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ДО 

АНГЕЛ СЕМЕРДЖИЕВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР 

 

 

 

Д О К Л А Д 
от дирекция “Топлоенергетика”, 

дирекция “ИАРП” и 

дирекция “Правна” 

 

Относно: Корекции на цените на топлинна енергия и на електрическа енергия от 

комбинирано производство за втората година от регулаторния период на 

дружества от сектор „Топлоенергетика” 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

 

С решение № Ц - 029/28.06.2010 г., считано от 01.07.2010 г., ДКЕВР е определила 

регулаторен период от две години при прилагането на метод на регулиране чрез стимули “горна 

граница на цени”, утвърдила е пределни цени на топлинната енергия и е определила 

преференциални цени на електрическата енергия от комбинирано производство на 18 

дружества от сектор „Топлоенергетика”. 

В съответствие с чл. 4, ал. 1, т. 2, б. „а” от Наредбата за регулиране на цените на 

топлинната енергия (НРЦТЕ) и чл. 4, ал. 1, т. 2, б. „а” от Наредбата за регулиране на цените на 

електрическата енергия (НРЦЕЕ), при прилагане на метода на регулиране “горна граница на 

цени” комисията утвърждава на енергийните предприятия цени за първата година от 

регулаторния период и ги изменя в края на всяка година от регулаторния период по определена 

формула, отчитаща инфлацията за предходен отчетен период съобразно нейното влияние върху 

разходите на предприятието и коефициента за подобряване на ефективността. 

Съгласно чл. 28а, ал. 1 от НРЦТЕ и чл. 28б, ал. 1 от НРЦЕЕ енергийните предприятия, 

спрямо които комисията прилага методи на регулиране чрез стимули, подават заявление за 

утвърждаване на коригирани необходими приходи и цени за втория или следващите ценови 

периоди от регулаторния период. 

Изчисленията на цените на енергия на горните дружества са извършени с прогнозна цена 

на природния газ 542,50 лв./хил. нм
3
, утвърдена с решение № Ц - 028/28.06.2010 г. на ДКЕВР. 

С решение № Ц-039/29.09.2010 г. ДКЕВР е утвърдила цена на природния газ на 

„Булгаргаз” ЕАД в размер на 537,40 лв./хил. нм
3
, считано от 1 октомври 2010 г., като 

намалението на действащата цена на природния газ спрямо включената при образуването на 

цените на топлофикационните дружества е с 0,94%, поради което корекции на цените на 

енергия не са извършвани. 

По време на ценовия период, във връзка с промяната на цените на входа на 

газопреносната мрежа, считано от 01.01.2011 г., с решение № Ц - 045/27.12.2010 г. ДКЕВР е 

утвърдила изменение на пределните цени на топлинната енергия и е определила 

преференциални цени на електрическата енергия от комбинирано производство на 25 

дружества от сектор „Топлоенергетика”, работещи с основно гориво природен газ и на 4 

дружества работещи с основно гориво въглища и използващи природен газ.  

Изчисленията на цените на енергия на тези 29 дружества са извършени с прогнозна цена 

на природния газ на „Булгаргаз” ЕАД - 509,38 лв./хнм
3
, а за дружествата, присъединени към 

газоразпределителна мрежа, със съответната цена на газоразпределителното дружество, 

съгласно решение № Ц - 043/27.12.2010 г. на ДКЕВР. 
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С решение № Ц-09/30.03.2011 г. ДКЕВР е утвърдила цена на природния газ на 

„Булгаргаз” ЕАД в размер на 532,14 лв./хил. нм
3
, считано от 1 април 2011 г., като увеличението 

на действащата цена на природния газ спрямо включената при образуването на цените на 

топлофикационните дружества е с 4,47%, но корекции на цените на енергия не са извършвани.  

 

Във връзка с разпоредбата на чл. 4, ал. 1, т. 2, б.”а” от НРЦТЕ и чл. 4, ал. 1, т. 2, б.”а” от 

НРЦЕЕ за изменение на утвърдените цени на електрическата и/или топлинната енергия в края 

на поредната година от регулаторния период, с писмо на ДКЕВР изх. № Е-14-00-2/17.02.2011 г. 

на горепосочените 18 дружества, както и на „Декотекс” АД е указано до 10.04.2011 г. да 

подадат съответното заявление в ДКЕВР за изменение на цените на топлинната и/или 

електрическа енергия за втория ценови период от регулаторния период, при спазване на чл. 29 

от НРЦТЕ и на следните изисквания: 

1. Предложенията за изменение на цените да бъдат в съответствие с „Указания на 

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране 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. 

(Указанията) и публикувани на страницата на комисията в Интернет. 

2. Във връзка с корекцията на разходите да се прилагат примерни стойности, както 

следва: 

- инфлация от 4,5 % по данни на НСИ за индекса на потребителските цени за месец 

декември 2010 г. спрямо месец декември 2009 г.; 

- коефициенти за подобряване на ефективността за цени на електрическата енергия 

и на топлинната енергия с топлоносител водна пара и с топлоносител гореща вода равни 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 31.03.2011 г. и по договори за доставка в рамките на ценовия период; 

- курс на долара – валутен курс, валиден към датата на подаване на заявлението; 

- стойност на добавката по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ - определената от ДКЕВР за 

съответното дружество към момента на подаване на заявлението за цени. 

3. Към заявлението да се представят отчетни данни, в т.ч.: 

1. Отчет и анализ на планираните и изпълнени инвестиционни и ремонтни 

мероприятия за 2010 г. и за ценовия период за видовете лицензионна дейност, придружени с 

подробни обосновки в случай на отклонения от прогнозираните разходи. 

