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

            
Р Е Ш Е Н И Е 

 
№ Ц – 010 

от  28.06.2006 г. 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 30, ал. 1, т. 1, 2 и 3, чл. 31, т. 1 и 2, чл. 32, ал. 2 и 

чл. 33 от Закона за енергетиката, чл. 2, т. 1 и 2, чл. 4, ал. 1, т. 1, чл. 20, ал. 2, 3 и 4, чл. 26 
и чл. 33 от Наредбата за регулиране на цените на топлинната енергия, чл. 2, т. 1 от 
Наредбата за регулиране на цените на електрическата енергия и Указанията на 
ДКЕВР за образуване и прилагане на цените и тарифите на топлинната енергия и на 
електрическата енергия от комбинирано производство, приети с Протоколни решения 
на ДКЕР № 46 от 5 юли 2004 г. и № 60 от 29 септември 2004 г. 

 
ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 
Р Е Ш И: 

 
1. Утвърждава, считано от 01.07.2006 г. преференциални цени на електрическата 

енергия, произведена по комбиниран начин и пределни цени на топлинната енергия 
на следните лицензианти: 

 
 
І. “Топлофикация София” АД 
1. Преференциална цена на електрическа енергия – 85,19 лв./МВтч 
2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара – 95,31 

лв./МВтч 
3. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 60,25 

лв./МВтч 
4. Двукомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода: 

- цена за енергия – 50,04 лв./МВтч 
- цена за мощност –10,53 лв./кВт/год.  

5. Преференциална цена за енергия за асоциация по чл.151, ал.1 от ЗЕ - 47,55 лв./МВтч 
6. Преференциална еднокомпонентна цена за асоциация по чл.151, ал.1 от ЗЕ – 57,24 

лв./МВтч 
В цените не е включен ДДС. 
 
При ценообразуващи елементи: 
Необходими годишни приходи – 346 915 хил.лв. 
Регулаторна база на активите – 423 835 хил.лв. 
Норма на възвръщаемост – 3,46 %. 
 
 
ІІ. “Топлофикация Пловдив” ЕАД 
1. Преференциална цена на електрическа енергия – 85,19 лв./МВтч 
2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара –  

131,16 лв./МВтч 
3. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода –  

66,91 лв./МВтч 
4. Двукомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода: 



 2

- цена за енергия – 54,77 лв./МВтч 
- цена за мощност – 8,31 лв./кВт/год. 

5. Преференциална цена за енергия за асоциация по чл.151, ал.1 от ЗЕ - 51,46 лв./МВтч 
6. Преференциална еднокомпонентна цена за асоциация по чл.151, ал.1 от ЗЕ – 62,86 

лв./МВтч 
В цените не е включен ДДС. 
 
При ценообразуващи елементи: 
Необходими годишни приходи – 36 250 хил.лв. 
Регулаторна база на активите – 39 711 хил.лв. 
Норма на възвръщаемост – 4,04 % 
 
 
ІІІ. “Топлофикация Русе” ЕАД 
1. Преференциална цена на електрическа енергия – 85,19 лв./МВтч 
2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара – 78,47 

лв./ МВтч 
3. Еднокомпонентна цена с топлоносител гореща вода – 52,01 лв./МВтч 
4. Двукомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода: 

- цена за енергия – 41,93 лв./МВтч 
- цена за мощност – 12,38 лв./кВт/год.  

В цените не е включен ДДС. 
 
При ценообразуващи елементи: 
Необходими годишни приходи – 47 909 хил.лв. 
Регулаторна база на активите – 57 974 хил.лв. 
Норма на възвръщаемост – 4,74% 
 
 
ІV. “Топлофикация Сливен” ЕАД 
1. Преференциална цена на електрическа енергия – 85,19 лв./МВтч 
2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара – 

124,76 лв./МВтч 
3. Еднокомпонентна цена с топлоносител гореща вода – 85,17 лв./МВтч 
4. Двукомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода: 

- цена за енергия – 71,03 лв./МВтч 
- цена за мощност – 8,99 лв./кВт/год. 

В цените не е включен ДДС. 
 
