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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-052 
                                                   от 30.03. 2007 г. 
 
 
 
 ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО 

РЕГУЛИРАНЕ  на закрито заседание, проведено на 30.03.2007 г., като 
разгледа доклад с вх. № Е-ДК-103/23.03.2007 г., преписка №ПЦ-114/2006 г., 
образувана по заявление вх. № Е-14-30-5/11.12.2006 г., подадено от“ТЕЦ 
Свилоза” АД за изменение на действащата цена на топлинна енергия с 
топлоносител водна пара и след проведено на 30.03.2007 г. открито 
заседание, установи следното: 
 

С решение № Ц - 010/28.06.2006 г. на ДКЕВР на “TEЦ Свилоза” АД са били 
утвърдени следните цени и елементи на необходимите приходи в сила от 01.07.2006 г.: 

1. Преференциална цена на електрическа енергия – 85,19 лв./МВтч 
2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара – 29,69 лв./ 
МВтч 
3. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 31,87 
лв./ МВтч 
4. Необходими годишни приходи – 32 058 хил.лв. 
5. Регулаторна база на активите – 7 894 хил.лв. 
6. Норма на възвръщаемост – 9,23% 
В цените не е включен ДДС. 
 
Изчисленията са извършени при прогнозни цени на мазута – 505 лв./т и на въглищата 

– 95,33 лв./т (61,5 $/т), съгласно представен Анекс № 8 от 12.06.2006 г. към Договор за 
доставка на въглища № 0407/СВ от 01.07.2004 г., считано от 01.07.2006 г., при 
калоричност 5 700 ккал/кг и валутен курс 1,55 лв./$.  

 
С писмо вх. № Е-14-30-5/11.12.2006 г. в ДКЕВР е постъпило заявление от “ТЕЦ 

Свилоза” АД за изменение на еднокомпонентната цена на топлинна енергия с 
топлоносител водна пара – 47, 65 лв./МВтч без ДДС.  

Към заявлението дружеството е приложило следната информация:  
1. Технически показатели и финансово-счетоводни данни за постоянните и 

променливи разходи с приложени справки от №1 до №6; 
2. Копие от уведомително писмо за предложение за изменение на действащите цени 

до “Свилоза” АД, единствен потребител на топлинна енергия. 
3. Копие на договор за доставка на въглища. 
4. Копие на решение на Съвета на директорите на “ТЕЦ Свилоза” АД за 

увеличаване на основните месечни заплати на персонала за 2007 г. 
5. Копие от документ за платена държавна такса за разглеждане на заявлението. 
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След прегледа на представените от дружеството документи с писмо изх.  
№ Е-14-30-5/16.01.2007 г. е поискана следната допълнителна информация: 

1. Копия от договори за доставка на мазут, от които да личи увеличението на цената 
на мазута от 505 лв./тон на 625 лв./тон.  

2. Копия от сключени договори за доставка на въглища и всички приложения към 
тях.  

3. Справка за средна цена на въглищата по складова наличност към 31.12.2006 г. и 
сключени договори за доставка, съгласно приложена дискета. 

4. Справка за средна цена на мазут по складова наличност към 31.12.2006 г. и 
оставащи количества по стари договори за доставка. 

5. Предварителен годишен финансов отчет за 2006 г., включващ счетоводен баланс, 
отчет за приходите и разходите и отчет за паричните потоци.  

С писма вх. № Е-14-30-5/26.01.2007 г., № Е-14-38-2/02.02.2007 г. и № Е-14-30-
5/07.02.2007 г. заявителя е представил:  

1. Копия от фактури за доставки на мазут за 2006 г. на “ТЕЦ Свилоза” АД.  
2. Копие от сключения договор за доставка на въглища и анекси от №1 до №10 към 

него.  
3. Справка за средната цена на въглищата по складова наличност към 31.12.2006 г. 

и количествата за 2007 г.  
4. Справка за средната цена на мазута по складова наличност към 31.12.2006 г. 
5. Предварителен годишен финансов отчет за 2006 г., включващ счетоводен баланс, 

отчет за приходите и разходите и отчет за паричните потоци. 
Представено е  копие от удостоверение за актуално състояние от 25.09.2006 г.  