2. Отчетна информация за 2010 г. и за ценовия период, разработена във форма и 

съдържание, съвместимо с правилата за ценообразуване, както следва: 

- за дружествата с преобладаващ топлинен товар за промишлени нужди - отчетна 

информация, съгласно справки от № 1 до № 6, изчисленията по приложените справки да се 

извършват с норма на възвръщаемост на собствения капитал от 5%; 

- за топлофикационните дружества - отчетна информация, съгласно справки от № 1 

до № 7, изчисленията по приложените справки да се извършват с норма на възвръщаемост на 

собствения капитал от 6%. 

3. Цените на горивата да бъдат изчислени като среднопретеглени спрямо 

количествата горива за съответния период на действие на цените, като се представи помесечна 

справка за състояние на складовата наличност за съответния месец (до 31.03.2011г.), 

калоричността на съответното гориво и стойността му, включително постъпилите и изписаните 

количества горива с тяхната калоричност и стойност.  

4. Отчетна информация за приходите от продажба на топлинна и електрическа 

енергия за 2010 г. и за ценовия период. 

*** За ценовия период информацията да бъде изготвена като отчет за периода 

01.07.2010 г. – 31.03.2011 г. и прогноза за периода 01.04.2011 г. – 30.06.2011 г. 

5. Актуален договор за продажба на електрическа енергия съответно с 

обществения доставчик или краен снабдител, заедно с приложенията към него. 
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6. Одитиран годишен финансов отчет за 2010 г. с всички пояснителни приложения 

към него, съгласно приложимите счетоводни стандарти, включително доклад за дейността на 

дружеството.  

Изискано е в приложената информация към годишния финансов отчет дружествата да 

представят допълнителни справки и пояснения относно прилагането на Единната система за 

счетоводно отчитане (ЕССО) за целите на регулирането, приета с протоколно решение  

№ 90/03.08.2006 г. на ДКЕВР. 

 

Заявления за утвърждаване на цени на топлинна и/или електрическа енергия за втората 

година от регулаторния период са подадени от всички дружества, до които е изпратено писмо 

изх. № Е-14-00-2/17.02.2011 г., с изключение на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД. 

 

С оглед осъществяване на правомощията на ДКЕВР по ценовото регулиране, 

произтичащи от Закона за енергетиката и подзаконовите актове по прилагането му и във връзка 

с подадените от дружествата от сектор „Топлоенергетика” заявления за изменение на 

утвърдените цени на енергия, работната група, създадена със Заповед № З-Е-13/11.02.2011 г. на 

Председателя на ДКЕВР, извърши преглед на заявленията и приложенията към тях за 

съответствие с изискванията на НРЦТЕ и НРЦЕЕ, изпращане на писмени уведомления до 

заявителите за отстраняване на констатираните нередности и за представяне на информацията, 

необходима за преценка на исканията. След представяне от заявителите на необходимата 

информация, беше извършено проучване на данните и документите, съдържащи се в 

заявленията и приложенията към тях за осъществяване на текущо наблюдение върху дейността 

на производителите на топлинна и електрическа енергия и на топлопреносните предприятия. 

Основната цел на извършеното в ДКЕВР текущо наблюдение е свързана с 

установяването на фактическите технико-икономически резултати и оценка на общото 

финансово състояние на топлофикационните предприятия и централите с промишлен топлинен 

товар (заводски централи) за 2010 г. 

 

Финансови резултати от дейността на топлофикационните предприятия от сектор 

„Топлоенергетика” през 2010 г. 

Във връзка с изменение на цените на електрическата и/или топлината енергия на 

дружества от сектор „Топлоенергетика” и централи с промишлен топлинен товар с писмо изх. 

№ Е-14-00-2/17.02.2011 г. на ДКЕВР, бяха изискани годишните финансови отчети за 2010 г. с 

всички пояснителни приложения към тях, съгласно приложимите счетоводни стандарти, 

включително доклад за дейността. На база на представената информация е извършен анализ и 

оценка на отчетеното общо финансово състояние на топлофикационните дружества и на четири 

централи с промишлен товар (заводски централи), които имат отделен финансов отчет. 

 

Анализ и оценка на общото финансово състояние към 31.12.2010 г. са направени на 

следните дружества: 

Топлофикационни дружества 

1. „Топлофикация София” ЕАД 

2. „ЕВН България Топлофикация” ЕАД 

3. „Топлофикация Русе” АД 

4. „Топлофикация Перник” ЕАД 

5. „Топлофикация Плевен” ЕАД 

6. „Топлофикация Сливен” ЕАД 

7. „Топлофикация Габрово” ЕАД 

8. „Топлофикация Враца” ЕАД 

9. „Топлофикация Бургас” ЕАД 

10. „Далкия Варна” ЕАД 

11. „Топлофикация В.Т.” АД 

12. „АЕЦ Козлодуй” ЕАД 
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Централи с промишлен товар (заводски централи) със отделен финансов отчет 

13. „Девен” АД 

14. „ТЕЦ Свилоза” АД 

15. „Видахим” АД 

16. „Брикел” ЕАД 

Анализът и оценката на общото финансово състояние са направени при прилагане на 

единна методика за комплексен факторен анализ и модел за обща оценка на използването на 

капитала и активите. 

 

І. Постигнати финансови резултати на за 2010 г. 

