РАЗХОДИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ, ВОДА, ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ,
ПРИРОДЕН ГАЗ И ГОРИВА В ОБЩИНА РУСЕ

1. Цена на електрическата енергия – Справка от официалния сайт на ЕНЕРГО-ПРО
Мрежи АД - http://www.energo-pro-grid.bg/ и ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД http://www.energo-pro.bg/
Действащи цени на електроенергията
Съгласно Закона за енергетиката (ЗЕ) Държавната комисия за енергийно и водно
регулиране определя цените на електрическата енергия за битовите клиенти с обекти,
присъединени към електроразпределителна мрежа на ниво ниско напрежение, когато
тези клиенти не са избрали друг доставчик.
С Решение № Ц-12 от 30.06.2014 г. и Решение № Ц-16 от 01.10.2014 г. за изменение на
цените на електрическата енергия считано от 01.10.2014 г., Държавната комисия за
енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) утвърди следните цени на „ЕНЕРГО-ПРО
Продажби“ АД за снабдяване на битови клиенти с електрическа енергия и на
„ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“ АД за разпределение на електрическа енергия за клиенти,
присъединени към електроразпределителната мрежа на ниво ниско напрежение:
I. Цени без ДДС, по които „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“АД продава електрическа
енергия на битови клиенти:
За битови клиенти
Начин на
измерване1
С две скали
С една скала

Зони в
денонощието2

Цена за
енергия
лв./кВтч

дневна
нощна

0,13837
0,05681
0,13837

Цена за енергия, мрежови
услуги
и балансиране
лв./кВтч.
0,18256
0,10100
0,18256

Битовите клиенти на „ЕНЕРГО-ПРО Продажби” АД заплащат следните цени за
мрежови услуги (без ДДС):




Цена за пренос и достъп през/до електропреносната мрежа – 0,00798 лв./кВтч;
Цена за пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа
на ниско напрежение – 0,02506 лв./кВтч;
Цена за достъп до електроразпределителната мрежа – 0,00818 лв./кВтч.

II. Цени без ДДС, по които „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи” АД предоставя достъп до и
пренася електрическа енергия през електроразпределителната мрежа до битови
клиенти:

Цени без ДДС за достъп и пренос на електрическа енергия за битови клиенти на
„ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“ АД
Ниво на напрежение
Цена лв./кВтч
Пренос
Достъп
Ниско
0,02506
0,00818
ІІІ. Във връзка със стартиралия на 01.06.2014 г. балансиращ пазар за всички сделки с
електрическа енергия и разходите, които произтичат от задълженията на „ЕНЕРГОПРО Продажби” АД и „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи” АД за балансиране на
електроенергийната система, с Решение № Ц-12 от 30.06.2014 г. ДКЕВР определи
максимално допустим размер на отклонението на дневните почасови графици, което
може да се включва в крайната цена на електрическата енергия за клиентите на крайния
снабдител и операторите на електроразпределителни мрежи, както следва:



за специалните балансиращи групи на крайните снабдители – до 1,5 %;
за специалните балансиращи групи на операторите на електроразпределителните
мрежи – до 0,5%.

Цени за снабдяване и разпределение в сила до 30.09.2014 г. – решение № Ц-12 от
30.06.2014 г.
1 Ако Вашият електромер е еднотарифен, т.е. има само една скала за отчитане, то Вие можете да го
смените с двойнотарифен. В този случай можете да отидете в най-близкия център за обслужване на
клиенти на „ЕНЕРГО-ПРО“ и да подадете молба за промяна на електромера. Услугата се заплаща
съгласно ценоразпис.
2 Дневната и нощната тарифа на електроенергията за битови клиенти е определена от Държавната
комисия за енергийно и водно регулиране:
Тарифа
Месеци

Дневна

Нощна

януари, февруари и март

6:00-22:00

22:00-6:00

април, май, юни, юли, август, септември и октомври

7:00-23:00

23:00-7:00

ноември и декември

6:00-22:00

22:00-6:00

2. Цена на водата - Справка от официалния сайт на Водоснабдяване и канализация
ООД – Русе - http://www.vik-ruse.com
Цени на вода за питейни нужди (в сила от 01.06.2012г на основание чл.6, ал.1, т.2, чл.12
и чл.13 и чл.19 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните
услуги и чл.4, ал.1, т.2, б.”а”, параграф 2, изреч. второ от Наредбата за регулиране на
цените на водоснабдителните и канализационните услуги и с решение № Ц-14 /
29.05.2012 г. на ДКЕВР):
Таблица 1 Цени на вода за питейни нужди

