ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
София – 1000, бул. “Княз Дондуков” № 8-10, тел. 988 24 98; 9359 613, факс 988 87 82

РЕШЕНИЕ
№ Ц – 040
от 08.11.2010 г.
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране на закрито заседание,
проведено на 08.11.2010 г., като разгледа преписка № ПЦ-76/2010 г., образувана по
заявление с вх. № Е-14-16-14/25.08.2010 г. за утвърждаване на цени на електрическа и
топлинна енергия, подадено от „Топлофикация Разград” ЕАД, преписка № ПЦ-82/2010 г.,
образувана по заявление с вх. № Е-14-16-13/12.08.2010 г. за утвърждаване на цени на
електрическа и топлинна енергия, подадено от “ТЕЦ Горна Оряховица” ЕАД, както и
доклад с вх. № Е-ДК-355/17.09.2010 г., събраните данни и доказателства при проведените
на 28.09.2010 г. открито заседание и на 12.10.2010 г. обществено обсъждане по преписките,
установи следното:
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР, комисията) през 2009 г. е
утвърдила цени на топлинна енергия и/или е определила преференциални цени на електрическа
енергия от комбинирано производство на три дружества от сектор „Топлоенергетика”, при
метод на регулиране чрез стимули „горна граница на цени” и регулаторен период от две
години, както следва
- с решение № Ц-34/12.10.2009 г. е определена преференциална цена на електрическа
енергия на „Доверие Енергетика” АД, гр. Враца, считано от 01.11.2009 г.;
- с решение № Ц-35/19.10.2009 г. е определена преференциална цена на електрическа
енергия и е утвърдена пределна цена на топлинната енергия с гореща вода на
„Топлофикация Разград” ЕАД, считано от 01.11.2009 г.;
- с решение № Ц-38/23.11.2009 г. е определена преференциална цена на електрическа
енергия и е утвърдена пределна цена на топлинната енергия с топлоносител водна пара на
„ТЕЦ Горна Оряховица” ЕАД, считано от 01.12.2009 г.
По време на първия ценови период, на основание чл. 4, ал. 3 и чл. 35а от Наредбата за
регулиране на цените на топлинната енергия (НРЦТЕ) и чл. 19б от Наредбата за регулиране
на цените на електрическата енергия (НРЦЕЕ), поради промяна на цената на природния газ, с
отделни свои решения ДКЕВР е утвърдила изменение на пределните цени на топлинната
енергия и е определила преференциални цени на електрическата енергия от комбинирано
производство на две от дружествата, работещи с основно гориво природен газ –
„Доверие Енергетика” АД и „Топлофикация Разград” ЕАД, а именно:
- с решение № Ц - 64/30.12.2009 г., считано от 01.01.2010 г.;
- с решение № Ц - 017/31.03.2010 г., считано от 01.04.2010 г.;
- с решение № Ц - 029/28.06.2010 г., считано от 01.07.2010 г.
На основание чл. 4, ал. 1, т. 2, б. „а” от НРЦТЕ и чл. 4, ал. 1, т. 2, б. „а” от НРЦЕЕ, при
прилагане на метод на регулиране „горна граница на цени” комисията в края на поредната
година от регулаторния период изменя утвърдените цени по определена формула, отчитайки
индекса на инфлация за предходния отчетен период и коефициента за подобряване на
ефективността на дружеството. По отношение на посочените по-горе дружества, първата
година от двугодишния регулаторен период изтича съответно за „Доверие Енергетика” АД и
„Топлофикация Разград” ЕАД – на 01.11.2010 г., а за „ТЕЦ Горна Оряховица” ЕАД – на
01.12.2010 г. В тази връзка с писмо изх. № Е-14-16-13/09.08.2010 г. на ДКЕВР от дружествата е
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поискано в срок до 12.08.2010 г. да подадат заявление за изменение на цените на топлинната
и/или електрическа енергия за втори ценови период от двугодишния регулаторен период. На
дружествата е указано предложенията за изменение на цените да бъдат в съответствие с
„Указания на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране за корекции на цените на
топлинната енергия и електрическата енергия от комбинирано производство за топло
енергийни дружества, регулирани чрез метода „Горна граница на цени” за втория ценови
период от първия регулаторен период”, приети на 07.04.2008 г. с протоколно решение № 66 на
ДКЕВР, т. 7.2. и публикувани на страницата комисията в Интернет, като във връзка с
корекцията на разходите по т. 4 и 5 от указанията се прилагат примерни стойности, както
следва:
- инфлация от 1,4 %, по данни на НСИ за индекса на потребителските цени за месец юни
2010 г. спрямо месец юни 2009 г.;
- коефициент за подобряване на ефективността за цени на електрическата енергия и
топлинната енергия с топлоносител водна пара и гореща вода равен на 1,0 %.