 

1. Топлофикационни дружества 

 

1.1 Топлофикационни дружества реализирали  печалба от дейността    

С положителен финансов резултат-печалба за 2010 г. са приключили три дружества 

реализирали печалба и за 2009 г.- "Топлофикация Бургас" ЕАД с печалба 4 810 хил. лв., 

"Топлофикация Плевен" ЕАД с печалба 5 915 хил. лв. и „Топлофикация Русе” АД с печалба  

1 604 хил. лв.  
 

1.2 Топлофикационни дружества, реализирали загуба от дейността 

Топлофикационните дружества, приключили текущата година с отрицателен финансов 

резултат (загуба) са осем, както следва:  

 "Топлофикация София" ЕАД   - 10 046 хил. лв. 

 "ЕВН България Топлофикация" ЕАД  -   9 970 хил. лв. 

 "Топлофикация Перник" ЕАД   -      527 хил. лв. 

 "Топлофикация Сливен" ЕАД   -   5 940 хил. лв. 

 "Топлофикация Враца" ЕАД   -   1 202 хил. лв. 

 "Далкия Варна" ЕАД    -   1 365 хил. лв. 

 "Топлофикация В.Т." АД    -   1 095 хил. лв. 

 "Топлофикация Габрово" ЕАД   -      426 хил. лв.      

 

2. Централи с промишлен топлинен товар (заводски централи) 

През 2010 г. само "Девен" АД отчита печалба от дейността си при отчетена загуба за 

предходната година, а останалите разглеждани дружества отчитат загуба, която спрямо 

предходната година е намалена. Финансовият резултат към 31.12.2010 г. е както следва:  

 „Девен” АД                                     13 921 хил. лв. 

 „Видахим” АД   (4 507 хил. лв.) 

 „Свилоза” АД   (1 939 хил. лв.) 

 Брикел” ЕАД                                     (825 хил. лв.) 

 

От направения анализ, може да се направи извода, че е налице положителна тенденция за 

подобряване на финансовия резултат за 2010 г. на дружествата от сектор „Топлоенергетика”, с 

изключение на дружествата - „Топлофикация Сливен” ЕАД и „Топлофикация В. Т.” АД.  

 

Индивидуалните констатации относно текущия преглед на отчетните технико-

икономически резултати са показани в синтезиран вид за всяко от дружествата в сектор 

“Топлоенергетика”. 

При прегледа на заявленията за утвърждаване на цени на енергия за втората година от 

регулаторния период бяха констатирани следните общи тенденции в предложенията на 

дружествата: 

1. Коригирани са прогнозните условно-постоянни разходи (УПР), утвърдени за първия 

ценови период, с индекс на инфлация 4,5%; 

2. Част от дружествата са заложили прогнозни количества енергия за продажба за новия 

ценови период, различни от утвърдените за първия ценови период; 
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3. По-голямата част от дружествата не са представили копия от договорите за изкупуване 

на електрическа енергия, поради факта, че не са подписани от страна на „НЕК” ЕАД; 

4. Цените на горивата – Част от дружествата с гориво природен газ са изчислявали 

цените на енергията с цена на природния газ, различна от действащата в момента  

532,14 лв./хил. нм
3
, в зависимост от датата на подаване на заявлението. Цените на въглищата са 

значително завишени спрямо нивата от първия ценови период. 

5. Част от дружествата са оповестили цени на електрическа и топлинна енергия в 

средствата за масово осведомяване, различни от предложените в заявленията за утвърждаване 

цени в ДКЕВР. 

 

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 прогнозните условно-постоянни разходи (УПР), утвърдени за първия 

ценови период, с индекс на инфлация 4,6% по данни на НСИ за индекса на потребителските 

цени за месец април 2011 г. спрямо месец април 2010 г.; 

2. Коефициент за подобряване на ефективността на условно-постоянните разходи (УПР) 

равен на 1,00%; 

3. На част от дружествата в съответствие с изискванията на чл. 45 от Указанията при 

доказана необходимост са коригирани прогнозните количества електрическа и топлинна 

енергия, като са съобразени с нивото на отчетените количества за 2010 г. и за първия ценови 

период; 

4. При заявени от дружествата нови прогнозни количества енергия технологичните 

параметри на производството и преноса - собствени нужди, специфични разходни норми и 

технологични разходи по преноса на топлинна енергия са коригирани до нивата на 

прогнозираните или постигнатите стойности през предходния ценови период. 

5. Данните в справки №2 „РБА” са коригирани в съответствие с изискванията на чл. 51 

от Указанията на ДКЕВР в зависимост от изпълнените разходи за инвестиции през първия 

ценови период и прогнозните такива за следващия ценови период, които са редуцирани 

съобразно сроковете за въвеждане в експлоатация на активите. 

6. Прогнозните разходи за инвестиции за втория ценови период от  

01.07.2011 г. – 30.06.2012 г. са включени в цените само при наличието на обосновки за тяхното 

извършване в разглеждания ценови период и доказателства за размера им. 

7. Коригирани са разходите за амортизации в съответствие с корекциите в т. 5 и т. 6; 

8. Изчисленията са извършени с примерна норма на възвръщаемост на собствения 

капитал от 5% за всички дружества с изключение на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД – 0,5%; 

9. Прогнозната цена на природен газ е 532,14 лв./хил. нм
3
;  

10. Курс на долара 1,36 лв./USD – валутен курс, валиден към 10.05.2011 г.; 

11. Прогнозните цени на твърдите и течни горива са изчислени съгласно складовата 

наличност и действащите договори и анекси за доставка; 

12. Цената на некомбинираната електрическа енергия е приета равна на индивидуалната 

цена на електрическата енергия за съответното дружество. 