Вид клиенти

За 1 куб.м.
доставена вода
(в лв)

Фирми (юридически
лица)

За 1 куб.м.
отведена вода
(в лв)

1,43

Общо (в лв)

0,15

1,58

Общо с
начислен ДДС
(в лв)
1,9

Източник: Официален сайт на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе http://www.vik-ruse.com
Цени за пречистване на отпадъчни води (в сила от 01.08.2012г съгласно решение Ц-14 /
29.05.2012г на ДКЕВР):
Таблица 2 Цени за пречистване на отпадъчни води

Вид клиенти

Фирми (юридически лица)
I степен замърсяване
II степен замърсяване
III степен замърсяване

За 1 куб.м.
Начислен ДДС (в лв)
пречистена вода без
включен ДДС (в лв)
0,28
0,42
1,4

0,06
0,08
0,28

За 1 куб.м.
пречистена вода с
включен ДДС (в лв)
0,34
0,5
1,68

Източник: Официален сайт на “Водоснабдяване и канализация" ООД – Русе http://www.vik-ruse.com

За повече информация за останалите услуги на „Водоснабдяване и канализация“ ООД –
Русе - http://www.vik-ruse.com/index.php?target=static&static_id=7

3. Цена на топлинната енергия - Справка от официалния сайт на "Топлофикация
Русе" ЕАД - http://www.toplo-ruse.com

"Топлофикация Русе" ЕАД обявява, считано от 01.07.2014 г. цени на топлинна енергия,
както следва:
Таблица 3 Цени на топлинната енергия според вида топлоносител

Топлинна енергия според вида топлоносител

Цени за Мвтч, без ДДС

Еднокомпонентна цена топлинна енергия с топлоносител
84,70 лв/МВтч
водна пара
Еднокомпонетна цена топлинна енергия с топлоносител
71,23 лв/МВтч
гореща вода
Източник: Официален сайт на "Топлофикация Русе" ЕАД - http://www.toplo-ruse.com

За повече информация за предлаганите услуги от "Топлофикация Русе" ЕАД http://www.toplo-ruse.com/prices_p01.php

4. Цена на природния газ - Справка от официалния сайт на Овергаз Север http://www.overgas.bg

Забележка:
(1) Цените за разпределение и снабдяване се прилагат на основание Решение № Ц-8/01.04.2014 г. на
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране.
(2) Цените за крайни потребители включват цена за разпределение, цена за снабдяване и цена на
природния газ, с изключение на крайната цена за неравномерните стопански потребители до 5 000 м3, в
която не е включена цена за снабдяване. Цената за снабдяване за неравномерните потребители до 5 000
м3 е в размер на 2,70 лева/месец без ДДС.
В цените за крайни потребители не е включен акциза върху природния газ в размер на:
- 0.60 лева/ГДж за отопление за стопански нужди;
- 0.85 лева/ГДж за моторно гориво.
С ДВ, бр. 109 от 20.12.2013 г. е приет Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс, съгласно който акцизната ставка за природния газ от 0.85 лева/ГДж ще се прилага
до постановяване на акт от Европейската комисия за несъответствие с правилата в областта на
държавните помощи под формата на намалена акцизна ставка за природен газ, използван като моторно
гориво. Ако такъв акт бъде постановен, от датата на постановяването му акцизната ставка се повишава
до 5,10 лева/ГДж.
Стойността на акциза се изчислява в зависимост от предназначението и калоричността на природния газ.
(3) Цените за стопанските потребители се прилагат в зависимост от годишната консумация и месечения
фактор на натоварване съгласно Приложение II R към Договор за продажба на природен газ.
(4) С равномерно потребление на природен газ са потребителите с месечен фактор на натоварване
ФН50%.
(5) С неравномерно потребление на природен газ са потребителите с месечен фактор на натоварване
ФН<50%.
Месечният фактор на натоварване се определя по Приложение II R както следва:
ФН= Qг/Qмаксх12 х100, където
Qг – годишна консумация в хил. м3
Qмакс – максимална месечна консумация в хил. м3

5. Цени на горивата
Таблица 4 Средни цени на горивата в Община Русе

Гориво
Бензин А95

Цена
1,94 лв./л

Дизелово гориво

2,00 лв./л

Газ Пропан Бутан

0,87 лв./л

Бензин А98

2,19 лв./л

Газ Метан
Източник: http://fuelo.net/gasstations/city/18/Ruse#

1,81 лв./кг

