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ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
София – 1000, бул. ”Княз Дондуков“ № 8 - 10, тел. 988 24 98, 935 96 13, факс 988 87 82 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ Ц - 02 

от  24.01.2011 г. 

 

                   ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 
 на закрито заседание, проведено на 24.01.2011 г., след като разгледа доклад № Е-ДК-
18/20.01.2011 г. и свое решение № Ц-045/27.12.2010 г. установи следното:  

 
I. С решение № Ц-040/08.11.2010 г. комисията е утвърдила на „Топлофикация 

Разград” ЕАД, считано от 01.12.2010 г., пределна цена на топлинната енергия и е 
определила преференциална цена на електрическата енергия, произведена по комбиниран 
начин, за втория ценови период от регулаторния период, както следва: 

 
1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 215,44 лв./МВтч, в т.ч.: 

- индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 140,44 лв./МВтч; 
- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 75,00 лв./МВтч; 

2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода без ДДС – 
77,42 лв./МВтч; 

 
При стойности на показателите за корекции, необходими годишни приходи и прогнозни 

количества енергия за ценовия период: 
Индекс на инфлация – 2.7%; 
Коефициент за подобряване на ефективността на разходите за електрическа енергия и за 

топлинна енергия с гореща вода – 1,0%; 
Необходими годишни приходи – 4 335 хил. лв.; 
Прогнозно количество комбинирана електрическа енергия от високо ефективно 

комбинирано производство – 10 500 МВтч; 
Прогнозно количество топлинна енергия с гореща вода – 26 770 МВтч. 
 
С решение № Ц-045/27.12.2010 г. на основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 30, ал. 1, т. 3, чл. 33 

и чл. 36а, ал. 2 от Закона за енергетиката, чл. 4, ал. 3 и чл. 35а от Наредбата за регулиране 
на цените на топлинната енергия комисията е утвърдила на „Топлофикация Разград” 
ЕАД, считано от 01.01.2011 г., изменение на пределната цена на топлинната енергия и е 
определила преференциална цена на електрическата енергия, произведена по комбиниран 
начин в съответствие с промяната на цените на входа на газопреносната мрежа. Цените са 
както следва:  

 
1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 212,17 лв./МВтч, в т.ч.: 

- индивидуална цена на електрическа енергия – 137,17 лв./МВтч; 
- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 75,00 лв./МВтч; 

2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода без ДДС – 
73,79 лв./МВтч; 

При необходими годишни приходи и прогнозни количества енергия за ценовия период: 
Необходими годишни приходи – 4 203 хил. лв.; 
Прогнозни количества електрическа енергия от високоефективно комбинирано 

производство – 10 500 МВтч; 
Прогнозни количества топлинна енергия с гореща вода – 26 770 МВтч. 
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При изчисленията на цените от Решение № Ц-045/27.12.2010 г. е допусната техническа 
грешка, като е използван Коефициент за подобряване на ефективността на разходите за 
електрическа енергия и за топлинна енергия с гореща вода в размер на 0,0% и Индекс на 
инфлация – 0,0%, вместо Коефициент за подобряване на ефективността на разходите за 
електрическа енергия и за топлинна енергия с гореща вода в размер на 1,0% и Индекс на 
инфлация – 2.7%.  

Следователно неправилно използваният Коефициент за подобряване на ефективността на 
разходите за електрическа енергия и за топлинна енергия с гореща вода и Индекс на инфлация 
при изчисляване на цените за енергия на “Топлофикация Разград” ЕАД е имало за последица 
грешки при формирането на волята на комисията при утвърждаването на пределна цена на 
топлинната енергия и определянето на преференциална цена на електрическата енергия, 
произведена по комбиниран начин с решение № Ц-045/27.12.2010 г. Явната фактическа грешка 
подлежи на поправяне по реда на чл. 62, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс, 
съгласно който „очевидни фактически грешки, допуснати в административния акт, се поправят 
от органа, който го е издал”. Наличието на несъответствие между отразеното в решение № Ц-
045/27.12.2010 г. и действителното положение следва да се коригира.  

