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Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ Ц-010 
 

от 30.06.2004 г. 
 
 
 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО РЕГУЛИРАНЕ 
 
на закрито заседание, проведено на 30.06.2004 г., разгледа доклад относно цени на 
електрическата енергия,  използвана от населението за битови нужди и установи 
следното: 
 

Предлаганото средно увеличение на цените на електрическата енергия за 
битови нужди е в изпълнение на третия етап от преходния период за цените на 
електрическата енергия за потребителите, през който цените се привеждат в 
съответствие с разходите за нейното производство, пренос и разпределение (чл. 36, ал. 
2 от ЗЕ). То е последната стъпка от приетия с Решение № Ц-028 от 28 юни 2002 г. 
примерен тригодишен график за ежегодно повишаване на средната продажна цена на 
електрическата енергия за битови нужди, съгласно който през 2002 г. средната 
продажна цена е увеличена с 20%, като е въведена двустъпална тарифа, която се 
запазва и през третия етап, а през 2003 г. – с 15%.  

При предвидена средна продажна цена за втория етап 93 лв./МВтч (без ДДС), на 
предстоящия трети етап според графика трябва да бъде достигнато равнище на 
средната продажна цена за битови нужди от 102 лв./МВтч (без ДДС) при увеличение 
10%.  

При запазване цените на първо стъпало от двустъпалната тарифа и повишаване 
на цените на електрическата енергия само на второто стъпало на потребление на 
битовите потребители, необходимото повишение на действащите цени на 
електрическата енергия за второто стъпало е 13,51 %, като изчисленията са направени 
на основата на отчетената структура на потребление за 2003 година на 
електроразпределителните дружества.  

Изпълнението на приетия график при действието на отменения Закон за 
енергетиката и енергийната ефективност е предвидено в § 3, т. 2 от Преходните и 
заключителни разпоредби на Наредбата за регулиране на цените на електрическата 
енергия, приета на основание чл. 36, ал. 3 от ЗЕ. 

 
Предвид изложеното и на основание чл. 21, т. 6 във връзка с чл. 30, ал. 1, т. 

6 и чл. 36, ал. 2 от ЗЕ и § 3, т. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на 
Наредбата за регулиране на цените на електрическата енергия,  

 
 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

Р Е Ш И: 
 

Определя, считано от 01.07.2004 г., 



цени на активната електрическа енергия, използвана за битови нужди от 
населението с ДДС, както следва: 

 

Начин на 
измерване 

Зони в 
денонощието 

Месечно 
потребление 

Цена 
(лв./кВтч) в 
сила от 

1.07.2004 г. 
Прилага се за потребители 

до 75 кВтч 0.098 всички 
Дневна 

над 75 кВтч 0.174 всички 

цялото  
потребление 

0.093 

 

- присъединени към 
топлопреносната мрежа; 

- неприсъединени към 
топлопреносната мрежа за  
периода  1 април – 31 
октомври 

до 50 кВтч 0.053 

- неприсъединени към 
топлопреносната мрежа 
 за периода 1 ноември – 31 
март 

 
 
 
 
 
 

С две 
скали 

 
 
 

Нощна 

над 50 кВтч 0.093 

- неприсъединени към 
топлопреносната мрежа 
 за периода 1 ноември – 31 
март 

до 75 кВтч 0.098 

- присъединени към 
топлопреносната мрежа; 

- неприсъединени към 
топлопреносната мрежа  за  
периода  1 април – 31 
октомври 

над 75 кВтч 0.174 

- присъединени към 
топлопреносната мрежа; 

- неприсъединени към 
топлопреносната мрежа за  
периода  1 април – 31 
октомври 

до 125 кВтч 0.098 
- неприсъединени към 
топлопреносната мрежа за 
периода 1 ноември – 31 март 

С една 
скала 

 

над 125 кВтч 0.174 
- неприсъединени към 
топлопреносната мрежа за 
периода 1 ноември – 31 март 



 
 

 