13. Добавките по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ са определени в съответствие с критериите по чл. 19б 

от НРЦЕЕ и при спазване на принципите на ценово регулиране, посочени в чл. 23 и чл. 31 от 

ЗЕ, с оглед осигуряване на баланс между интересите на енергийните предприятия и 

потребителите, осигуряване на равнопоставеност между отделните категории енергийни 

предприятия и между групите потребители и създаване на стимули за ефективна дейност на 

регулираните енергийни предприятия, и са както следва: 

1. За топлофикационни дружества, работещи с пароотборни, противоналегателни, газови 

турбини и газобутални двигатели с обща електрическа мощност над 10 МВт и присъединени 

към мрежата на „Булгаргаз” ЕАД – 60,00 лв./МВтч, с изключение на: „Топлофикация София” 

ЕАД – 70,00 лв./МВтч, „ЕВН България Топлофикация” ЕАД и „Топлофикация Плевен” ЕАД – 

75,00 лв./МВтч, поради предстоящи или извършени инвестиции с цел постигане на по-висока 

ефективност в производството; 
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2. За топлофикационни дружества, работещи с газобутални двигатели до 10 МВт обща 

електрическа мощност, присъединени към мрежата на „Булгаргаз” ЕАД, и за присъединените 

към газоразпределителната мрежа – 75,00 лв./МВтч; 

3. За топлофикационни дружества, работещи с въглища – 1,00 лв./МВтч; 
4. За дружества с комбинирано производство в промишлеността (заводски централи) 

независимо от вида на горивото - 1,00 лв./МВтч. 

 

1. „Топлофикация София” ЕАД 
С писмо вх. № Е-14-01-15/04.04.2011 г. дружеството е подало заявление за 

утвърждаване на цени на електрическа и топлинна енергия за втората година от 

регулаторния период, към което е приложило на хартиен и електронен носител:  

1. Коригирани справки от №1 до № 7 на база ценовия изчислителен модел, приложен при 

утвърждаването на цените на електрическата и топлинна енергия за първата година от втория 

регулаторен период с инфлация 4,5% и цена на природния газ 509,38 лв./хнм
3
; 

2. Обосновка на предложените корекции; 

3. Отчет и анализ на планираните и изпълнени инвестиционни и ремонтни мероприятия 

за 2010 г. и за ценовия период за видовете лицензионна дейност, придружени с подробни 

обосновки в случай на отклонения от прогнозираните разходи; 

4. Отчетна информация за 2010 г., изготвена по справки от № 1 до № 7 на ценовия модел. 

5. Отчетна и прогнозна информация за периода 01.07.2010 г. – 30.06.2011 г. по справки 

от № 1 до № 7; 

6. Справка за складова наличност на течните горива и средно претеглени цени; 

7. Отчетна информация за приходите от продажба на електрическа и топлинна енергия за 

2010 г.; 

8. Отчетна и прогнозна информация за приходите от продажба на електрическа и 

топлинна енергия за периода 01.07.2010 г. - 30.06.2011 г.; 

9. Проект на Договор за продажба на електрическа енергия с „НЕК” ЕАД; 

10. Договор за продажба на електрическа енергия с ЧЕЗ „Електро България” АД; 

11. Неодитиран годишен финансов отчет за 2010 г.; 

12. Копие на публикувана обява за цени във вестник „Новинар” от 03.03.2011 г.;  

13. Документ за платена такса за разглеждане на заявлението; 

14. Удостоверение на Агенцията по вписванията. 

 

В публикацията във в. „Новинар” „Топлофикация София” ЕАД е обявило повишение с 

1% на цената на топлинната енергия от 01.07.2011 г. 

Дружеството е предложило за утвърждаване следните цени на енергия, без ДДС: 

- преференциална цена на електрическа енергия - 236,23 лв./МВтч; 

- еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 73,82 лв./МВтч,  

в т.ч.: за асоциации (по чл. 151, ал.1 от ЗЕ) – 71,61 лв./МВтч; 

за доставчици (по чл. 149а, от ЗЕ) – 71,61 лв./МВтч. 

 

Така предложените за утвърждаване цени на енергия са изчислени при следните 

параметри: 

- утвърдените условно-постоянни разходи, без разходите за амортизации, са коригирани 

със средногодишен индекс на инфлация 4,5%; 

- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 60,00 лв./МВтч; 

- цена на природен газ – 509,38 лв./хил.нм
3
; 

- цена на мазут – ***** лв./т; 

- цена на газьол - ***** лв./т. 

 

С писмо изх. № Е-14-01-15/19.04.2011 г. на основание чл. 38, ал. 2 от ЗЕ и чл. 26а,  

ал. 2 от НРЦТЕ от дружеството е поискано да представи: 

1. Обосновка за прогнозните количества произведена електрическа енергия за втория 
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ценови период от 01.07.2011 г. – 30.06.2012 г.; 

2. Обосновка и доказателства, че за ценовия период няма потребители на топлинна 

енергия с топлоносител водна пара (прекратени договори и др.); 

3. Отчет на извършените разходи за инвестиции и ремонт за първи ценови период от 

01.07.2010 г. – 30.06.2011 г. по топлоизточници и в преноса на топлинна енергия със съответния 

срок на въвеждане в експлоатация на активите; 

4 Прогнозни разходи за инвестиции за втория ценови период от  

01.07.2011 г. – 30.06.2012 г. по топлоизточници и в преноса на топлинна енергия със съответния 

срок на въвеждане в експлоатация на активите; 

5. Приложение №1 (прогнозни количества електрическа енергия за 2011 г.) към договора 

за изкупуване на електрическа енергия с „ЧЕЗ Електро България” АД. 