При ценообразуващи елементи: 
Необходими годишни приходи  16 095 хил.лв. 
Регулаторна база на активите  12 380 хил.лв. 
Норма на възвръщаемост  5,97 % 
 
V. “Топлофикация Шумен” ЕАД 
1. Преференциална цена на електрическа енергия – 85,19 лв./МВтч 
2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара – 

50,47 лв./ МВтч 
3. Еднокомпонентна цена с топлоносител гореща вода – 72,59 лв./МВтч 
4. Двукомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода: 

- цена за енергия – 57,32 лв./МВтч 
- цена за мощност – 12,97 лв./кВт/год.  

В цените не е включен ДДС. 
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При ценообразуващи елементи: 
Необходими годишни приходи –6 113 хил.лв. 
Регулаторна база на активите – 10 834 хил.лв. 
Норма на възвръщаемост – 3,63 % 
 
 
VІ. “Топлофикация Варна” ЕАД 
1. Преференциална цена на електрическа енергия – 85,19 лв./МВтч 
2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 71,29 

лв./МВтч 
3. Двукомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода: 

- цена за енергия – 52,66 лв./МВтч 
- цена за мощност – 13,94 лв./кВт/год. 

В цените не е включен ДДС. 
 
При ценообразуващи елементи: 
 Необходими годишни приходи  7 973 хил.лв. 
Регулаторна база на активите  7 503 хил.лв. 
Норма на възвръщаемост  6,84% 
 
 
VІІ. “Топлофикация Правец” ЕАД 
1. Преференциална цена на електрическа енергия – 85,19 лв./МВтч 
2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода - 98,65 

лв./МВтч 
3. Двукомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода: 

- цена за енергия – 50,20 лв./МВтч 
- цена за мощност – 26,86 лв./кВт/год.  

В цените не е включен ДДС. 
 
При ценообразуващи елементи: 
Необходими годишни приходи – 504 хил.лв. 
Регулаторна база на активите – 566 хил.лв. 
Норма на възвръщаемост – 5,88% 
 
 
VІІІ. “ТЕЦ Свилоза” АД 
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 
В цените не е включен ДДС. 
 
При ценообразуващи елементи: 
Необходими годишни приходи – 32 058 хил.лв. 
Регулаторна база на активите – 7 894 хил.лв. 
Норма на възвръщаемост – 9,23%  
 
 
ІХ. “ЯМБОЛЕН” АД 
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Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара без ДДС– 60,51 
лв./МВтч 

 
При ценообразуващи елементи: 
Необходими годишни приходи – 14 167 хил.лв. 
Регулаторна база на активите – 556 хил.лв. 
Норма на възвръщаемост – 8,24% 
 
 
Х. “Херос” ЕООД 
Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара без ДДС– 

113,27лв./МВтч 
 
При ценообразуващи елементи: 
Необходими годишни приходи – 313 хил.лв. 
Регулаторна база на активите – 326 хил.лв. 
Норма на възвръщаемост – 9,14% 
 
 
ХІ. “БРИКЕЛ” ЕАД 
1. Преференциална цена на електрическа енергия – 85,82 лв./МВтч 
2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 40,48 

лв./МВтч 
В цените не е включен ДДС. 
 
При ценообразуващи елементи: 
Необходими годишни приходи – 76 652 хил.лв. 
Регулаторна база на активите – 21 839 хил.лв. 
Норма на възвръщаемост – 8,24% 
 
 
ХІІ. “Топлофикация Плевен” ЕАД 
1. Преференциална цена на електрическа енергия – 85,19 лв./МВтч 
2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара – 

74,56 лв./МВтч 
3. Еднокомпонентна цена с топлоносител гореща вода – 65,64 лв./МВтч 
4. Двукомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода: 

- цена за енергия – 52,84 лв./МВтч 
- цена за мощност – 10,84 лв./кВт/год.  

В цените не е включен ДДС. 
 
При ценообразуващи елементи: 
Необходими годишни приходи – 29 003 хил.лв. 
Регулаторна база на активите – 15 853 хил.лв. 
Норма на възвръщаемост – 5,12 % 
 
 
ХІІІ. “Топлофикация Перник” ЕАД 

1. Преференциална цена на електрическа енергия – 85,19 лв./МВтч 
2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара – 46,39 

лв./МВтч 
3. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода - 59,32 

лв./МВтч 
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4. Двукомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода: 
- цена за енергия – 48,87 лв./МВтч 
- цена за мощност – 10,69 лв./кВт/год. 

