ЕНЕРГЕТИКА
ЦЕНИ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯТА, ДОСТАВЕНА НА КРАЙНИ НЕБИТОВИ И БИТОВИ
КЛИЕНТИ
МЕТОДОЛОГИЧНИ БЕЛЕЖКИ
Изчисляването на средни цени на доставка на електроенергия се основава на Регламент (ЕС) 2016/1952 на
Европейския Парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 година относно европейската статистика на цените на
природния газ и електроенергията, който отмени досега действащата Директива 2008/92/ЕО.
Националният статистически институт провежда шестмесечни наблюдения за цени на електроенергията за
крайни небитови и битови клиенти. Методологията на наблюденията е в съответствие с ПРИЛОЖЕНИЕ II към Регламент
(ЕС) 2016/1952.
Наблюдава се фактурираната средна цена на доставената електроенергия за крайни небитови (до първо
шестмесечие на 2017 година обект на наблюдение са цени, фактурирани само на индустриални предприятия) и битови
клиенти. Цените са представителни за страната – данни за тях се осигуряват от всички доставчици на електрическа
енергия и мрежови услуги до крайни небитови и битови клиенти за количествата, доставени по
преносна/разпределителна мрежа. Цените се изчисляват като средни претеглени цени от действително доставените
количества електрическа енергия (вкл. и цената за мрежа) и съответните фактурирани стойности на крайни клиенти.
Цените включват базисната цена на електрическа енергия, пренос, разпределение, акциз, ДДС и др.
Цените не включват първоначалните инсталационни такси за включване на потребителите към мрежата.
Цените включват всички дължими такси: таксите за мрежата, плюс консумираната енергия, минус всички отстъпки или
премии, плюс други такси (фиксирани такси за заявена мощност, търговски такси, такси за наемане на измервателен
уред и др.).
Регистрираните цени са по система от стандартни потребителски групи, които се дефинират от нивото на
годишното им потребление на електрическа енергия.
Изчисляват се три нива на средните цени:
• цени без данъци, такси и всякакви други налози;
• цени без ДДС и други възстановими данъци, но с включени други такси, акцизи и невъзстановими данъци;
• цени, включващи всички данъци и такси.
От 2017 се наблюдават компоненти и подкомпоненти на цените:
• енергия и снабдяване – включва разходите за доставената елктроенергия, вкл. балансиращата, обслужване на
клиенти, управление на услугите след продажбата и други разходи при снабдяването;
• мрежа – включва разходите в съответствие с тарифите за преносната и разпределителната мрежи;
• данъци, други плащания, налози и такси, включващи като подкомпоненти:
 разходите за ДДС;
 насърчаване производството от ВЕИ;
 акцизът за небитовите клиенти е включен в разходите за опазване на околната среда;
 други включва насърчване на високоефективно комбинирано производство и споразумения за изкупуване на
електроенергия, които са част от „Цена задължения към обществото“.