 

С писмо вх. № Е-14-01-15/27.04.2011 г. дружеството е изпратило исканата 

информация. 

Обосновките на дружеството относно прогнозните количества електрическа енергия и 

водна пара са следните: 

1. Прогнозните количества на произведената електрическа енергия за втория ценови 

период са 882 900 МВтч, които са планирани при следните предпоставки:  

- Комбинирано производство на електрическата енергия в съответствие с планираните 

нужди на топлинна енергия; 

- Планирано спиране на ТЕЦ „София изток” за 15 дни през м. август 2011 г. Спирането 

на централата е свързано с подмяна на арматура, която вече не изпълнява предназначението си. 

Ще се подменя арматура по мрежова вода и природен газ.  

- Планирано спиране на енергийна част на ТЕЦ „София” за 15 дни през м.септември 

2011 г. Спирането е профилактично, ежегодно и е свързано с поддръжка на колекторната схема 

на централата. 

- Работа на ТЕЦ „София изток” през периода юни - септември 2012 г. с ТГ2, поради 

планиран основен ремонт на ТГ5; 

- Самостоятелна работа на топлоизточниците през летния период. През последните 

години през летния период, с цел оптимизиране на работата на системата ТЕЦ „София” е 

захранвала с комбинирано произведена топлинна енергия топлопреносната мрежа към  

ОЦ „Земляне и мрежата към ОЦ „Люлин”. За разглеждания период тази схема на работа не 

може да бъде приложена поради планирана през м. август 2011 г. реконструкция на участъка от 

топлопреносната мрежа, осъществяващ връзка между ТР „София” и ТР ”Люлин”, основен 

ремонт на ТГ 8 през 2011 г. и принудителен ремонт на ТГ 6 с неизвестна продължителност. 

 

2. От 2005 г. до 2009 г. продадените количества топлинна енергия с топлоносител водна 

пара са намалени 10 пъти. С намаление на количествата за пренос драстично се повишават 

загубите - до 90%. Цената и необходимостта да има минимални гарантирани количества за 

доставка е причина малкото останали консуматори да търсят алтернативи. През 2009 г. има 

един единствен консуматор към ТЕЦ ”София изток”, който от 01.12.2010 г. преустановява 

потреблението. Приложени са два броя протоколи, подписани от представители на потребителя 

„Г.М.” ЕООД и дружеството, за прекратяване на снабдяването с водна пара. 

 

След прегледа на представената от дружеството информация е констатирано 

следното: 

За втория ценови период в справка №1 „Разходи” прогнозните УПР са увеличени с 

инфлационен индекс 4,5% (от 76 692 хил. лв. на 78 849 хил. лв.).  

За втория ценови период дружеството е прогнозирало стойностите на технико-

икономическите показатели в справките от ценовия модел, утвърдени за първия ценови период. 

Отчетените количества реализирана електрическа енергия за 2010 г. и за първия ценови 

период са съответно с 14,84% и с 13,67% по-високи от прогнозираните.  

Отчетените количества реализирана топлинна енергия с гореща вода за 2010 и за първия 

ценови период са намалели съответно с 3,99% и с 5,6%, количествата с водна пара за първия 
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ценови период са намалени с 85,32% спрямо прогнозните. 

Отчетените технологични разходи по преноса с гореща вода са 18% при прогнозирани 

13,69% за ценовия период, с пара са 91% при прогнозирани 71%. 

Отчетените специфични разходни норми са с незначително отклонение от прогнозните. 

Дружеството предлага коефициентът за подобряване на ефективността на разходите да 

бъде равен на нула при извършване на корекциите на цените на енергия за следващия период. 

Дружеството декларира, че от 01.12.2010 г. е прекратена доставката на топлинна енергия 

с топлоносител водна пара на единствения потребител, поради което за следващия ценови 

период е предложено ДКЕВР да изключи прогнозните количества реализирана топлинна 

енергия с топлоносител водна пара. 

За първия ценови период на дружеството са утвърдени разходи за ремонт в размер на 

3 953 хил. лв. Отчетените разходи за ремонт възлизат на 4 723 хил. лв., което представлява 

увеличение със 770 хил. лв. (19,48%) в сравнение с прогнозните разходи. Дружеството отчита 

изпълнени ремонтни дейности в дейност производство на електрическа и топлинна енергия в 

размер на 3 302 хил. лв., в дейност пренос на топлинна енергия са усвоени 1 421 хил. лв. 

Прогнозните разходи за ремонт за втори ценови период са увеличени с инфлационен индекс 

4,5% и са в размер на 4 131 хил. лв. 

 

В изпълнение на инвестиционната програма дружеството е направило разходи за 

инвестиции за 11 726 хил. лв., при прогнозирани 20 038 хил. лв. Извършените инвестиции са 

по-малко с 8 312 хил. лв. (41,48%) от предвидените. В дейност производство на електрическа и 

топлинна енергия са осъществени инвестиционни мероприятия на стойност 4 130 хил. лв., а в 

дейност пренос на топлинна енергия – 7 596 хил. лв. За втория ценови период прогнозният 

размер на средствата за инвестиции е 44 389 хил. лв., като 16 050 хил. лв. са средства от външно 

финансиране и 28 339 хил. лв. – финансиране със собствени средства. 

 

Финансови резултати от дейността на дружеството през 2010 г. 

Отчетеният общ всеобхватен доход за 2010 г., по представения неодитиран финансов 

отчет на „Топлофикация София” АД е загуба в размер на 10 046 хил. лв. при отчетен за 

предходната година също загуба в размер на 41 812 хил. лв. Подобряването на финансовия 

резултат се дължи на увеличение на общите приходи с 2.7% и намаление на разходите с 3.9%. 