В цените не е включен ДДС. 
 
При ценообразуващи елементи: 
Необходими годишни приходи  38 825 хил.лв. 
Регулаторна база на активите  34 827 хил.лв. 
Норма на възвръщаемост  3,79% 
 

 
ХІV. “Топлофикация Габрово” ЕАД 
1. Преференциална цена на електрическа енергия – 85,19 лв./МВтч 
2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара – 114,27 

лв./МВтч 
3. Еднокомпонентна цена с топлоносител гореща вода – 73,78 лв./МВтч 
4. Двукомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода: 

- цена за енергия – 67,02 лв./МВтч 
- цена за мощност – 9,85 лв./кВт/год.  

В цените не е включен ДДС. 
 

При ценообразуващи елементи: 
Необходими годишни приходи – 3 855 хил.лв. 
Регулаторна база на активите – 4 865 хил.лв. 
Норма на възвръщаемост – 3,62% 
 
 
ХV. “Топлофикация Бургас” ЕАД 
1. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара – 

70,41 лв./МВтч 
2. Еднокомпонентна цена с топлоносител гореща вода – 65,36 лв./МВтч 
3. Двукомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода: 

- цена за енергия – 51,25 лв./МВтч 
- цена за мощност – 12,89 лв./кВт/год.  

В цените не е включен ДДС. 
 
При ценообразуващи елементи: 
Необходими годишни приходи – 15 527 хил.лв. 
Регулаторна база на активите – 12 621 хил.лв. 
Норма на възвръщаемост – 4,78% 
 
ХVІ. “Топлофикация Враца” ЕАД 

1. Преференциална цена на електрическа енергия – 85,19 лв./МВтч 
2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода –  
66,94 лв./МВтч 
3. Двукомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода: 

- цена за енергия – 52,74 лв./МВтч 
- цена за мощност – 9,04 лв./кВт/год. 

В цените не е включен ДДС. 
 
При ценообразуващи елементи: 
Необходими годишни приходи  9 747 хил.лв. 
Регулаторна база на активите  13 549 хил.лв. 
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Норма на възвръщаемост  4,15% 
 

 
ХVІІ. “Топлофикация Разград” ЕАД 
1. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара – 58,96 

лв./МВтч 
2. Еднокомпонентна цена с топлоносител гореща вода – 69,75 лв./МВтч 
3. Двукомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода: 

- цена за енергия – 54,83 лв./МВтч 
- цена за мощност – 11,24 лв./кВт/год.  

В цените не е включен ДДС. 
 

При ценообразуващи елементи: 
Необходими годишни приходи – 2 320 хил.лв. 
Регулаторна база на активите – 2 767 хил.лв. 
Норма на възвръщаемост – 4,82% 
 
ХVІІІ. “Топлофикация ВТ” АД 
1. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода –  

84,43 лв./МВтч  
2. Двукомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода: 
  - цена за енергия – 75,43 лв./МВтч 
  - цена за мощност – 9,78 лв./кВт/год. 
В цените не е включен ДДС. 
  
При ценообразуващи елементи: 
Необходими годишни приходи  5 507 хил.лв. 
Регулаторна база на активите  3 589 хил.лв. 
Норма на възвръщаемост  3,80% 
 
2. Задължава дружествата по т. 1 да прилагат до извършването на регулаторен 

преглед само една от утвъдените цени на топлинна енергия  с топлоносител гореща 
вода - еднокомпонентна или двукомпонентна цена.  

 
3. Задължава дружествата по т. 1, в съответсвие с разпоредбата на чл. 33, ал. 3 от 

Наредбата за регулиране цените на топлинната и електрическата енергия, да обявят в 
един централен и един местен всекидневник утвърдената от ДКЕВР пределна цена, 
както и цената, която възнамеряват да прилагат до извършването на регулаторен 
преглед, ако същата е различна от утвърдената пределна цена, в 7 (седем) дневен срок 
след получаване на решението. 

 
4. Задължава дружествата по т. 1 да изпратят до ДКЕВР доказателства за 

изпълнението на указанието по т. 3 от решението в 7 (седем) дневен срок от 
изпълнението му. 
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Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-

дневен срок. 
 
 

 


