Приложение 2

ЦЕНИ И МЕХАНИЗЪМ ЗА ЦЕНООБРАЗУВАНЕ

Общи положения
1. В това приложение, представляващо неразделна част от Общите условия на договорите за достъп до и
ползване на елементи от електроразпределителната мрежа на „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД от
оператори на електронни съобщителни мрежи, са поместени и се оповестяват цените и механизмът за
ценообразуване съгласно чл. 15, ал. 3, т. 4 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа
инфраструктура („ЗЕСМФИ“) и при спазване на изискването за изработването на прозрачни, пропорционални
и справедливи общи условия.
2. С приложението се определя механизъм, представляващ начина за разпределение на разходите при
определяне на цени за услугите при предоставянето на достъп до и ползване на стълбове от въздушна
мрежа-ниско напрежение при спазване на изискванията на чл. 15 от ЗЕСМФИ.
3. Стойностите на цените в това приложение не включват разходи, произтичащи от дейности, попадащи в
лицензията на ЕР ЮГ или наложени като задължения съгласно Закона за енергетиката и/или с административен
акт, издаден от Комисията за енергийно и водно регулиране, и не са възстановими съгласно действащите
нормативни актове за ценообразуване в сектор „Енергетика“.

Раздел I – Цени за достъп до и ползване на стълбове от въздушна мрежа-ниско напрежение

4. Цените за достъп до и ползване на стълбове от въздушна мрежа-ниско напрежение, изготвени съгласно
Методика за начина за разпределяне на разходите при определяне на цени за предоставяне на достъп до
и ползване на физическа инфраструктура и право на преминаване по Закона за електронните
съобщителни мрежи и физическа инфраструктура - Приложение към Наредба № 34 от 24.10.2018 г.,
издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 92
от 6.11.2018 г. („Методика“), са както следва:

Цена

в лева,
без ДДС
0,19

Месечна цена за достъп до и ползване на трасе от ВМ НН от оператор на ЕСМ
• за достъп до и ползване на 1 (един) стълб за 1 (една) кота
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Meханизъм за ценообразуване за достъп до и ползване на стълбове от въздушна мрежа-ниско
напрежение
5. Механизмът, съобразно който е изчислена цената за достъп до и ползване на стълбове от въздушна мрежа
ниско напрежение (ВМНН) на „Електроразпределение Юг“ ЕАД, е приложен на основание чл.3, ал. 4 от ЗЕСМФИ и
е разработен в съответствие с Методиката, като в изпълнение на изискването на чл. 3, ал. 7 от ЗЕСМФИ
дружеството публикува цените, представляващи неразделна част от Общите му условия.
6. Механизмът, който ЕР Юг е приложил с цел да определи цената за достъп до и ползване на трасе – част от
въздушна мрежа НН, от страна на оператор на ЕСМ, е следният:
7. Цената на услугата за достъп до и ползване на трасе от стълбовна мрежа НН е месечна, като се прилага за
единица стълб и за единица заета позиция от стълб (кота).
8. В цената са включени необходимите присъщи разходи за изпълнение на задълженията на
„Електроразпределение Юг“ ЕАД за предоставяне на достъп до и ползване на стълбовната
електроразпределителна мрежа НН от оператори на ЕСМ, разпределени по основни групи дейности, както следва:
8.1. Обслужване на оператори на ЕСМ по ЗЕСМФИ за 1 година, в т.ч:
8.1.1. административно и правно обслужване
8.1.2. техническо и информационно обслужване
8.1.3.финансово обслужване
8.2. Премахване на ЕСМ за 1 година, в т.ч.:
8.2.1. за осигуряване на капацитет за разполагане на ЕСМ
8.2.2. по чл. 64-чл.66 от ЗЕСМФИ
9. Основните параметри и означения, използвани при калкулиране на цената, са следните:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