С най-висок дял в структурата на общите приходи са приходите от продажби на 

топлинна и електрическа енергия 90.8%, а в общите разходи са разходите за материали 75.8%. в 

т. ч. разходите за горива 72.4%.  

С Удостоверение от 22.12.2010 г. на Агенцията по вписванията към Министерство на 

правосъдието е вписана промяна, в следствие на която едноличен собственик на капитала е 

Столична община, вместо Министерство на икономиката, енергетиката и туризма. Основният 

капитал на дружеството към 31.12.2010 г. е непроменен спрямо предходната година и е  

107 649 хил. лв., разпределен в 107 648 905 броя акции, с номинална стойност в размер на 1 лев 

за акция. Собственият капитал, спрямо предходната година е намален на 210 640 хил. лв. от 

220 718 хил. лв., вследствие на отчетената текуща загуба и отписан резерв. 

Общо активите на „Топлофикация София” ЕАД през 2010 г. спрямо 2009 г., се 

увеличават с 3.9% на 759 388 хил. лв. от 731 061 хил. лв. в резултат на увеличение на текущите 

активи, докато нетекущите активи намаляват.  

От общо 430 961 хил. лв. текущи активи към 31.12.2010 г., 271 605 хил. лв. или 63 % са 

търговски вземания на дружеството, преди всичко от битови потребители на топлинна енергия. 

Отделно в състава на текущите активи са включени съдебни и присъдени вземания на обща 

стойност без обезценените в размер на 95 771 хил. лв. при 77 369 хил. лв. за 2009 г. или ръста е 

24%. 

Общите пасиви на дружеството нарастват през 2010 г., спрямо 2009 г. с 7.52% на  

548 748 хил. лв. от 510 343 хил. лв., в резултат на изпреварващият ръст на нарастване на 

нетекущите пасиви, пред този на намаление на текущите пасиви на дружеството. 

 В състава си нетекущите пасиви включват с най-голям дял нетекущата част на 

търговски задължения по споразумения, както следва: 
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- споразумение сключено на 20.10.2009 г. между „Топлофикация София” ЕАД и 

„Булгаргаз” ЕАД за разсрочването на дълг по споразумителен график в размер на  

113 307 хил. лв. за срок от 57 месеца; 

- споразумение сключено на 26.03.2010 г.между „Топлофикация София” ЕАД и 

„Български енергиен холдинг” ЕАД за разсрочването на дълг по споразумителен график в 

размер на 213 966 хил. лв. за срок от 6 години. 

Нетекущите финансови пасиви намаляват с 13.6% на 45 501 хил. лв. от 52 689 хил. лв. и 

са формирани от отпуснатите три заема на дружеството:от Европейската банка за 

възстановяване и развитие (ЕБВР) със срок на окончателно погасяване 2016 г., 

Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР) със срок на окончателно 

погасяване 2020 г. и Министерство на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) със срок 

на окончателно погасяване 2012 г. 

Дружеството към 31.12.2010 г. отчита в състава на нетекущите пасиви финансирания за 

нетекущи активи в размер на 53 292 хил. лв. по различни програми: KIDS-46 281 хил. лв.; 

МИЕТ 3 933 хил. лв.; Национален доверителен екофонд 1 444 хил. лв. и ДАООС - Дания  

1 634 хил. лв. 

Текущите пасиви на дружеството към 31.12.2010 г. намаляват на 172 305 хил. лв. от 

228 453 хил. лв., предимно от намалените задължения по заеми и на търговските задължения.  

За 2010 г. дружеството отчита положителен нетен паричен поток от цялостната дейност 

в размер на 8 912 хил. лв., в резултат от което в края на периода наличните парични средства 

нарастват на 34 308 хил. лв.  

Показателят за обща ликвидност  през 2010 г. се увеличава на 2.50 от 1.69 за 2009 г. 

За 2010 г. “Топлофикация София” ЕАД отчита загуба, която е намалена спрямо 

предходната 2009 г. в резултат на подобряване на ефективността на приходите и на разходите, 

което е показател за наличие на потенциална възможност за постигане на доходност от 

дейността. 

Финансовите показатели изчислени на база обща балансова структура към 31.12.2010 г. 

показват, че общото финансово състояние на дружеството е напрегнато. Отчетената структура 

на източниците на финансиране на дейността на дружеството предполага финансова 

обремененост, но отчетената стойност на показателят за обща ликвидност е индикатор, че е 

налице възможност с наличните краткотрайни активи да изплаща текущите си задължения.  

 

След прегледа на представената от дружеството информация и обосновки в 

справките от ценовия модел за първия ценови период са извършени следните корекции: 

1. В справка № 2 „РБА” е увеличена стойността на ДМА с 2 892 хил. лв. в съответствие с 

прогнозния размер на инвестициите за втория ценови период – 22 408 хил. лв., като са 

изключени средствата от външно финансиране и 8 312 хил. лв., неизпълнени разходи за 

инвестиции през първия ценови период. 

2. В справка № 1 „Разходи” са увеличени със 193 хил. лв. разходите за амортизации в 

съответствие с корекциите по т. 1 и годишната амортизационна норма на ДМА съгласно 

Указанията на ДКЕВР. 