- цена на природен газ – действащата цена към момента на подаване на заявлението.
- въглища и течни горива - среднопретеглена цена между наличните количества на склад
към 01.08.2010 г. и по договори за доставка в рамките на ценовия период;
- стойност на добавката по чл. 33, ал. 3 от Закона за енергетиката (ЗЕ) - определената от
ДКЕВР за съответното дружество към момента на подаване на заявлението за цени.
Към заявлението допълнително да бъдат представени:
1. Копие от договорите за доставка на въглища за предстоящия ценови период, съгласно
приложената справка (Приложение №2).
2. Доказателства за изпълнение на изискванията на чл. 36а, ал. 1 от ЗЕ за оповестяване на
предложените цени в средствата за масова информация в едномесечен срок преди подаване на
заявлението в ДКЕВР.
3. Документ за платена такса за разглеждане на заявлението.
От дружествата, до които е изпратено писмото, „Доверие енергетика” АД не е подало
заявление за изменение на цени за втората година от първия регулаторен период.
След прегледа на представените от дружествата заявления в ценообразуващите
справки са нанесени корекции в съответствие с Указанията на ДКЕВР и при прилагане на
следния общ подход:
1. Коригирани са условно постоянните разходи без разходите за амортизации с
коефициент на инфлация от 2,7 % по данни на НСИ за индекса на потребителските цени за
месец август 2010 г. спрямо месец август 2009 г.;
2. Коефициент за подобряване на ефективността на разходите за електрическата енергия и
топлинната енергия с топлоносител водна пара и гореща вода равен на 1,00%;
3. Прогнозната цена на природния газ е действащата цена от 01.10.2010 г. в размер на
537,40 лв./хнм3 без ДДС;
4. По отношение на „Доверие Енергетика” АД е приложена разпоредбата на чл. 32а, ал. 3
от НРЦЕЕ, съгласно която в случай че енергийното предприятие не е подало заявление
комисията може служебно да утвърди коригирани необходими приходи и цени за следващия
ценови период от регулаторния период въз основа на данните, с които разполага;
5. Добавките по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ са определени, както следва:
- за топлофикационни дружества, работещи с газобутални двигатели до 10 МВт обща
електрическа мощност, присъединени към мрежата на „Булгаргаз” ЕАД - 75,00 лв./МВтч ;
- за дружества с комбинирано производство в промишлеността (заводски централи)
независимо от вида на горивото - 1,00 лв./МВтч.
В съответствие с изискванията на чл. 13, ал. 3, т. 2 от ЗЕ на 28.09.2010 г. ДКЕВР е
провела открито заседание за разглеждане на доклад с вх. № Е-ДК-355/17.09.2010 г. за
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утвърждаване, считано от 01.11.2010 г., на цени на топлинна енергия и на електрическата
енергия от комбинирано производство на горепосочените дружества от сектор
“Топлоенергетика”. На откритото заседание комисията е обсъдила със съответните енергийни
дружества доклада, след което в рамките на определения в чл. 30, ал. 3 от НРЦТЕ срок от 5 дни,
дружествата, направили възражения по доклада, са имали възможност да представят своите
писмени становища и обосновки.
На основание чл. 14 от ЗЕ, на 12.10.2010 г. ДКЕВР е провела обществено обсъждане по
преписките, като съгласно изискванията на чл. 14, ал. 3 от ЗЕ на заинтересованите лица е бил
определен 14-дневен срок за представяне на становища по проекта на решение.
В определения срок са постъпили писмени възражения от „ТЕЦ Горна Оряховица” ЕАД.
Индивидуалните анализи на предложените цени по дружества, извършените
корекции и коригираните цени на топлинната и на електрическата енергия от
комбинирано производство са както следва:
1. “ДОВЕРИЕ ЕНЕРГЕТИКА” АД
След извършените корекции изчислените цени и елементите на необходимите
приходи на „Доверие Енергетика” АД са следните:
Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 162,55 лв./МВтч, в т.ч.:
- индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 161,55 лв./МВтч;
- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 1,00 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
– 1,0%;
Необходими годишни приходи – 2 806 хил. лв.;
Прогнозно количество комбинирана електрическа енергия от високоефективно
комбинирано производство – 2 000 МВтч;
При прогнозни количества 35 000 МВтч на топлинна енергия с топлоносител водна пара
и 2 600 МВтч на топлинна енергия с топлоносител гореща вода и:
При цена на топлинната енергия с топлоносител водна пара – 66,37 лв./МВтч.
При цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода – 73,22 лв./МВтч.
2. „ТОПЛОФИКАЦИЯ РАЗГРАД” ЕАД
С писмо вх. № Е-14-16-14/25.08.2010 г. дружеството е подало заявление за утвърждаване
на цена на топлинна енергия с гореща вода и е представило на хартиен носител и по електронна
поща следната информация:
1. Отчетна информация за 2009 г. и прогнозна за ценовия период с приложени справки
от №1 до №7;
2. Копие от обява, публикувана във вестник „Екип 7” от 20.08.2010 г., на предложената
със заявлението цена;
3. Копие от документ за платена такса за разглеждане на заявлението.
Дружеството е предложило за утвърждаване еднокомпонентна цена на топлинна енергия
с гореща вода без ДДС – 85,39 лв./МВтч, изчислена с цена на природен газ 542,50 лв./хнм3.
На основание чл. 38, ал. 2 от ЗЕ и чл. 26а от НРЦТЕ с писмо изх.
№ Е-14-16-14/01.09.2010 г. от дружеството е поискано да представи следната допълнителна
информация и документи:
1. Копие от одитирания финансов отчет на дружеството за 2009 г. с всички приложения
3

и независим одиторски доклад, заверени като вярно с оригинала и подпечатани с печата на
дружеството;
2. Отчетна информация за 2009 г. с приложени справки по ЕССО;
3. Копия от сключените договори за изкупуване на електрическа енергия, ведно с всички
приложения към тях;
4. Предложение за определяне на преференциална цена на електрическа енергия от
комбинирано производство.
С писмо
вх. № Е-14-16-14/15.09.2010 г. дружеството е представило исканата
информация с изключение на отчетната информация по справките на ЕССО за 2009 г.
След извършените корекции изчислените цени и елементите на необходимите
приходи на „Топлофикация Разград” ЕАД за втората година от регулаторния период са
следните:
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.
3. “ТЕЦ ГОРНА ОРЯХОВИЦА” ЕАД
С писмо вх. № Е-14-16-13/12.08.2010 г. дружеството е подало заявление за утвърждаване
на цени на електрическа и топлинна енергия, към което е приложило на хартиен и магнитен
носител и по електронна поща:
1. Отчетна информация за 2009 г. и прогнозни данни за ценовия период с приложени
справки от №1 до №6;
2. Копие от договор и анекс към него за доставка на въглища за периода от 01.01.2010 г.
до 31.12.2010 г.;
3. Справка-приложение №2 за среднопретеглената цена на въглищата по складова
наличност към 01.08.2010 г. и по сключени договори;
4. Справка за складовата наличност на мазут;
5. Копие от годишен финансов отчет за 2009 г. на „Захар” ЕАД, гр. Стара Загора;
6. Копие от одитиран годишен финансов отчет за 2009 г. на „ТЕЦ Горна Оряховица”
ЕАД;
7. Документ за платена такса за разглеждане на заявлението.
Дружеството е предложило за утвърждаване следните цени без ДДС за втората година от
регулаторния период:
1. Преференциална цена на електрическа енергия - 163,50 лв./МВтч; в т.ч.:
- индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 162,50 лв./МВтч;
- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 1,00 лв./МВтч;
2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара 96,62 лв./МВтч;
Така предложените за утвърждаване цени са изчислени със следните цени на горивата:
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- цена на въглища – 194,67 лв./т при калоричност 5 400 ккал/кг;
- цена на природен газ – 668,22 лв./хил. нм3;
- цена на мазут – 715,88 лв./т.
Дружеството е предложило изменение на количествата електрическа и топлинна енергия
(произведени , за собствени нужди и продадени), съгласно Указанията за образуване на цените
на топлинната енергия и на електрическата енергия от комбинирано производство при
регулиране чрез метода „Горна граница на цени”, приети с протоколно решение на ДКЕВР
№ 30/25.02.2010 г.
