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ДО 

АНГЕЛ СЕМЕРДЖИЕВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР 

 

 

Д О К Л А Д 
от   дирекция “Р и К ЕЕ и ТЕ”, 

дирекция “Правна” и 

дирекция “ИАРО” 

 

 

Относно: Изменение на цените на топлинна и електрическа енергия на дружества в 

сектор „Топлоенергетика” в резултат на изменението на цената на природния 

газ от 01.04.2012 г. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

 

Съгласно разпоредбата на чл. 4, ал. 3 от Наредбата за регулиране на цените на 

топлинната енергия (НРЦТЕ), при прилагането на метод на регулиране „Горна граница на 

цени”, по който метод се осъществява ценовото регулиране на всички дружества от сектор 

„Топлоенергетика”, „цените могат да бъдат изменяни преди изтичане на ценовия период, в 

случай че е налице изменение на цените на природния газ, което води до необходимост от 

изменение на утвърдените ценообразуващи елементи”. На основание разпоредбата на чл. 35а 

от НРЦТЕ, в този случай „комисията може да изменя цени на енергия в съответствие с 

промяната на цените на входа на газопреносната мрежа в сроковете по чл. 28 и 29 от 

Наредбата за регулиране на цените на природния газ”. 

Следователно основателността на такова изменение на цените на топлинната енергия и в 

тази връзка на преференциалната цена на електрическа енергия, произведена по комбиниран 

начин, е обусловена от кумулативното наличие на две предпоставки. Първата предпоставка е 

свързана с изменение на цените на природния газ на входа на газопреносната мрежа. Втората 

предпоставка е свързана с необходимостта от изменение на утвърдените ценообразуващи 

елементи на енергийните дружества и конкретно с изменение на утвърдените необходими 

годишни приходи. 

Първата предпоставка ще бъде осъществена след приключване на образуваното в 

ДКЕВР административно производство във връзка с подаденото от „Булгаргаз” ЕАД 

заявление с вх. № Е-15-20-8/08.03.2012 г. за утвърждаване на цени на природния газ от 

01.04.2012 г. По отношение на тази предпоставка следва да се има предвид, че действащите 

цени на енергията на всички дружества от сектор „Топлоенергетика”, които работят с основно 

гориво природен газ са изчислени при цена на природния газ от 594,37 лв./хил. нм
3
 за 

присъединените към мрежата на „Булгаргаз” ЕАД и за дружествата, които са присъединени 

към газоразпределителната мрежа - със съответната цена на газоразпределителното 

дружество, на основание Решение № Ц-032/27.09.2011 г. на ДКЕВР, а именно:  

- Считано от 01.10.2011 г., с решение № Ц-033/27.09.2011 г., ДКЕВР е утвърдила 

изменение на пределните цени на топлинната енергия и е определила преференциални цени 

на електрическата енергия от комбинирано производство на 26 дружества от сектор 

„Топлоенергетика”, работещи с основно гориво природен газ и на 5 дружества, работещи с 

основно гориво въглища и използващи природен газ. Изчисленията на цените на енергия на 

тези 31 дружества са извършени с прогнозни цени на природния газ, утвърдени с решение  

№ Ц-032/27.09.2011 г. на ДКЕВР. 

- Считано от 01.10.2011 г., с решение № Ц-034/27.09.2011 г., ДКЕВР е утвърдила 

изменение на пределната цена на топлинната енергия и е определила преференциална цена на 

електрическата енергия от комбинирано производство на  „Овердрайв” АД, изчислени с 
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прогнозна цена на природния газ 703,53  лв./хнм
3
, утвърдена с решение № Ц-032/27.09.2011 г. 

на ДКЕВР. 

- Считано от 01.12.2011 г., с решение № Ц-039/30.11.2011 г., ДКЕВР е утвърдила 

пределна цена на топлинната енергия и е определила преференциална цена на електрическата 

енергия от комбинирано производство на „Топлофикация Разград” ЕАД, с прогнозна цена на 

природен газ 594,37 лв./хил. нм
3
, утвърдена с решение № Ц-32/27.09.2011 г.на ДКЕВР. 

- Считано от 01.12.2011 г., с решение № Ц-040/30.11.2011 г., ДКЕВР е утвърдила 

пределна цена на топлинната енергия и е определила преференциална цена на електрическата 

енергия от комбинирано производство на “ТЕЦ Горна Оряховица” ЕАД, с прогнозна цена на 

природен газ 785,86 лв./хил. нм
3
, утвърдена с решение № Ц-32/27.09.2011 г.на ДКЕВР. 

- Считано от 01.01.2012 г., с решение № Ц-044/28.12.2011 г., ДКЕВР е определила 

преференциални цени на електрическата енергия от комбинирано производство на 10 

дружества, като е променила само добавката към преференциалната цена на електрическата 

енергия по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ,  както следва: 

1. „Топлофикация София” ЕАД  - добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 90,00 лв./МВтч;  

2. „ЕВН България Топлофикация” ЕАД  - добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 90,00 лв./МВтч;  

3. „Топлофикация Плевен” ЕАД  - добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 90,00 лв./МВтч;  

4. „Далкия Варна” ЕАД  - добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 90,00 лв./МВтч;  

5. „Топлофикация Враца” ЕАД  - добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 90,00 лв./МВтч;  

6. „Топлофикация Бургас” ЕАД  - добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 85,00 лв./МВтч;  

7. „Топлофикация ВТ” АД, гр. Велико Търново - добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 95,00 

лв./МВтч;  

8. “Топлофикация Казанлък” АД  - добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 95,00 лв./МВтч;  

9. “Топлофикация Разград” ЕАД  - добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 90,00 лв./МВтч;  

10. „Софиягаз” ЕАД  - добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 95,00 лв./ МВтч. 