3. В справка №4 „ТИП в производството” са коригирани данните в съответствие с 

отчетените за първия ценови период количества електрическа и топлинна енергия при 

запазване на специфичните разходни норми и количества енергия за СН на ниво прогнозни или 

отчетени за предходния период, както следва: 

- количествата произведена електрическа енергия от 832 900  МВтч на 930 704 МВтч; 

- отпуснатата топлинна енергия с гореща вода от съоръженията от 4 905 360 МВтч на  

4 878043 МВтч; 

4. В справка №4 „ТИП в преноса” е коригирано количеството реализирана топлинна 

енергия с водна пара от 9 247 МВтч на 0 МВтч, поради липса на заявено потребление за 

следващия ценови период. 
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След извършените корекции изчислените цени и елементите на необходимите 

приходи на „Топлофикация София” ЕАД за втората година от регулаторния период са 

следните: 

1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 241,95 лв./МВтч, в т.ч.: 

- индивидуална цена на електрическа енергия – 171,95 лв./МВтч; 

- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 70,00 лв./МВтч; 

2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода без ДДС – 

74,60 лв./МВтч; 

3. Еднокомпонентна цена на топлинната енергия с гореща вода без ДДС за 

доставчици по чл. 149а от ЗЕ и за асоциации по чл. 151, ал. 1 от ЗЕ - 72,36 лв./МВтч; 

При стойности на показателите за корекции, необходими годишни приходи и 

прогнозни количества енергия за ценовия период: 

Индекс на инфлация – 4,6%; 

Коефициент за подобряване на ефективността на УПР – 1,0%; 

Регулаторна база на активите – 353 959 хил. лв.; 

Норма на възвращаемост – 4,06%; 

Необходими годишни приходи – 495 607 хил. лв.; 

Прогнозни количества комбинирана електрическа енергия от високоефективно 

комбинирано производство – 744 597 МВтч. 

Прогнозни количества топлинна енергия с топлоносител гореща вода –  

4 228 720 МВтч. 

 

2. „ЕВН България Топлофикация” ЕАД, гр. Пловдив 
С писмо вх. № Е-14-49-10/31.03.2011 г. дружеството е подало заявление за утвърждаване 

на цени на електрическа и топлинна енергия за втората година от регулаторния период, към 

което е приложило на хартиен и електронен носител и по електронна поща: 

1. Обосновка за прилагане на втория ценови период и предложение на цените за втория 

ценови период 2011 г. / 2012 г.; 

2. Искане за компенсиране на разходи през втория ценови период 2011г.-2012г. по чл.35 

от ЗЕ, произтичащи от наложени ни задължения към обществото, свързани с прилагане на 

мерки по енергийната ефективност и определена индивидуална цел за енергийни спестявания 

по Закона за енергийната ефективност. 

3. Справки от №1 до №7 с отчетна и прогнозна информация по Указанията на ДКЕВР. 

4. Справка за среднопретеглената цена на природния газ. 

5. Отчет и анализ на планираните и изпълнени инвестиционни и ремонтни мероприятия 

за 2010 г. и за ценовия период за видовете лицензионна дейност. 

6. Договор за продажба на електрическа енергия за 2011 г., вкл. приложения ; 

7. Копия от публикации за оповестяване, съгласно чл.36а (1) от ЗЕ и чл.29 от Наредбата 

за регулиране на цените на топлинната енергия; 

8. Годишен финансов отчет за 2010 г. на „ЕВН България Топлофикация” ЕАД, заверен от 

одитор. Доклад за дейността на дружеството; 

9. Документ за внесена такса за разглеждане на заявлението.  

10. Справка от Националния статистически институт за инфлацията през 2010 г. 

 

Дружеството е предложило за утвърждаване следните цени на енергия, без ДДС: 

 

„ЕВН България Топлофикация” ЕАД 
лв. / МВтч 

без ДДС 

“Сити” - еднокомпонентна пределна цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода 

за клиенти със собствена абонатна станция 
77,79 

“Стандарт” - еднокомпонентна пределна цена на топлинната енергия с топлоносител гореща 

вода за клиенти без собствена абонатна станция – в сграда етажна собственост (СЕС)* 
83,88 

* За доставчици по чл. 149а от ЗЕ и за асоциации по чл.151, ал.1 от ЗЕ отстъпката е 1 лв. / 

МВтч без ДДС от тарифа “Стандарт” 
82,88 

Преференциална цена на електрическата енергия произведена по комбиниран начин. 220,60 
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Така предложените за утвърждаване цени на енергия са изчислени с цена на природен 

газ – 532,14 лв./хил. нм
3
. 

 

Обосновката на дружеството е следната: 

1. Дружеството предлага нова, клиентско-ориентирана тарифна система с обособяване на 

тарифа “Сити” - еднокомпонентна пределна цена на топлинната енергия с топлоносител 

гореща вода за клиенти със собствена абонатна станция: 

 Съгласно Закона за енергетиката, чл. 136. (1) При присъединяване на потребител на 

топлинна енергия за стопански нужди присъединителните топлопроводи и 

съоръженията към тях и абонатната станция се изграждат от и за сметка на 

потребителя и са негова собственост; 

 Разходно-ориентирана тарифа, която не включва разходи за поддръжка на абонатна 

станция на стопански потребител и не включва калкулиране на технологичните 

разходите на топлинна енергия; 

 Първа стъпка към индивидуализиране на услугата топлоснабдяване; 

 Договор с технически условия с ЕВН ТР, в който се определят правилата за 

поддръжка и експлоатация на абонатната станция ; 

 Индентифицирано е потреблението на топлинна енергия на тази група потребители 

в размер на 23 515 МВтч; 

 Недопускане на кръстосано субсидиране на регулирани енергийни цени. 