 
При прегледа на разходообразуващите елементи в представеното от дружеството 

предложение за утвърждаване на цени е констатирано следното: 
1. Прогнозните технико – икономически данни в Справка №1 – “Разходи”, Справка 

№4 – “Технико – икономически показатели в производството” и Справка №5 – “Технико – 
икономически показатели в преноса” са за период 2007 г., при утвърдени с Решение №Ц-
010/28.06.2006 г. за прогнозен период 2006 г. 

2. Прогнозните данни в Справка №2 – “Регулаторна база на активите” са към 
31.12.2004 г., при утвърдени с Решение №Ц-010/28.06.2006 г. към 31.12.2004 г. 

3. Прогнозните данни в Справка №3 – “Норма на възвръщаемост на капитала” са към 
31.12.2004 г., при утвърдени с Решение №Ц-010/28.06.2006 г. към 31.12.2004 г. 

4. Изчисленията на предложените за утвърждаване цени са извършени със следните 
прогнозни цени на горивата:  

- прогнозна цена на въглища - 114,60 лв./т, при калоричност 5 700 ккал/кг, оставащи 
количества 264 416 тона, за което са представени договор, анекси от №1 до №10 и справка 
за средна цена на въглищата, при утвърдена с Решение №Ц-010/28.06.2006 г. 95,33 лв./т; 

- прогнозна цена на мазут – 627 лв./т, за което са представени справка за средната 
цена на мазута и фактури за закупуване, при утвърдена 505 лв./т с Решение №Ц-
010/28.06.2006 г.; 

 
Обосновката на дружеството за необходимостта от изменение на цените на 

топлинната и електрическата енергия за 2006 г. е следната: 
1. Повишаване цената на въглищата от 61,50 $/т на 74,00 $/т. 
2. Повишаване цената на мазута от 505,00 лв./т на 627,00 лв./т. 
3. Единствения консуматор на топлинна енергия “Свилоза” АД от м. август 2006 г. е 

преустановил консумацията на топлина с гореща вода, като топлинния товар е прехвърлен 
към парата.  
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4. Увеличение на фонд работна заплата с 12,5% предвид увеличението на 
минималната работна заплата за страната със същия процент.  

 
След прегледа на представената от дружеството информация е констатирано 

следното: 
 
Финансово състояние на „ТЕЦ Свилоза” АД, съгласно последния прогнозен годишен 

финансов отчет към  31.12.2006г. 
Отчетеният прогнозен текущ финансов резултат, след данъци на „ТЕЦ Свилоза” АД 

за 2006 година е печалба в размер на 44 хил.лв., като спрямо предходната 2006 г. се 
наблюдава значително подобрение на отчетения текущ финансов резултат от дейността. В 
края на 2005 г. отчетеният текущ финансов резултат съгласно представения (прогнозен) 
отчет е загуба в размер на 588 хил.лв. 

Отчетената текуща печалба за 2006 г., в сравнение с отчетената загуба за 2005 г. е 
резултат от голямото намаление на общите разходи (15,67%) спрямо намаляването на 
общите приходи (13,54%). 

1. Намаление на  общите приходи с 13.54%, в т.ч.: намаление на общите нетните 
приходи от продажби с 3499 хил. лв. и от тях намаление на приходите от продукция с 
3455 хил.лв.; 

2. Намаление на общите разходи с 15.67%, в т.ч.: намаление на разходите по 
икономически елементи с 3662 хил. лв. и от които: намаление на разходите за материали с 
3711 хил. лв.; намаление на финансовите разходи с 348 хил. лв. 

В структурата на общите приходи с най-висок относителен дял (97,06%) са 
приходите от продажби на топлинна енергия, които намаляват с 0,51% спрямо същия 
период на предходната 2005 г., а в структурата на разходите най-голям дял (77,18%) 
заемат разходите за материали, в т.ч. разходите за основни горива, които намаляват също 
с 2,80% спрямо същия период на предходната 2005 г. Отчетените финансови разходи 
съставляват 2,82% от общите разходи, а спрямо същия период на предходната година 
намаляват с 348 хил.лв. 

Отчетената възвращаемост на собствения капитал към края на 2006 г. е 40,73%, като 
увеличението спрямо предходната година е с 0,35 пункта и е резултат от 
капитализираната печалба от предходни години. 

 
Финансова структура и обслужване на текущите задължения 
 
Към края на 2006 г. структурата на финансиране на активите на дружеството е 

променена в сравнение с 2005 г. и отчетните стойности показват увеличаване на дела на 
активите, финансирани чрез привлечен капитал, което води до нарастване на текущата 
задлъжнялост (на база възмездни заеми). Към 31.12.2006 г. финансовата структура на  
„ТЕЦ Свилоза” АД показва съотношение 41,26 % собствен капитал и 58,74% привлечени 
средства. 

