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Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

№Ц-016   
 

от 18.09.2006 г. 
 
 
 

         ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 
          на закрито заседание, проведено на 18.09.2006 г., като разгледа доклад с вх. № Е-
ДК-348/18.09.2006 г., относно утвърждаване на еднокомпонентна цена на топлинна 
енергия за крайни потребители и след направените разисквания установи следното: 
 
 

С Решения на ДКЕВР са утвърдени двукомпонентни цени на топлинната енергия на 
“Девен” АД, “Топлофикация Казанлък” ЕАД, “ Топлофикация Ямбол” ЕАД и “ Топлофикация 
Лозница” ЕАД, както следва: 

1. С Решение на ДКЕВР № Ц - 014/03.08.2006 г. на “Девен” АД е утвърдена 
двукомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител водна пара и елементи на 
необходимите приходи в сила от 01.09.2006 г. както следва: 

 
Цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара без ДДС: 

- цена за енергия – 15,54 лв./МВтч; 
- цена за мощност – 32,62 лв./кВт/год. 

 
Необходими годишни приходи – 89 693 хил. лв.; 
Регулаторна база на активите – 46 804 хил. лв.; 
Норма на възвръщаемост – 7,23%. 
 
2. С Решение на ДКЕВР № Ц - 024/19.12.2005 г. на “Топлофикация Казанлък” ЕАД е 

утвърдена двукомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода и 
елементи на необходимите приходи в сила от 01.01.2006 г. както следва: 

 
Цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода без ДДС: 

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

 
Необходими годишни приходи – 6 083 хил. лв.; 
Регулаторна база на активите – 6 276 хил. лв.; 
Норма на възвръщаемост – 5,32%. 
 
3. С Решение на ДКЕВР № Ц - 020/25.10.2005 г. на “Топлофикация Ямбол” ЕАД е 

утвърдена двукомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода и 
елементи на необходимите приходи в сила от 01.11.2005 г. както следва: 
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Цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода без ДДС: 
- цена за енергия – 58,80 лв./МВтч; 
- цена за мощност – 11,21 лв./кВт/год. 

 
Необходими годишни приходи – 484 хил. лв.; 
Регулаторна база на активите – 458 хил. лв.; 
Норма на възвръщаемост – 5,89%. 
 
4. С Решение на ДКЕВР № Ц - 018/13.10.2004 г. на “Топлофикация Лозница” ЕАД е 

утвърдена двукомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода и 
елементи на необходимите приходи в сила от 01.11.2004 г. както следва: 

 
Цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода без ДДС: 

- цена за енергия – 63,48 лв./МВтч; 
- цена за мощност – 34,36 лв./кВт/год. 

 
Необходими годишни приходи – 168 хил. лв.; 
Регулаторна база на активите – 192 хил. лв.; 
Норма на възвръщаемост – 9,94%. 
 
С приетия от Народното събрание ЗИДЗЕ ( обнародван в ДВ., бр. 74 от 08.09.2006 г.) от 

08.09.2006 г. е в сила разпоредбата на новата ал. 3 на чл. 32, съгласно която „Комисията 
утвърждава цена на топлинната енергия за крайните потребители като еднокомпонентна 
цена”. Ако се приеме, че след тази дата продажбата на топлинна енергия от енергийните  
предприятия  за крайните потребители следва да се извършва само по еднокомпонентна цена, 
то би следвало ДКЕВР едностранно да утвърди такава цена по отношение на тези 
предприятия, които към този момент имат утвърдена само двукомпонентна цена на топлинна 
енергия. 

В конкретния случай енергийните предприятия не следва да подават заявления по реда 
на Наредбата за регулиране на цените на топлинната енергия, а ДКЕВР едностранно 
утвърждава еднокомпонентни цени на базата на вече утвърдените ценообразуващи елементи 
на съответните дружества.   

 
Направените преизчисления, на базата на действащата Наредба за регулиране на цените 

на топлинната енергия и утвърдената методика показват следните преизчислени цени: 
 
1. По отношение на „Девен” АД на утвърдената двукомпонентна цена на топлинната 

енергия с топлоносител водна пара съответства еднокомпонентна цена 19,65 лв./MВтч. (без 
ДДС). 

2. По отношение на „Топлофикация Казанлък” ЕАД на утвърдена двукомпонентна цена 
на топлинната енергия с топлоносител гореща вода съответства еднокомпонентна цена 126,50 
лв./MВтч. (без ДДС).  

3. По отношение на „Топлофикация Ямбол” ЕАД на утвърдена двукомпонентна цена на 
топлинната енергия с топлоносител гореща вода съответства еднокомпонентна цена 75,08 
лв./MВтч. (без ДДС). 

4. По отношение на „Топлофикация Лозница” ЕАД на утвърдена двукомпонентна цена 
на топлинната енергия с топлоносител гореща вода съответства еднокомпонентна цена 164,15 
лв./MВтч. (без ДДС). 

 
Дружествата следва да спазят новоприетата разпоредба на чл. 36а от ЗЕ по силага на 

която лицензиантът публикува в средствата за массово осведомяване утвърдените 
еднокомпонентни пределни цени и еднокомпонентните цени, които ще прилага по договорите 
с потребителите. 
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         Предвид на гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 30, ал. 1, т. 2 и 3 и 
чл. 32, ал. 3 от Закона за енергетиката във връзка с чл. 25, ал. 2 от АПК  
 
         ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 
                                                              Р Е Ш И: 

          
        
         Утвърждава, считано от 01.10.2006 г. еднокомпонентни цени на топлинна енергия 
на следните лицензианти: 
 

1.“Девен” АД - еднокомпонентна цена без ДДС на топлинната енергия с топлоносител 
водна пара - 19,65 лв./MВтч. при ценообразуващите елементи, утвърдени с решение на 
ДКЕВР № Ц - 014/03.08.2006 г.. 

 
2. “Топлофикация Казанлък” ЕАД - еднокомпонентна цена без ДДС на топлинната 

енергия с топлоносител гореща вода - 126,50 лв./MВтч. при ценообразуващите елементи, 
утвърдени с решение на ДКЕВР № Ц - 024/19.12.2005 г. 

 
3. „Топлофикация Ямбол” ЕАД - еднокомпонентна цена без ДДС на топлинната 

енергия с топлоносител гореща вода - 75,08 лв./MВтч. при ценообразуващите елементи 
утвърдени с решение на ДКЕВР №  Ц - 020/25.10.2005 г. 

 
4. “Топлофикация Лозница” ЕАД - еднокомпонентна цена без ДДС на топлинната 

енергия с топлоносител гореща вода – 164,15 лв./MВтч. при ценообразуващите елементи, 
утвърдени с решение на ДКЕВР № Ц - 018/13.10.2004 г. 
 
             Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-
дневен срок от получаването му. 
 
  
 

 


