
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
София 1000, бул.”Княз Дондуков“ № 8-10, тел. 988 24 98, 932 10 13, факс 988 8782 

 
 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ Ц – 018 

от 27.09.2005 г. 

 
На основание чл. 21, т. 6, чл. 30, ал. 1, т. 1, т. 4, т. 6 и т. 7 и чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от 

Закона за енергетиката, чл. 2, т.т. 1-6 и т. 8 от Наредбата за регулиране на цените на 
електрическата енергия и Указанията на ДКЕВР за ценообразуване при производство и 
пренос на електрическа енергия и за образуване на цените на електрическата енергия на 
електроразпределителните дружества при регулиране чрез горна граница на приходите, 
приети с протоколни решения съответно №№ 29/10.05.2004 г. и 34/02.06.2004 г.  

 
 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

Р Е Ш И: 
 

Утвърждава, считано от 01.10.2005 г. 
 
 

I. Цени без ДДС, по които производителите продават електрическа енергия на 
обществения доставчик, при ценообразуващи елементи, както следва: 
 

№ Дружество 

Регулаторна 
база на 
активите 
(хил. лв.) 

Норма на 
възвръщае
мост на 
капитала 
преди 

данъчно 
облагане 

(%) 

Необходими 
годишни 
приходи 
(хил. лв.) 

Цена за 
енергия 

(лв./МВтч)

Цена за 
разполагае

мост 
(лв./МВтч)

1. "АЕЦ Козлодуй" ЕАД 1 399 410 1,18 614 960 14,27 20,38 
2. ''ТЕЦ Бобов дол" ЕАД 175 748 1,23 136 868 48,56 10,68 
3. ''ТЕЦ Марица 3" АД 17 963 1,28 19 471 49,77 13,01 

4. "Топлофикация Русе" 
ЕАД (блок 4) 

 
17 470 

 
2,50 

 
15 716 48,42 7,79 

5. ''ТЕЦ Варна" ЕАД 277 423 1,19 132 715 43,85 4,51 

6. ''ТЕЦ Марица - Изток 
2" ЕАД    30,51  

 
ІІ. Цена без ДДС, по която водноелектрическите централи с инсталирана мощност под 10 
MВт, с изключение на водноелектрическите централи,  отговарящи на условията по 
решение № Ц-008/20.05.2003 г., продават електрическа енергия на обществения доставчик 
и/или обществените снабдители – 79,44 лв./МВтч. 
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ІІІ. Цена без ДДС, по която общественият доставчик – “Национална електрическа 
компания” ЕАД, продава електрическа енергия на обществените снабдители в размер на 
57,43 лв./МВтч  при ценообразуващи елементи: 
  
 Необходими годишни приходи – 1 327 187 хил. лв. 
 Регулаторна база на активите – 813 657 хил. лв. 
 Норма на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане – 1,46%. 
 
ІV. Цена без ДДС за пренос на електрическа енергия през електропреносната мрежа в 
размер на 9,31 лв./МВтч  при ценообразуващи елементи: 
 

Необходими годишни приходи – 334 431 хил. лв. 
 Регулаторна база на активите – 511 339 хил. лв. 
 Норма на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане – 1,46%. 
 
V.  За обществените снабдители - регулаторен период от три години, считано от 01.10.2005 
г. и ценообразуващи елементи на цените по т. VІ, т. VІІ, т. VІІІ и т. ІX от това решение, 
както следва:  
 

1.  Общо за “Електроразпределение  - Столично”АД, “Електроразпределение – 
София област”АД и “Електроразпределение - Плевен” АД : 

 
Необходими приходи  - 750 148 хил.лв. 
Регулаторна база на активите – 542 223 хил.лв.  
Норма на възвръщаемост  на капитала преди данъчно облагане – 15,52%. 
 
2. Общо за “Електроразпределение – Пловдив” АД  и “Електроразпределение – 

Стара Загора”АД: 
 
Необходими приходи  - 651 885 хил.лв. 
Регулаторна база на активите – 373 613 хил.лв.  
Норма на възвръщаемост  на капитала преди данъчно облагане – 15,58%. 
 
3. Общо за “Електроразпределение – Горна Оряховица” АД  и 

“Електроразпределение – Варна”АД: 
 
Необходими приходи  - 478 012 хил.лв. 
Регулаторна база на активите – 301 365 хил.лв.  
Норма на възвръщаемост  на капитала преди данъчно облагане – 15,21%. 
 
4. За “ЕРП Златни пясъци”АД: 

 
Необходими приходи  - 6462 хил.лв. 
Регулаторна база на активите – 8543 хил.лв. 
Норма на възвръщаемост  на капитала преди данъчно облагане – 15,99%. 