Дружеството е отчело положителен нетен оборотен капитал към края на 2006 г. 
съгласно прогнозния счетоводния баланс в размер на 1691 хил.лв.,  стойността му 
превишава необходимата стойност за управление на текущите задължения.  

От отчета за паричния поток е видно, че за 2006 г. дружеството отчита положителен 
нетен паричен поток от основна дейност в размер на 254 хил. лв., най-вече поради 
намаления на размера на паричните плащания към доставчици. За същия период са 
отчетени 401 хил.лв. свързани с инвестиционна дейност, от които 441хил. лв. са за 
придобиване на дълготрайни активи. 
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Реализираният нетен паричен поток от цялостната дейност на дружеството през 2006 
г. е положителен и е в размер на 240 хил. лв., в резултат на което в края на периода 
наличните парични средства се увеличават до 323 хил. лв. 

Общото финансово състояние на „ТЕЦ Свилоза” АД към 31.12.2006 г. определено на 
база общата балансова структура се подобрява, като увеличението на стойностите на 
финансовите показатели е резултат от: покриването на загубата от 2005г. с част от 
неразпределената печалба за 2005г.;  увеличаване на печалбата към 31.12.2006г. 
Дружеството има свободни капиталови източници за покриване на текущите си 
задължения. 

 
Образуване на цената 
 
Предложената от дружеството: 
- цена на въглища е в размер на 114,60 лв./т (74,00 $/т) съгласно представен Анекс № 

10 от 04.12.2006 г. към Договор за доставка на въглища № 0407/СВ от 01.07.2004 г., 
считано от 01.01.2007 г., и е изчислена при валутен курс 1,55 лв./$.  

- цена на мазут е в размер на 627 лв./т съгласно представени фактури за закупуване. 
След направените констатации, от работната група са извършени следните корекции: 
1. Прогнозната цена на въглищата е увеличена от 95,33 лв./т, при която са изчислени 

цените на топлинната и електрическа енергия, утвърдени с Решение Ц-010/28.06.2006 г. на 
114,60 лв./т.  

2. Прогнозната цена на мазута е увеличена от 505,00 лв./т, при която са изчислени 
цените на топлинната и електрическа енергия, утвърдени с Решение Ц-010/28.06.2006 г. на 
627,00 лв./т.  

Това води до увеличаване на променливите разходи на дружеството от 25 619 хил.лв. 
на 30 772 хил.лв., което представлява увеличение с 20,11 %.  

3. Преференциалната цена на електрическата енергия остава непроменена - 85,19 
лв./МВтч, поради това, че индивидуалната цена (себестойността) на електрическата 
енергия е по-ниска от преференциалната цена, действаща към настоящия момент. 

4. Разходите за заплати и възнаграждения остават непроменени – 1500 хил. лв. до 
извършване на текущо наблюдение и регулаторен преглед. 

5. Данъчните задължения са коригирани от 15% в Справка №3 – “Норма на 
възвръщаемост на капитала” утвърдени с Решение Ц-010/28.06.2006 г. на 10%. 

 
При тези условия цената на топлинната енергия с топлоносител пара възлиза на 47,22 

лв./МВтч – увеличение с 59% спрямо действащата. Тази цена е предложена за одобряване 
с доклад № Е-ДК-60/22.02.2007 г., който комисията е разгледала на свое закрито заседание 
на 23.02.2007 г. и е върнала за допълнително проучване на преписката. 

 
В изпълнение на дадените от комисията указания за намаляване на ръста в цената на 

топлинната енергия с топлоносител пара, е бил извършен допълнителен анализ на 
приходите, при който е установено следното: 

1. При утвърдените с решение № Ц-010/28.06.2006 г. елементи на необходимите 
приходи, индивидуалната производствена цена на електроенергията, произведена по 
комбиниран начин в ТЕЦ възлиза на 62,17 лв./МВтч. Прогнозирано е предприятието да 
продава 44% от произведеното количество електрическа енергия на “НЕК” ЕАД по 
преференциална цена 85,19 лв./МВтч, а останалото количество – на пряко присъединения 
потребител “Свилоза” АД по цена 55,74 лв./МВтч. 