 

- Считано от 01.01.2012 г., с решение № Ц-045/28.12.2011 г., ДКЕВР е утвърдила 

пределна цена на топлинната енергия и е определила преференциална цена на електрическата 

енергия, произведена по комбиниран начин, за първия ценови период от двугодишния 

регулаторен период на „Топлофикация-Шумен” ЕАД. Изчисленията са извършени с цена на 

природния газ 594,37 лв./хил. нм
3
, утвърдена с решение № Ц-32/27.09.2011 г. на ДКЕВР и 

добавка към преференциалната цена на електрическата енергия по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ, в размер 

на 90,00 лв./MWh .   

- Считано от 01.01.2012 г., с решение № Ц-046/28.12.2011 г., ДКЕВР е определила 

преференциална цена на електрическата енергия, произведена по комбиниран начин, за 

втория ценови период от двугодишния регулаторен период на  „Скът” ЕООД. Изчисленията 

са извършени с цена на природния газ 655,45 лв./хил. нм
3
, утвърдена с решение  

№ Ц-32/27.09.2011 г. на ДКЕВР. 

- Считано от 01.01.2012 г., с решение № Ц-047/28.12.2011 г., ДКЕВР е утвърдила 

пределна цена на топлинната енергия за втория ценови период от двугодишния регулаторен 

период на „Геррад” АД. Изчисленията са извършени с цена на природния газ  

594,37 лв./хил. нм
3
, утвърдена с решение № Ц-32/27.09.2011 г. на ДКЕВР.   

 

При утвърждаване на цена на природния газ в размер на  

699,10 лв./хил. нм
3
 от 1 април 2012 г. увеличението на действащата цена на природния газ 

спрямо включената при образуването на цените на топлофикационните дружества е от 17,62% 

(увеличението на цената на природния газ от 01.01.2012 г. спрямо 01.10.2011 г. е 4,37%, а от 

01.04.2012 г. спрямо 01.01.2012 г. е 12,73%). Това увеличение на цената на природния газ води 

до увеличение на разхода за гориво, а от там и на необходимите годишни приходи на всички 

дружества от сектор „Топлоенергетика,  използващи гориво природен газ, като конкретните 

цифри и проценти са посочени в следната таблица: 
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водна 

пара

гореща 

вода

лв./МВтч лв/МВтч лв/МВтч %

1 "Топлофикация- София"EАД 330,37 87,39 9,14%

2 "ЕВН България Топлофикация" ЕАД 280,01 101,64 10,54%

3 "Топлофикация- Плевен" ЕАД 265,52 81,89 78,30 9,38%

4 "Топлофикация- Шумен" ЕАД 329,28 121,02 7,15%

5 "Топлофикация- Бургас" ЕАД 249,19 84,41 75,99 10,37%

6 "Далкия Варна" ЕАД 255,11 90,70 7,03%

7 "Топлофикация- Враца" ЕАД 294,29 91,25 8,65%

8 "Топлофикация- В. Търново" АД 300,18 101,16 4,03%

9 "Топлофикация- Казанлък" ЕАД 288,06 111,60 0,71%

10 "Топлофикация- Разград" ЕАД 239,91 96,38 12,47%

11 "Софиягаз" ЕАД (ЛОЦ "Овча купел") 272,51 107,43 4,85%

12 "ЮЛИКО-ЕВРОТРЕЙД" ЕООД 281,93 85,70

13 "БИОВЕТ" АД 208,09 94,83

14 "ЛУКОЙЛ Енергия и Газ България" АД 269,60 116,49 134,48

15 "В&ВГД ОРАНЖЕРИИ ПЕТРИЧ" ООД 207,24

16 "Геррад" АД 166,74

17 "ДЕКОТЕКС" АД 178,11

18 "Зебра" АД 184,68 150,01 147,96

19 "СКЪТ" ЕООД 176,98

20 ЧЗП "Румяна Величкова" 188,18

21 "АЛТ КО" АД 195,23

22 "Унибел" АД 167,32

23 “Димитър Маджаров-2” ЕООД 185,69

24 "ОВЕРДРАЙВ" АД 226,55

25 "АКТИВ КО" ООД 187,28 103,40

26 “МБАЛ - Търговище” АД 284,20

Цени от 01.04.2012 г.

Изменение 

на ГВ

Цена  на природен газ  699,10 лв/1000 н.куб.м

№ Д Р У Ж Е С Т В О

Преференциа

лна цена на 

електрическа 

eнергия 

Цени на топлинна 

енергия с 

топлоносител

 
 

 

 

На основание чл. 40, ал. 6 от УП на ДКЕВР и на нейната администрация във връзка с  

чл. 13, ал. 3, т. 2 от ЗЕ предлагаме комисията да разгледа и приеме настоящия доклад и да 

насрочи открито заседание. 

 
       