СЕСМ - брой на заетите стълбове от оператори на ЕСМ;
КЕСМ - средна използваемост на котите за ЕСМ на стълб;
КД1 - дял на стълбовете при премахване на ЕСМ за осигуряване на капацитет за 1 г.., %
КД2 - дял на стълбовете при премахване на ЕСМ по чл. 64-чл. 66 от ЗЕСМФИ за 1 г., %
РО тр i - необходими разходи труд за дейност по обслужване „ i “ за 1 г., човекочас;
ЦО тр i - часова ставка за труд за дейност по обслужване „ i “, лв./час;
РО
- общи разходи за обслужване на оператори на ЕСМ по ЗЕСМФИ за 1 г., лв.;
РД/С - разход за премахване на ЕСМ от 1 стълб, лв./стълб
РД
- общи разходи за премахване на ЕСМ за 1 год., лв.;
РД1
- разходи за премахване на ЕСМ при осигуряване на капацитет за 1 год., лв.;
РД 2 - разходи за премахване на ЕСМ по ЗЕСМФИ за 1 год., лв.;
П
- размер на стандартна надбавка за дружеството върху общите разходи;
МЦ1С/1К - месечна цена за достъп до и ползване на 1 стълб за 1 кота, лв./стълб/кота
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10. Месечната цена за достъп до и ползване на 1 (един) стълб за 1 кота се изчислява по формулата:
МЦ1С/1К = (( РО + РД ) / СЕСМ / КЕСМ ) * (1+П) / 12 , където:
РО = ∑

( РО тр i * ЦО тр i ) ,

РД = РД1 + РД2 = КД1 * СЕСМ * РД/С + КД2 * СЕСМ * РД/С

Раздел II - Цени на услуги, свързани с осигуряването на достъп до и ползване на мрежа-ниско
напрежение
11. Стойностите на цените, определени за други дейности на основание чл.3, ал.4 от ЗЕСМФИ, отразяват
реални и конкретно относими разходи, които:
11.1. са свързани с осигуряването в полза на оператори на ЕСМ на достъп до и ползване на мрежа-ниско
напрежение, като цените;
11.2. не включват разходи за дейности, попадащи в лицензията на ЕР ЮГ.
12. Цените за тези други дейности са следните:
Допълнителни услуги за оператори на ЕСМ по ЗЕСМФИ

1. Съгласуване на проекти за разполагане на ЕСМ по чл. 52, ал. 2 от ЗЕСМФИ
2. Техническа проверка за съответствие след приключване на дейности по
разполагане на ЕСМ и съставяне на протокол по чл. 53 от ЗЕСМФИ
• за 1(един) стълб от трасето
3. Обезопасяване на ВМ НН и допускане за работа по ЕСМ за 1 работен ден
• без изключване на напрежението
• с изключване на напрежението

Цена
лв. без ДДС
125,00

1,29

50,00
165,00

4. Оглед на място и консултиране за разполагане на ЕСМ
• за 1 (едно) населено място

69,00

5. Предоставяне на технически данни за електроразпределителната мрежа
• за 1 (едно) селищно образувание, квартал, индустриална или вилна зона
• за 1 (едно) населено място

80,00
90,00

Методика за определяне на цени за еднократни допълнителни услуги
13. Електроразпределение Юг ЕАД предоставя и определя цени на еднократни допълнителни услуги по чл. 4, ал.
2, т.1 от „Методика за начина за разпределяне на разходите при определяне на цени за предоставяне на достъп до
и ползване на физическа инфраструктура и право на преминаване по ЗЕСМФИ“.
14. Цените на услугите включват нормирани разходи за труд и транспорт, обособени в две основни групи:
администриране на услуга, в т.ч.: разходи за обработка на заявления, контакти със заявителя, фактуриране,
изпращане на документи и изпълнение на услуга, в т.ч.: разходи в съответствие със спецификата на дейностите,
изискванията на нормативната рамка за безопасност на труда и утвърдени вътрешни процедури на дружеството.
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15. При разпределяне на разходите и определяне на цените са използвани следните параметри, относими към
типа на съответната услуга:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Общ брой стълбове на въздушна мрежа НН на територията на ЕР Юг;
Брой населени места с потенциал за разполагане на ЕСМ;
Среден брой стълбове в едно населено място;
Средно разстояние между два стълба;
РА тр - разход за администриране на услуга, човекочас;
РИзп. тр - разход за дейности по изпълнение на услуга, човекочас;
ЦО тр - часова ставка за труд по съответни дейности, лв./час;
П
- размер на стандартна надбавка за дружеството върху общите разходи, %;
ЦУ
- цена на услуга

16. Цената на съответна услуга се изчислява по формулата:
ЦУ = ( РА тр + РИзп. тр ) * ЦО тр * (1+П)
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