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РЕШЕНИЕ  
 
 

№ Ц-018 от 24.09.2003 г. 
 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО РЕГУЛИРАНЕ 
 
на закрито заседание, проведено на 24.09.2003 г., като разгледа заявление за 
утвърждаване на цена на топлинна енергия и преференциална цена на електрическа 
енергия, произведена по комбиниран начин от “ТЕГЕ - 21” ООД, прие за установено 
следното: 
 

С Решение № Ц-001 от 15.01.2003 г. ДКЕР е утвърдила на “ТЕГЕ - 21” ООД: 
•  преференциална цена на електрическата енергия, произведена по комбиниран 

начин - 80.00 лв./МВтч, считано от 01.01.2003 г.; 
•  за периода на отоплителния сезон 2002-2003 г. - еднокомпонентна цена на 

топлинната енергия с топлоносител гореща вода - 75.30 лв./МВтч. 
В утвърдените цени не е включен ДДС. 

 
С писмо с вх. № 14-36-12 от 22.07.2003 г. “ТЕГЕ - 21” ООД е представило в ДКЕР 

заявление за утвърждаване на преференциална цена на електрическа енергия, произведена по 
комбиниран начин, в размер на 0.09 лв./кВтч и еднокомпонентна цена на топлинна енергия с 
топлоносител гореща вода в размер на – 75.30 лв./МВтч, без ДДС. Към заявлението за 
утвърждаване на цени не са били приложени необходимите за ценообразуването документи. 
 

С писмо с изх. № 14-36-12 от 30.07.2003 г. от дружеството е изискано: 
•  отчетна и прогнозна информация, изготвена съгласно приложените указания и 

справки към тях, придружени с подробна обосновка на техническите и 
икономическите прогнозни данни за 2003 г.;  

•  пълен годишен финансов отчет за 2002 г., включително информация за прилаганата 
счетоводна политика на предприятието и оповестявания за състоянието и 
измененията на активите и пасивите;  

•  инвестиционна и ремонтна програма за 2003 г., съгласно бизнес-плана на 
предприятието;  

•  отчет за изпълнението на инвестиционната и ремонтната програма за 2002 г.  
 

В писмото са уточнени основните работни параметри, с които да бъдат изчислявани 
цените, като норма на възвръщаемост на собствения капитал - 8%, цената на топлинната 
енергия да се изчислява с утвърдената преференциална цена на електрическата енергия, цена 
на природния газ и изискване за среднопретеглена цена на мазута за годината. 
 

С писмо с вх. № 14-36-13 от 05.09.2003 г. “ТЕГЕ - 21” ООД е представило в ДКЕР 
ново заявление за еднокомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода 
– 75.30 лв./МВтч, без ДДС.  
 

Към заявлението за утвърждаване на цени са приложени: баланс и отчет за приходите 
и разходите за 2002 година и баланс и отчет за първото полугодие на 2003 година; справка за 
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направените инвестиции за 2002 година и планираните инвестиции за 2003 година; писмо от 
ПИМБ – АД София, клон Пазарджик, относно погасяване на главницата и платените лихви 
за първото полугодие на 2003 година и предстоящите погасявания до края на 2003 година; 
обосновка на предлаганата еднокомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител 
гореща вода и отчетна и прогнозна информация, съгласно приложените указания и справки 
към тях. 
 

При прегледа на ценообразуващите елементи в представената информация от 
дружеството беше установено следното: 

1. Изчисленията за 2003 г. са извършени с цена на природния газ в размер на 232 
лв./1000 н. к. м., а не с 231.41 лв./1000 н.к.м. 

2. Стойността на условно-постоянните разходи, прогнозирани за 2003 г. е запазена 
непроменена. 

3. Стойностите на дълготрайните активи за електрическа и топлинна енергия, СК, 
ПК и ОК са запазени непроменени.  
 

След прегледа на цялата информация, предоставена от дружеството е коригирана 
цената на природния газ – от 232 лв./1000 н.к.м на 231.41 лв./1000 н.к.м. 
 

В резултат на направената корекция и при преференциална цена на 
електрическата енергия от 80 лв./МВтч са изчислени: 

1. Еднокомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода – 
75.19 лв./МВтч. 

В цената не е включен ДДС. 
 

2. Двукомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода: 
- цена за енергия – 37.48 лв./МВтч 
- цена за мощност - 0.1074 лв./куб. м и 1.90 лв./кВт. 

Цените за мощност с топлоносител гореща вода са изчислени за един месец. 
В цените не е включен ДДС. 

 
Дружеството е уведомено за направената корекция на цената на природния газ и с 

писмо вх. № 14-36-14 от 17.09.2003 г. “ТЕГЕ - 21” ООД потвърждава еднокомпонентната 
цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода.  
 

Аргументите на “ТЕГЕ - 21” ООД за еднокомпонентна цена до голяма степен 
повтарят тези, които са взети предвид при предходното утвърждаване на цената, а именно: 

- след изтичането на отоплителния сезон 2002/2003 година дружеството все още не 
разполага с актуална информация за инсталираната мощност при потребителите и 
за отопляемите им обеми, липсват работни проекти на отоплителните и 
вентилационни инсталации в почти всички сгради. За периода декември 2002 г. – 
март 2003 г. няма месец, в който всички потребители са ползвали топлинна 
енергия, т. е. липсват данни за количествата ползвана топлинна енергия. 

- за битовите потребители няма монтирани термовентили, разпределители и 
водомери. В момента тече процедура по избор на фирма за дялово разпределение. 

- дружеството счита, че едва след изтичането на една пълна година с отопление и 
БГВ и набиране на пълна информация за сградите, топлинната мощност и 
консумираната топлинна енергия е възможно въвеждането на двукомпонентна 
цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода. 

 
ДКЕР отчита, че в приетата структура на цената на топлинната енергия с 

топлоносител гореща вода, цената за мощност не е по-висока от утвърдени цени на други 
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дружества и че “ТЕГЕ - 21” ООД е изградило съоръженията си за производство на енергия 
почти изцяло с банков заем. Погасяването на заема завършва декември 2006 година, което 
изисква стабилен паричен поток за периода. 
 

Предвид гореизложеното, на основание чл. 16, ал. 1 т. 10 и чл. 23, ал. 1 и ал. 2 от 
Закона за енергетиката и енергийната ефективност (обн. ДВ, бр. 64 от 1999 г., изм. ДВ, 
бр 1 от 2000, изм. ДВ, бр. 108 от 2001 г.) и Наредбата за образуване и прилагане цените и 
тарифите на топлинната енергия (обн. ДВ бр. 27 от 2002 г., изм., ДВ бр.74 от 2002 г., 
изм., ДВ бр.117 от 2002 г.), 
 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

РЕШИ: 
 

Утвърждава, считано от 01.10.2003 година 
 

Еднокомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода – 
75.19 лв./МВтч. на “ТЕГЕ 21” ООД при преференциална цена на електрическата 
енергия от 80 лв./МВтч.  
 

В цената не е включен ДДС. 
 

Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 30 
(тридесет) дневен срок. 
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