 
II. С решение № Ц-045/27.12.2010 г., на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 33 от Закона 

за енергетиката, чл. 4, ал. 3 и чл. 35а от Наредбата за регулиране на цените на топлинната 
енергия, комисията е определила на „Унибел” АД, считано от 01.01.2011 г., 
преференциална цена на електрическата енергия, произведена по комбиниран начин в 
съответствие с промяната на цените на входа на газопреносната мрежа. Цените са както 
следва:  

 
Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 129,17 лв./МВтч, в т.ч.: 

- индивидуална цена на електрическа енергия – 128,17 лв./МВтч; 
- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 1,00 лв./МВтч;  

 
При необходими годишни приходи и прогнозни количества енергия за ценовия период: 
Необходими годишни приходи – 1 635 хил. лв. 
Прогнозни количества електрическа енергия от високоефективно комбинирано 

производство – 7 350 МВтч; 
 
Изчисленията са извършени при цена 76,76 лв./МВтч и прогнозни количества 8 930 МВтч 

на топлинната енергия с топлоносител гореща вода. 
 
При изчисленията на цените от Решение № Ц-045/27.12.2010 г. е допусната техническа 

грешка, като е използвана добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ в размер на 3,00 лв./МВтч, вместо 
добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ в размер на 1,00 лв./МВтч.  

Следователно неправилно използваната добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ при изчисляване на 
цените за енергия на “Унибел” АД е имало за последица грешки при формирането на волята на 
комисията при определянето на преференциална цена на електрическата енергия, произведена 
по комбиниран начин с решение № Ц-045/27.12.2010 г. Явната фактическа грешка подлежи на 
поправяне по реда на чл. 62, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс, съгласно който 
„очевидни фактически грешки, допуснати в административния акт, се поправят от органа, който 
го е издал”. Наличието на несъответствие между отразеното в решение № Ц-045/27.12.2010 г. и 
действителното положение следва да се коригира.  

 
 
Предвид гореизложеното и на основание чл. 62, ал. 2 от Административно-

процесуалния кодекс 
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Р Е Ш И: 
 

Поправя очевидни фактически грешки в решение № Ц-045/27.12.2010 г., като: 
 
т. І. 9 от разпоредителната част на решението следва да се чете:  

9. „Топлофикация Разград” ЕАД  
1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 210,67 лв./МВтч, в т.ч.: 

- индивидуална цена на електрическа енергия – 135,67 лв./МВтч; 
- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 75,00 лв./МВтч; 

2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода без ДДС – 
73,70 лв./МВтч; 

При необходими годишни приходи и прогнозни количества енергия за ценовия 
период: 

Необходими годишни приходи – 4 185 хил. лв.; 
Прогнозни количества електрическа енергия от високоефективно комбинирано 

производство – 10 500 МВтч; 
Прогнозни количества топлинна енергия с гореща вода – 26 770 МВтч. 

 
т. І. 21 от разпоредителната част на решението следва да се чете:  

21. „Унибел” АД  
Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 127,17 лв./МВтч, в т.ч.: 
- индивидуална цена на електрическа енергия – 126,17 лв./МВтч; 
- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 1,00 лв./МВтч; 
 
При необходими годишни приходи и прогнозни количества енергия за ценовия период: 
Необходими годишни приходи – 1 635 хил. лв. 
Прогнозни количества електрическа енергия от високоефективно комбинирано 

производство – 7 350 МВтч. 
 

Изчисленията са извършени при цена 78,40 лв./МВтч и прогнозни количества 8 930 
МВтч на топлинната енергия с топлоносител гореща вода. 

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

 
 
 
     ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
                                                                                    (АНГЕЛ СЕМЕРДЖИЕВ) 
 
 
 
     ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

                                                                                                  (ЕМИЛИЯ САВЕВА)  
  