2. При новите изменени стойности на елементите на необходимите приходи, 
индивидуалната производствена цена на електроенергията, произведена по комбиниран 
начин в ТЕЦ възлиза на 73,28 лв./МВтч. Предприятието не е предвидило промяна в 
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цената, по която ще продава електроенергия на “Свилоза” АД и по този начин, цялото 
признато увеличение на разходите, предизвикано от увеличаване на цените на горивата, се 
отразява в повишаване на цената на топлинната енергия. 

След констатиране на горното, с оглед по-справедливо разпределяне на ефекта от 
поскъпването на горивата между различните продукти, е извършено преизчисляване на 
цената на топлинната енергия на основата на необходими приходи за топлинна енергия 
получени при приспадане на приходи от продажба на електрическа енергия, както следва: 

- при цена 73,28 лв./МВтч за електроенергията, продавана на “Свилоза” АД, което 
представлява увеличение на сегашната продажна цена за завода с 31%.  

- при цена 85,19 лв./МВтч за електроенергията продавана на “НЕК” ЕАД и по 
договорената цена за принудено произведената енергия. 

В резултат на това, увеличението на цената на топлинната енергия с топлоносител 
пара е с 29%, спрямо действащата. 

 
След извършените корекции, при запазване непроменени прогнозните технико-

икономически параметри, утвърдени с решение Ц-010/28.06.2006 г. на ДКЕВР, 
преизчислените цени и елементите на необходимите приходи на “ТЕЦ Свилоза” АД са: 

1. Преференциална цена на електрическа енергия – 85,19 лв./МВтч 
2. Цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара – 38,38 лв./МВтч 

3. Необходими годишни приходи – 37 191 хил.лв. 
4. Регулаторна база на активите – 7 894 хил.лв. 
5. Норма на възвръщаемост – 8,98 % 
В цените не е включен ДДС. 
 
Правни аспекти  
 
Подаденото заявление е с правно основание чл. 26, ал. 3 от НРЦТЕ. В тази хипотеза 

лицензиантът може да подаде заявление за утвърждаване изменение на действащите цени, 
преди изтичане на ценовия период, поради наличие на обстоятелства, чието настъпване не 
е могло да бъде предвидено при утвърждаване на действащите цени, но които 
обстоятелства са довели до значително изменение на прогнозните разходи. Следователно, 
за да бъде основателно подаденото заявление е необходимо кумулативното наличие на две 
предпоставки. Първата предпоставка е настъпването на обстоятелства, които не са могли 
да бъдат предвидени при първоначалното утвърждаване на цените. Втората предпоставка 
е свързана с резултата от настъпването на тези обстоятелства, а именно те да са довели до 
значително изменение на прогнозните разходи.  

От събраните писмени доказателства е безспорно, че първата предпоставка е налице. 
Видно от представен Анекс № 10 от 04.12.2006 г. към Договор за доставка на въглища № 
0407/СВ от 01.07.2004 г. прогнозната цена на въглищата е увеличена, считано от 
01.01.2007 г., от 95,33 лв./т на 114,60 лв./т. Цената на мазута е увеличена от 505,00 лв./т  на 
627,00 лв./т, което се доказва от представените фактури за закупен мазут през 2006 г. и 
справка за средната цена и наличните количества мазут към 31.12.2006 г.  

Изчисленията показват, че това увеличение на горивата води до увеличаване на 
променливите разходи на дружеството от 25 619 хил.лв. на 30 772 хил.лв., което 
представлява увеличение с 20,11 %. Това доказва и втората предпоставка. 

Следователно налице е хипотезата на чл. 26, ал. 3 във вр. с § 3 от ПЗР на НРЦТЕ за 
изменение на действащите цени на ”ТЕЦ Свилоза” АД. 
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   Предвид на 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. 4, ал. 1, т. 1 и чл. 26, ал. 3 от Наредбата за 
регулиране на цените на топлинната енергия 

 
 

 
ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 
 

Р Е Ш И: 
 
 

 Утвърждава на „ТЕЦ Свилоза” АД, считано от 01.04.2007 г., изменение на 
пределната еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара, 
без ДДС -  38, 38 лв./ МВтч., при ценообразуващи елементи: 

               необходими годишни приходи – 37 191 хил. лв. 
               регулаторна база на активите – 7 894 хил. лв. 
               норма на възвръщаемост – 8,98 %.                     
        
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 

(четиринадесет) дневен срок от получаването му. 
 
 

 


