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ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
София – 1000, бул. “Княз Дондуков” № 8-10, тел. 988 24 98; 9359 613, факс 988 87 82 

 

       

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ Ц – 006 

от  18.02.2008 г. 
 

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито заседание, 

проведено на 18.02.2008 г., като разгледа преписка № ПЦ-103/2007 г., образувана по 

заявление с вх. № Е-14-38-17/04.12.2007 г. за утвърждаване на цена на топлинна 

енергия, подадено от “ТЕЦ Свилоза” АД, доклад с вх. № Е-Дк-13/14.01.2008 г., 

събраните данни и доказателства при проведеното на 22.01.2008 г. открито заседание по 

преписката, установи следното: 
 

Със заявление с вх. № Е-14-38-17/04.12.2007 г. “ТЕЦ Свилоза” АД е поискало 

изменение на утвърдената цена на топлинна енергия. Предложението на дружеството е за 

еднокомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител водна пара в размер на 80,64 

лв./МВтч. Изчисленията на заявителя са извършени при следните прогнозни цени на 

горивата: цена на въглищата - 147,0 лв./т при калоричност 5 700 ккал/кг и цена на мазута – 

796 лв./т. 

Дружеството обосновава искането си за изменение на цената на топлинната енергия с 

повишаването на цената на въглищата от 74 $/т на 105 $/т и на мазута от 627 лв./т. на 796 

лв./т. При изчисленията на цените в справки от №1 до №6 дружеството е заложило валутен 

курс 1,40 лв./$ и добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 2,35 лв./МВтч, както е определена с решение 

№ Ц-067/13.07.2007 г. на ДКЕВР. Дружеството не е поискало изменение на 

преференциалната цена на електрическата енергия, която така изчислена е в размер на 124,02 

лв./МВтч. 

След преглед на данните и документите, съдържащи се в подаденото заявление, 

комисията установи следното: 

Оценката за очакваното финансово състояние на дружеството е направена на основата 

на утвърдените годишни ценови елементи. При реалното прилагане на утвърдените цени, 

всички елементи на цените (технико-икономически показатели, разходи, възвръщаемост и 

др.) се променят в зависимост от конкретните фактори на производство и корпоративната 

политика, включително по отношение на управлението на паричните потоци.  

Разчетите показват, че за преодоляване на негативната тенденция, при запазване на 

останалите ценообразуващи параметри, договорената изкупна цена на електрическата 

енергия от  „Свилоза” АД в размер на 68 лв./МВтч и съотношенията на цените на топлинната 

и електрическата енергия съгласно решение № Ц-067/13.07.2007 г., след отчитане на 

поскъпването на горивото се получават следните цени: 

1. Преференциална цена без ДДС на електрическа енергия – 122,67 лв./МВтч, в т.ч.: 

- индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 121,67 лв./МВтч; 

- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 1,00 лв./МВтч; 

2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара без ДДС – 

81,45 лв./МВтч. 

При извършения допълнителен анализ на съотношенията в прогнозните приходи от 

продажби на енергия е установено следното: 

1. При утвърдените с решение № Ц-067/13.07.2007 г. елементи на необходимите 

приходи, индивидуалната производствена цена на електроенергията, произведена по 

комбиниран начин в ТЕЦ възлиза на 77,65 лв./МВтч. Прогнозирано е предприятието да 

продава 22,17% от произведеното количество електрическа енергия на “НЕК” ЕАД по 
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преференциална цена 80,00 лв./МВтч, а останалото количество – на пряко присъединения 

потребител “Свилоза” АД по цена 68,00 лв./МВтч. 

2. При новата, изменена от увеличаване на цените на горивата стойност на 

необходимите приходи, индивидуалната цена на произведената по комбиниран начин 

електроенергия възлиза на 87,3 лв./МВтч. Следователно, в случай, че не бъде изменена 

цената, по която „ТЕЦ Свилоза” АД продава електрическа енергия на “Свилоза” АД, цялото 

увеличение на разходите, ще се отрази в повишаване на цената на топлинната енергия. 

 Видно от гореизложеното, настъпилото повишение на цената на въглищата с 32,54 % и 

евентуалното й запазване до края на ценовия период, при равни други условия, ще създаде 

възможност за влошаване на финансовото състояние на дружеството, както и до съществено 

изменение на утвърдените му ценообразуващи елементи.  

На проведеното на 22.01.2008 г. открито заседание, с вх. № към Е-14-38-17/22.01.2008 г. 

„ТЕЦ Свилоза” АД е направило предложение за запазване на преференциалната цена на 

електрическата енергия и изменение само на цените, по които заявителят продава на 

комплекс ”Свилоза” АД, както следва: 

- цена на електроенергията – 96,00 лв./МВтч 

- еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара – 89,14 

лв./МВтч.  

Предложените цени са без ДДС, при запазване на ценообразуващите елементи. 

С писмо с вх. № към Е-14-38-17/25.01.2008 г. „Свилоза” АД е заявило, че не възразява 

ДКЕВР да преразгледа действащите цени на електрическа и топлинна енергия и вземе 

съответните решения, ако това е в резултат на увеличение цената на въглищата, които „ТЕЦ-

Свилоза” АД купува от Украйна и Русия. 

С писмо с вх. № към Е-14-38-17/30.01.2008 г. „ТЕЦ Свилоза” АД е представило в 

ДКЕВР справки от № 1 до № 6 с изчислена цена на топлинната енергия в размер на  

62,93 лв./МВтч при коригирана средна цена на основното гориво (въглища) в размер на 

131,50 лв./тон при долна работна калоричност 5 700 kcal/kg. Необходимите годишни приходи 

са в размер на 49 346 хил. лв. 

   Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 30, ал. 1, т. 2 от 

Закона за енергетиката във връзка с чл. 23, ал. 1, т. 2 и т. 4 от Закона за енергетиката          

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

 

Утвърждава на „ТЕЦ Свилоза” АД, считано от 01.03.2008 г., изменение на 

утвърдената с решение № Ц-067/13.07.2007 г. еднокомпонентна цена на топлинна 

енергия с топлоносител водна пара - 62,93 лв./МВтч, без ДДС, при ценообразуващи  

елементи: 

 

Необходими годишни приходи – 49 346 хил. лв. 

 

Регулаторна база на активите – 8 268 хил. лв. 

 

Норма на възвръщаемост – 7,60%. 
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Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-

дневен срок. 

 