 
VІ. Цени с ДДС, по които “Електроразпределение - Столично”АД, “Електроразпределение 
– София област”АД и “Електроразпределение - Плевен” АД продават електрическа 
енергия:  
 
1. На стопански потребители, присъединени към електроразпределителните мрежи на 
средно и ниско напрежение, включително за улично осветление: 
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Цена, лв./кВтч 
ниво на напрежение 

Начин на 
измерване 

Зони в 
денонощието 

СН НН  
върхова 0,144 0,190 
дневна  0,089 0,118 1. С три скали 
нощна 0,055 0,072 
дневна  0,114 0,152 2. С две скали 
нощна 0,055 0,072 

3. С една скала   0,109 0,145 

 
2. На битови потребители, присъединени към електроразпределителните мрежи на ниско 
напрежение: 
 

Начин на 
измерване 

Зони в 
денонощието 

Месечно 
потребление 

Цена,  
лв./кВтч 

до 75 кВтч 0,098 Дневна 
над 75 кВтч 0,174 

С две скали 
Нощна цялото 

потребление 0,093 

до 75 кВтч 0,098 
С една скала   

над 75 кВтч 0,174 

 
VІІ. Цени с ДДС, по които  “Електроразпределение – Пловдив” АД  и 
“Електроразпределение – Стара Загора”АД  продават електрическа енергия:  
 
1. На стопански потребители, присъединени към електроразпределителните мрежи на 
средно и ниско напрежение, включително за улично осветление: 
 
 

Цена, лв./кВтч 
ниво на напрежение 

Начин на 
измерване 

Зони в 
денонощието 

СН НН  
върхова 0,144 0,184 
дневна  0,089 0,114 1. С три скали 
нощна 0,055 0,070 
дневна  0,114 0,147 2. С две скали 
нощна 0,055 0,070 

3. С една скала   0,109 0,140 

 
2. На битови потребители, присъединени към електроразпределителните мрежи на ниско 
напрежение: 
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Начин на 
измерване 

Зони в 
денонощието 

Месечно 
потребление 

Цена,  
лв./кВтч 

до 75 кВтч 0,098 Дневна 
над 75 кВтч 0,174 

С две скали 
Нощна цялото 

потребление 0,093 

до 75 кВтч 0,098 
С една скала   

над 75 кВтч 0,174 

 
VІІІ. Цени с ДДС, по които “Електроразпределение – Горна Оряховица” АД  и 
“Електроразпределение – Варна”АД продават електрическа енергия:  
 
1. На стопански потребители, присъединени към електроразпределителните мрежи на 
средно и ниско напрежение, включително за улично осветление: 
 
 

Цена, лв./кВтч 
ниво на напрежение 

Начин на 
измерване 

Зони в 
денонощието 

СН НН  
върхова 0,144 0,189 
дневна  0,089 0,117 1. С три скали 
нощна 0,055 0,072 
дневна  0,114 0,151 2. С две скали 
нощна 0,055 0,072 

3. С една скала   0,109 0,144 

 
2. На битови потребители, присъединени към електроразпределителните мрежи на ниско 
напрежение: 
 

Начин на 
измерване 

Зони в 
денонощието 

Месечно 
потребление 

Цена,  
лв./кВтч 

до 75 кВтч 0,098 Дневна 
над 75 кВтч 0,174 

С две скали 
Нощна цялото 

потребление 0,093 

до 75 кВтч 0,098 
С една скала   

над 75 кВтч 0,174 

 
ІX. Цени с ДДС, по които “ЕРП Златни пясъци”АД  продава  електрическа енергия:  
 
1. На стопански потребители, присъединени към електроразпределителните мрежи на 
средно и ниско напрежение: 
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Цена, лв./кВтч 
ниво на 

напрежение 
Начин на 
измерване 

Зони в 
денонощието 

НН 
върхова 0,199 
дневна 0,123 1. С три скали 
нощна 0,076 
дневна 0,159 2. С две скали 
нощна 0,076 

3. С една скала  0,151 

 
X. Цена без ДДС при продажба на електрическа енергия между обществени снабдители – 
57,43 лв./МВтч. 
 
XІ. Цени без ДДС за пренос на електрическа енергия през електроразпределителните 
мрежи на средно напрежение в размер и при ценообразуващи елементи, както следва: 
 
 1. За “Електроразпределение - Столично”АД, “Електроразпределение – София 
област”АД и “Електроразпределение - Плевен” АД – 13,78 лв./МВтч при общи: 

Необходими приходи  - 103 591 хил.лв. 
Регулаторна база на активите – 249 290 хил.лв. 
Норма на възвръщаемост  на капитала преди данъчно облагане – 15,52%. 
 
2. За “Електроразпределение – Пловдив” АД  и “Електроразпределение – Стара 

Загора”АД – 13,91 лв./МВтч при общи: 
Необходими приходи  - 92 040 хил.лв. 
Регулаторна база на активите – 174 972 хил.лв. 
Норма на възвръщаемост  на капитала преди данъчно облагане – 15,58%. 
 
3. За “Електроразпределение – Горна Оряховица” АД  и “Електроразпределение – 

Варна”АД – 13,50 лв./МВтч при общи: 
Необходими приходи  - 64 576 хил.лв. 
Регулаторна база на активите – 120 107 хил.лв. 
Норма на възвръщаемост  на капитала преди данъчно облагане – 15,21%. 

  
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14 

(четиринадесет) дневен срок. 
 


