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ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНОРЕГУЛИРАНЕ 
София – 1000, бул. “Княз Дондуков” №8-10, тел. 935 96 13, факс 988 87 82 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ Ц-024 от 19.12.2005 г. 
 

 
ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 
на закрито заседание, проведено на 19. 12. 2005 г., като разгледа заявление за 
утвърждаване на цени на топлинна енергия и електрическа енергия, 
произведена по комбиниран начин, подадено от “Топлофикация Казанлък” 
ЕАД, лицензирано за комбинирано производство на електрическа и топлинна 
енергия и за пренос на топлинна енергия, събраните данни от проведените на 
15.12.2005 г. обществено обсъждане и открито заседание, доклад с вх. №Е-ДК-
586/06.12.2005 г., установи следното: 

С решение № Ц-020 от 25.10.2005 г. на ДКЕВР за утвърждаване на цени в 
сектор "Топлоенергетика", на “Топлофикация Казанлък” ЕАД, считано от 01.11.2005 
г. са утвърдени следните цени и елементи на необходимите приходи: 

1. Преференциална цена на електрическа енергия, произведена по комбиниран 
начин - 120,00 лв./МВтч 

2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара – 
80,76 лв./МВтч 

3.  Цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода: 
- цена за енергия – 81,50 лв./МВтч 
- цена за мощност – 10,55 лв./кВт/год. 

4.Необходими годишни приходи – 4 668 хил. лв. 
5.Регулаторна база на активите – 6 276 хил. лв. 
6.Норма на възвръщаемост – 5,32 % 
В цените не е включен ДДС. 
 
Така утвърдените цени са изчислени при цена на мазут 390 лв./т. 
С писмо с вх. № Е-14-10-18/05.10.2005 г. “Топлофикация Казанлък” ЕАД 

посочва настъпилото драстично изменение в цената на основното гориво (мазут) – от 
390 лв./т до 602 лв./т. (без. ДДС), което оказва непосредствено влияние върху 
реалните разходи за покупка на горива за производство.  

С писмо с вх.№ Е-14-10-19/05.10.2005 г. дружеството е представило отчет за 
технико-икономическите показатели към 30.06.2005 г. от който е видно, че за 
периода 01.01.-30.06.2005 г., от дейността по лицензията, “Топлофикация Казанлък” 
ЕАД е реализирало загуба в размер на 583 хил.лв. За периода дружеството е 
продавало топлинна енергия по цена за битовите потребители, която е по-ниска от 
реалната цена за производство и пренос на топлинна енергия с топлоносител гореща 
вода. 

Основните финансови проблеми на дружеството са свързани с горивната база 
– мазут, която като единица енергийно съдържание е по-скъпа от природния газ и 
липсата на субсидия, която е покривала 49,54% от приходите от продажба на 
топлинна енергия за битови потребители. 

В прогнозните баланс и отчет за приходите и разходите за 2005 г., като 
приложения към бизнес плана на дружеството и при средногодишна цена на мазута – 
392 лв. за тон, “Топлофикация Казанлък” ЕАД предвижда да приключи финансовата 
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2005 г. на загуба в размер на 1609 хил.лв. Прогнозната загуба е резултат от приходи 
по фиксирани цени за битови потребители и липса на субсидии. В условията на още 
по-висока цена на основното гориво, прогнозната загуба ще бъде значително по-
висока. 

В резултат на предвидената висока загуба, стойностите на финансовите 
показатели изчислени на база балансовата структура за 2005 г. показват рязко 
влошаване на общото финансово състояние на дружеството спрямо отчетеното добро 
финансово състояние в края на 2004 г. 

В заключение на гореизложеното, финансовото състояние на централата се 
влошава с бързи темпове поради разликата между реалните разходи за производство 
на топлинна енергия с топлоносител гореща вода  и приходите от продажби за бита 
по фиксирана цена е най-висока, което предопределя и натрупаната загуба за 
полугодието на 2005 г., което е допълнителна предпоставка за по-високи загуби към 
края на настоящата година, както и рязкото повишаване на цената на основното 
гориво, без това да е отразено в утвърдените от комисията цени;  

Във връзка с гореизложеното и в съответствие с изискванията на чл. 26, ал. 4 
от Наредбата за регулиране на цените на топлинната енергия е предлажено ДКЕВР 
да утвърди на “Топлофикация Казанлък” ЕАД следните цени и елементи на 
необходимите приходи, изчислени при цена на мазута 602 лв./т.: 

 
1. Преференциална цена на електрическа енергия, произведена по комбиниран 

начин – 120,00 лв./МВтч 
2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара – 

103,95  лв./МВтч 
3.  Цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода: 

- цена за енергия – 111,37  лв./МВтч 
- цена за мощност – 10,55  лв./кВт/год. 

4.Необходими годишни приходи –  6 083  хил. лв. 
5.Регулаторна база на активите – 6 276 хил. лв. 
6.Норма на възвръщаемост – 5,32 % 
В цените не е включен ДДС. 

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

и т. 3, чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от Закона за енергетиката, чл. 2, чл. 6, чл. 33 и § 3 ПЗР 
от Наредбата за регулиране на цените на топлинната енергия и чл. 2, т. 1 от 
Наредбата за регулиране на цените на електрическата енергия 

 
 
ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 
 

Р Е Ш И: 
 

I. Утвърждава елементи на цените на “Топлофикация Казанлък” ЕАД: 
 

1. Необходими годишни приходи –  6 083  хил. лв. 
2. Регулаторна база на активите – 6 276 хил. лв. 
3. Норма на възвръщаемост – 5,32 % 
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II. Утвърждава, считано от 01.01.2006 г., преференциална цена на 
електрическа енергия, произведена по комбиниран начин и пределни цени на 
топлинна енергия на “Топлофикация Казанлък” ЕАД: 

1. Преференциална цена на електрическа енергия, произведена по 
комбиниран начин – 120,00 лв./МВтч 

2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна 
пара – 103,95  лв./МВтч 

3.  Цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода: 
- цена за енергия – 111,37  лв./МВтч 
- цена за мощност – 10,55  лв./кВт/год. 

Забележка: В цените не е включен ДДС 
 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд 
в 14 (четиринадесет) дневен срок. 
 
 

 