Образуване на цената
След прегледа на представените от дружеството справки са приети следните
предложения на дружеството, като са извършени корекции в ценовия модел за предходната
ценова година, както следва:
1. В справка №4 „ТИП в производството” са коригирани:
- прогнозните количества електрическа енергия от 10 200 МВтч. на 8 000 МВтч.;
- количеството електрическа енергия за собствени нужди от 600 МВтч. на 300 МВтч.;
- продадената електрическа енергия от комбинирано производство е намалена от
7 600 МВтч. на 6 000 МВтч. в съответствие с намаленото количество електрическа енергия;
- количеството на топлинната енергия с топлоносител водна пара за собствени нужди е
намалена от 18 200 МВтч. на 5 000 МВтч.;
- количеството на топлинната енергия, отпусната към преноса, е намалена от
80 000 МВтч. на 70 000 МВтч., в резултат от намаленото количество топлинна енергия с
топлоносител водна пара;
- количеството въглища необходимо като гориво за производството в енергийната част е
коригирано от 16 100 т на 16 175 т., в съответствие с производствената програма на
дружеството;
- цената на мазута е увеличена от 433,00 лв./т. на 715,88 лв./т.;
2. В Справка № 6 „Изчисляване на коефициенти за разпределяне на разходите”, в
резултат на променените прогнозни количества електрическа и топлинна енергия са променени
следните позиции:
- произведена прегрята пара от парогенераторите в размер на 110 500 тона;
- произведена топлинна енергия от енергийни ПГ – бруто в размер на 83 000 МВтч.;
- коефициент на загубите на топлина – 0,99;
- разход на пара на изхода от РОУ в размер на 26 000 т.;
- купена електрическа енергия в топлоизточника в размер на 1 200 МВтч.
Извършени са допълнително и следните корекции:
1. В Справка № 1 „Разходи”:
- разходите за акциз на въглищата за производство на топлинна енергия са изчислени в
размер на 187 хил. лв., съответстващи на променените прогнозни количества топлинна енергия;
2. В справка №4 „ТИП в производството” цената на природния газ е коригирана на
716,47 лв./хил. нм3, съгласно утвърдените цени на природен газ от 01.10.2010 г. на „Овергаз
север” АД за количества до 200 хил. нм3.
3. В справка №4 „ТИП в производството” е коригирана цената на въглищата, както
следва:
В справката за среднопретеглената цена на въглищата между наличност на склад и
оставащи за получаване количества по договор от 31.08.2009 г., включително и 5 000 тона за
резерв „ТЕЦ Горна Оряховица” ЕАД е посочило цена на въглищата в размер на 194,67 лв./тон
при калоричност 5 400 kcal/kg или 252,35 лв./тон условно гориво.
На основание т. 44 от Указанията на ДКЕВР за образуване на цените на топлинната
енергия и на електрическата енергия от комбинирано производство при регулиране чрез метода
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„Горна граница на цени” е извършен сравнителен анализ на цените на въглищата в сектор
„Топлоенергетика” при използване на данни от националната и международна практика. На
тази база цената на въглищата от първия ценови период на „ТЕЦ Горна Оряховица” ЕАД в
размер на 182,00 лв./тон при калоричност 5 400 kcal/kg или 235,93 лв./туг е коригирана на
150,67 лв./тон при калоричност 5 400 kcal/kg или 195,31 лв./туг.
С писма вх. № Е-14-55-18/28.09.2010 г. и № Е-14-55-18/11.10.2010 г. дружеството е
внесло възражение, придружено с документи, относно цената на въглищата и разходите за
акцизи, както следва:
1. Според дружеството коригираните разходи за акциз на въглищата от 245 хил. лв. на
187 хил. лв. са изчислени с „долна работна топлотворност”, а съгласно чл. 28, т. 12 от Закона за
акцизите и данъчните складове данъчната основа за въглищата се изчислява чрез „горна
топлотворна способност”. Приложен е сертификат на независима лаборатория, показващ
горната топлотворна способност на въглища с калоричност 5 720 kcal/kg.
2. Дружеството изразява несъгласие относно корекцията на цената на въглищата от
194,67 лв./тон на 150,67 лв./тон при калоричност 5 400 kcal/kg на основание чл. 44 от
Указанията на ДКЕВР за образуване на цените на топлинна енергия и на електрическа енергия
от комбинирано производство при регулиране чрез метода „Горна граница на цени", в
следствие на извършен сравнителен анализ на цените на въглищата в сектор „Топлоенергетика"
при използване на данни от националната и международна практика.
Лицензиантът заявява, че въглищата, изгаряни в „ТЕЦ Горна Оряховица” ЕАД, не се
изгарят в нито една от централите на сектор „Топлоенергетика”, за да бъдат сравнявани цените
на национално ниво.
