горна Оряховица” АД и “Електроразпределение – Варна” АД 
(«Е.ОН България Продажби” АД), продават електрическа енергия на непривилегировани 
потребители, съответно на битови потребители и предприятия с по-малко от 50 души нает 
персонал и с годишен оборот до 19,5 мил. лв. след 01.07.2007 г.: 

 
3.1. за стопански потребители, присъединени към електроразпределителните мрежи 

на средно и ниско напрежение: 
 

Цена с ДДС, лв./кВтч Цена без ДДС и акциз, 
лв./кВтч 

Начин на 
измерване 

Зони в 
денонощието 

СН НН СН  НН  
върхова 0,127 0,131 0,106 0,109 
дневна  0,072 0,059 0,060 0,049 1. С три скали 
нощна 0,038 0,014 0,032 0,012 
дневна  0,097 0,093 0,081 0,078 2. С две скали 
нощна 0,038 0,014 0,032 0,012 

3. С една скала   0,092 0,086 0,077 0,072 

 
3.2. за битови потребители, присъединени към електроразпределителните мрежи на 

ниско напрежение: 
 

Начин на 
измерване 

Зони в 
денонощието 

Цена с ДДС,  
лв./кВтч 

Цена без ДДС и 
акциз,  
лв./кВтч 

Дневна 0,088 0,073 
С две скали 

Нощна 0,035 0,029 

С една скала   0,088 0,073 

 
 
  Предвид гореизложеното и на основание чл. 62, ал. 1 от 

Администратвнопроцесуалния кодекс, 
  

 
 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

Р Е Ш И: 
 

1. Допълва т. ХІ.3. на свое решение № Ц – 018/28.09.2006 г. така:  
 
“ХІ. Цени, по които “Електроразпределение – Горна Оряховица” АД и 

“Електроразпределение – Варна” АД («Е.ОН България Мрежи” АД) пренасят 
електрическа енергия през електроразпределителните мрежи за привилегировани 
потребители до преобразуването им по § 17 от ПЗР на ЗЕ и за всички потребители след 
това преобразуване: 
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3.1. за средно напрежение – 0,017 лв./кВтч с ДДС и 0,014 лв./кВтч без ДДС; 
3.2. за ниско напрежение – 0,058 лв./кВтч с ДДС и 0,048 лв./кВтч без ДДС.” 
 
2. Допълва т. ХІІ.3. на свое решение № Ц – 018/28.09.2006 г. така: 

 
“ХІІ. Цени, по които обществените снабдители след преобразуването си по § 17 

от ПЗР на ЗЕ, съответно крайните снабдители след 01.07.2007 г., правоприемници на 
“Електроразпределение – Горна Оряховица” АД и “Електроразпределение – Варна” 
АД («Е.ОН България Продажби” АД), продават електрическа енергия на 
непривилегировани потребители, съответно на битови потребители и предприятия с 
по-малко от 50 души нает персонал и с годишен оборот до 19,5 мил. лв. след 01.07.2007 
г.: 

 
3.1. за стопански потребители, присъединени към електроразпределителните 

мрежи на средно и ниско напрежение: 
 

Цена с ДДС, лв./кВтч Цена без ДДС и акциз, 
лв./кВтч 

Начин на 
измерване 

Зони в 
денонощието 

СН НН СН  НН  
върхова 0,127 0,131 0,106 0,109 
дневна  0,072 0,059 0,060 0,049 1. С три скали 
нощна 0,038 0,014 0,032 0,012 
дневна  0,097 0,093 0,081 0,078 2. С две скали 
нощна 0,038 0,014 0,032 0,012 

3. С една скала   0,092 0,086 0,077 0,072 

 
3.2. за битови потребители, присъединени към електроразпределителните мрежи 

на ниско напрежение: 
 

Начин на 
измерване 

Зони в 
денонощието

Цена с ДДС,  
лв./кВтч 

Цена без ДДС и 
акциз,  
лв./кВтч 

Дневна 0,088 0,073 
С две скали 

Нощна 0,035 0,029 

С една скала   0,088 0,073 
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Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14 

(четиринадесет) дневен срок.  
 
 
 
 
 

 
 

 


