
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
София 1000, бул.”Княз Дондуков“ № 8-10, тел. 988 24 98, 935 96 13, факс 988 87 82 
          

  
Р Е Ш Е Н И Е                               

 
№ Ц – 032 

от  28.12.2006 г. 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

на закрито заседание на .....12.2006 г., след преглед на приложените документи по 
преписка № ПЦ-120/2006 г., образувана по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-64/20.12.2006 г., 
подадено от “Национална електрическа компания” ЕАД за утвърждаване на цена за 
пренос на електрическа енергия и цена за достъп до електропреносната мрежа, и 
събраните данни от проведеното на ....12.2006 г. открито заседание по преписката, 
установи следното: 

 
Разпоредбата на § 15 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за 

енергетиката (ЗЕ) регламентира задължение за “НЕК” ЕАД да отдели дейностите, свързани с 
управлението на електроенергийната система и с организиране на пазар на електрическа 
енергия в юридическо и организационно отношение от другите дейности на дружеството не 
по-късно от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България 
към Европейския съюз.  
 В изпълнение на задължението си по § 15 от ПЗР на ЗЕ за отделяне на дейностите, 
свързани с управлението на електроенергийната система и с организиране на пазар на 
електрическа енергия в юридическо и организационно отношение от другите дейности на 
дружеството, “НЕК” ЕАД е подало заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-64/14.12.2006 г. за даване на 
разрешение за извършване на сделка на разпореждане с имущество, с което се осъществява 
дейността по издадената на дружеството лицензия № Л-147-04/17.12.2004 г. за пренос на 
електрическа енергия. Дружеството предвижда да прехвърли активите, чрез които се 
осъществява дейността оперативно управление на електроенергийната система на ново 
дружество – “Електроенергиен системен оператор” ЕАД, което ще бъде учредено като 
дъщерно дружество 100 % собственост на “НЕК” ЕАД. След извършването на сделката на 
разпореждане лицензия № Л-147-04/17.12.2004 г. за пренос на електрическа енергия следва 
да бъде изменена, като от нея ще отпаднат всички условия, свързани с осъществяването на 
дейността «управление на електроенергийната система», от друга страна, на новото 
дружество ще бъдат издадени лицензии за извършване на дейностите «управление на 
електроенергийната система» и «организиране на пазара на електрическа енергия».  
 С решение № Ц-018/28.09.2006 г. ДКЕВР е утвърдила цена без ДДС, по която 
преносното предприятие - “Национална електрическа компания” ЕАД, пренася електрическа 
енергия през електропреносната мрежа в размер на 10,67 лв./МВтч, при ценообразуващи 
елементи: 

Необходими годишни приходи – 384 465 хил. лв. 
Регулаторна база на активите – 577 234 хил. лв. 
Норма на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане – 1,54%. 
 
Утвърдената с горепосоченото решение цена за пренос формира необходимите 

годишни приходи за осъществяване, както на дейността по пренос на електрическа енергия, 
така и на дейността по оперативно управление на електроенергийната система.  
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След изменение на издадената на “НЕК” ЕАД лицензия № Л-147-04/17.12.2004 г. за 
пренос на електрическа енергия, като от нея отпаднат всички условия, свързани с 
осъществяване управлението на електроенергийната система, съответно след издаване на 
лицензия за дейността «управление на електроенергийната система» на “Електроенергиен 
системен оператор” ЕАД, възниква необходимост утвърдената с решение № Ц-
018/28.09.2006 г. ДКЕВР цена за пренос на електрическа енергия да бъде разделена на цена 
за достъп до електропреносната мрежа и цена за пренос на електрическа енергия. Тези цени 
следва да съответстват на разходите за осъществяване на двете лицензионни дейности. 

Със заявление в вх. № Е-ЗЛР-Р-64/20.12.2006 г. “НЕК” ЕАД е предложило, считано от 
03.01.2007 г., да бъдат утвърдени цена за достъп до електропреносната мрежа в размер на 
5.03 лв./МВт (без ДДС) и цена за пренос през електропреносната мрежа в размер на 5.64 
лв./МВтч (без ДДС). Предложените цени дружеството е образувало въз основа на следните 
ценообразуващи елементи: 

 
Относно цената за достъп до електропреносната мрежа: 
- условно постоянни разходи за ЦДУ, ТДУ и ЕТО – 17 199 хил.лв. 
- възвръщаемост върху активите на ЦДУ, ТДУ и ЕТО- 503 хил.лв. 
- разходи за студен резерв и допълнителни услуги – 142 656 хил. лв. 
- сумарна консумирана почасова мощност- 31 850 426 МВт*ч. 
 
Относно цената за пренос през електропреносната мрежа: 
- условно постоянни разходи за дейността Пренос – 128 464 хил.лв. 
- възвръщаемост върху съответните активи - 8379 хил. лв. 
- технологични разходи по преноса - 42 653 хил. лв.  
- технологични разходи по преноса - 2.31% 
- общо пренесен ел. енергия за потребителите -31 850 426 МВтч. 
 
Утвърдената с решение № Ц-018/28.09.2006 г.  на ДКЕВР цена за пренос през 

електропреносната мрежа в размер на 10.67 лв./МВтч, включва следните ценообразуващи 
елементи:  

1. необходими годишни приходи – 384 465 хил.лв. 
2. условно постоянни разходи за дейността Пренос –145 663хил.лв. 
3. възвръщаемост - 8881  хил. лв. 
4. разходи за допълнителни услуги и студен резерв – 188 486 хил.лв. 
5. технологични разходи по преноса – 41 436 хил. лв.  
6. технологични разходи по преноса – 3.13% 
7. общо пренесена ел. енергия за потребителите -37 205 490 МВтч 

 
 При разделяне на утвърдената цена за пренос, съответно на цена за достъп до 
електропреносната мрежа и на цена за пренос през електропреносната мрежа, дружеството 
запазва одобрения размер на условно-постоянните разходи и  възвръщаемост. 
Прогнозираната общо пренесена електрическа  енергия за потребители е  намалена от 
37 205 490 МВтч на 31 850 426 МВтч или със 16.8%. 
 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, т. 6 и чл. 30, ал. 1, т. 7 и т. 10 от 
Закона за енергетиката,  
 
 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

Р Е Ш И: 
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Утвърждава, считано от 03.01.2007 г.: 
 
 

І. Цена без ДДС, по която преносното предприятие - “Национална електрическа 
компания” ЕАД, пренася електрическа енергия през електропреносната мрежа в размер 
на 5.64 лв./МВтч,  при: 
 

Необходими годишни приходи –  179 496 хил. лв. 
  
 
ІІ. Цена без ДДС, по която “Електроенергийния системен оператор” ЕАД предоставя 
достъп до електропреносната система в размер на 5.03 лв./МВтч,  при: 
 

Необходими годишни приходи – 160 358 хил. лв. 
  
 
 

Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14 
(четиринадесет) дневен срок.  

 
 

 
 

 