Дружеството счита, че цената на въглищата следва да се сравнява с цените на въглищата
с марка „Г”, каквито се изгарят в централата, на пристанищата в Измаил и Макариопол,
Украйна, които са от порядъка на 110 – 120 USD/тон (за месец август 2010 г.), като се вземат
предвид и транспортните разходи по река Дунав и ЖП транспорта до гр. Горна Оряховица при
курс на долара 1.50 лв./USD.
В подкрепа на възражението си дружеството е представило сертификат на въглища от
независима лаборатория относно топлотворната им способност, договор на доставчика на
въглищата франко пристанище Измаил, справка за складова наличност в централата към
01.08.2010 г. и фактури за спедиторски услуги по река Дунав и ЖП превоз от гр. Русе до
гр. Горна Оряховица.
След разглеждане на постъпилото от „ТЕЦ Горна Оряховица” ЕАД възражение
комисията счита, че:
1. По първата точка комисията приема възражението относно акциза на въглищата,
изгаряни за производството на топлинна енергия и съгласно допълнително
представения сертификат акцизът е преизчислен при горната топлотворна
способност на въглищата в размер на 5 720 kcal/kg, като разхода за акциз е коригиран
в размер на 198 хил. лв.
2. По втората точка комисията не приема възражението на дружеството относно цената
на въглищата. С оглед прилагания от комисията общ подход при анализа на
икономическата обоснованост на цените на въглищата в сектора, прогнозната цена на
въглищата остава в размер на 150,67 лв./тон при калоричност 5 400 kcal/kg или
195,31 лв./туг.
След извършените корекции изчислените цени и елементите на необходимите
приходи на „ТЕЦ Горна Оряховица” ЕАД за втората година от регулаторния период са
следните:
1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 137,15 лв./МВтч, в т.ч.:
- индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 136,15 лв./МВтч;
- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 1,00 лв./МВтч;
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2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара без ДДС –
81,08 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 водна пара – 1,0%;
Необходими годишни приходи – 6 498 хил. лв.;
Прогнозни количества комбинирана електрическа енергия – 6 000 МВтч;
Прогнозни количества топлинна енергия с водна пара – 70 000 МВтч.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 30, ал. 1, т. 2 и 3, чл. 32,
ал. 1 и 3, чл. 33, ал. 1 и 3 и чл. 36а, ал. 2 от Закона за енергетиката, чл. 2, т. 1 и 2, чл. 4,
ал. 1, т. 2, б. “а”, чл. 33, ал. 1, т. 2 от Наредбата за регулиране на цените на топлинната
енергия, чл. 4, ал. 1, т. 2, б. “а”, чл. 19б и чл. 32а, ал. 1, т. 2 от Наредбата за регулиране на
цените на електрическата енергия

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
Р Е Ш И:
Считано от 01.12.2010 г. утвърждава пределни цени на топлинната енергия и
определя преференциални цени на електрическата енергия, произведена по комбиниран
начин, за втория ценови период от регулаторния период, както следва:
1. “ДОВЕРИЕ ЕНЕРГЕТИКА” АД
Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 162,55 лв./МВтч, в т.ч.:
- индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 161,55 лв./МВтч;
- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 1,00 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
– 1,0%;
Необходими годишни приходи – 2 806 хил. лв.;
Прогнозно количество комбинирана електрическа енергия от високоефективно
комбинирано производство – 2 000 МВтч;
*** Изчисленията са извършени при цена 66,37 лв./МВтч и прогнозни количества
35 000 МВтч на топлинната енергия с водна пара и при цена 73,22 лв./МВтч и прогнозни
количества 2 600 МВтч на топлинната енергия с гореща вода.
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2. „ТОПЛОФИКАЦИЯ РАЗГРАД” ЕАД
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.
3. “ТЕЦ ГОРНА ОРЯХОВИЦА” ЕАД
1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 137,15 лв./МВтч, в т.ч.:
- индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 136,15 лв./МВтч;
- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 1,00 лв./МВтч;
2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара без ДДС –
81,08 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 водна пара – 1,0%;
Необходими годишни приходи – 6 498 хил. лв.;
Прогнозни количества комбинирана електрическа енергия – 6 000 МВтч;
Прогнозни количества топлинна енергия с водна пара – 70 000 МВтч.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в
14-дневен срок.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Ангел Семерджиев)
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
(Емилия Савева)
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