 

“Стандарт” - еднокомпонентна пределна цена на топлинната енергия с топлоносител 

гореща вода за клиенти без собствена абонатна станция – в сграда етажна собственост (СЕС) – 

запазване на съществуващата група потребители; 

 

2. При калкулиране на предложението за цени за втория ценови период 2011г. / 2012г. от 

съществено значение за дружеството е размерът на необходимите приходи (НП): 

 За първата година от регулаторния период са одобрени НП = 47 101 хил. лв.; 

 Действително реализираните приходи през 2010 г. от продажбата на топлинна и 

електрическа енергия, съгласно ГФО са 34 340 хил.лв.; 

 Разлика между регулаторно определени необходими приходи и отчетени приходи е 

над 27%;  

 Невъзможността да се постигнат утвърдените на “ЕВН България Топлофикация” 

ЕАД необходими приходи е свитото потребление на топлинна енергия и 

завишените прогнозни количества енергия, съгласно Решение на ДКЕВР 

 №Ц– 045 /27.12.2010 г. 

3. УПР са индексирани (без разходите за амортизации) с индекса на инфлация 4,5%. 

4. Цената на природен газ е действащата цена към момента на изготвяне заявлението на 

цените; 

5. Коефициентът за подобряване на ефективността (Х) е 1,0%. 

6. Представен е одитиран Годишен финансов отчет за 2010 г. на “ЕВН България 

Топлофикация” ЕАД. Финансовият резултат от дейността на дружеството през изминалата 

финансова година е загуба в размер на 9,97 млн. лв. 

7. В условно-постоянните разходи за втората година от втория регулаторен период е 

включена и сумата в размер на 449,138 хил. лв. за компенсиране на разходи по чл.35 от ЗЕ. 

 

Дружеството е представило следното искане за компенсиране на разходи по чл.35 от ЗЕ, 

произтичащи от наложени задължения към обществото, свързани с прилагане на мерки по 

енергийната ефективност за изпълнение на национална цел и определена индивидуална цел за 

енергийни спестявания по Закона за енергийната ефективност: 

„ЕВН България Топлофикация” ЕАД е идентифицирано от Агенцията по енергийна 

ефективност като задължено лице по смисъла на Закона за енергийна ефективност и като такова 

отправя своето искане за компенсиране на разходи по чл. 35 от ЗЕ. 
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С протоколно Решение № 44 от 08.12.2010 г. на Министерски съвет е приет поименен 

списък на задължените лица по чл. 10, ал. 1, т. 1 от Закона за енергийна ефективност и 

стойностите на определените им индивидуални цели за енергийни спестявания. Списъкът е  

приложение № 4 към Първия национален план за действие по енергийна ефективност  

2008 г.-2010 г., приет с протоколно Решение на МС № 37, т.32 от 04.10.2007 г.: 

Мерките са насочени към крайните потребители, но са вменени в задължение за 

изпълнение, като индивидуална цел на „ЕВН България Топлофикация” ЕАД, което би 

осигурило изпълнението на Националната цел. 

„ЕВН България Топлофикация” ЕАД извършва разходи за тези възложени му със закон 

дейности. Разходи за компенсиране през ценовия период 2011 г.-2012 г. при условията на чл.35 

от ЗЕ и чл.9 ал.2. т.3 и чл.17 ал.3 от Наредба за методиките за определяне на националните 

индикативни цели, реда за разпределяне на тези цели като индивидуални цели за енергийни 

спестявания между лицата по чл. 10, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност, допустимите 

мерки по енергийна ефективност, методиките за оценяване и начините за потвърждаване на 

енергийните спестявания: 

 
С писмо изх. № Е-14-49-10/07.04.2011 г. на основание чл. 38, ал. 2 от ЗЕ и чл. 26а от 

НРЦТЕ от дружеството е поискано да представи: 

1. Обосновка относно направеното искане за компенсиране на разходи, свързани с 

прилагане на мерки по енергийната ефективност и определена индивидуална цел за енергийни 

спестявания по Закона за енергийната ефективност, придружена с отчет и доказателства за 

направените разходи за изпълнение на индивидуалната цел за енергийни спестявания за 

настоящия ценови период, както и с подробна прогноза за предвидените конкретни мерки по 

енергийна ефективност за следващия ценови период. 

2. Отчетна информация за приходите от продажба на топлинна и електрическа енергия 

за 2010 г. и за ценовия период. 

3. Отчетна информация за 2010 г. с приложени справки по ЕССО; 

4. Копие от договора с „НЕК” ЕАД за продажба на електрическа енергия за 2011 г. да се 

представи в ДКЕВР в седемдневен срок след сключването му. 

 

С писмо изх. № Е-14-49-10/20.04.2011 г. на основание чл. 38, ал. 2 от ЗЕ и чл. 26а от 

НРЦТЕ от дружеството е поискано да представи: 

1. Прогнозна информация за втория ценови период от 01.07.2011 г. –  

30.06.2012 г. с приложени справки от №1 до №7, попълнени в съответствие с указанията, 

дадени в писмо изх. № Е-14-00-2/17.02.2011 г. на ДКЕВР и предложените за утвърждаване цени 

на енергия със заявление № Е-14-49-10/31.03.2011 г.  

При отклонение на прогнозни данни в справките за втория ценови период спрямо 

прогнозните такива за първия ценови период 01.07.2010 г. – 30.06.2011 г. да се представят 

съответните обосновки. 

На дружеството е напомнено, че съгласно изискванията на чл. 13 от Указанията на 

ДКЕВР 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., справките се представят на хартиен и 

цифров носител. Формата на справките е задължителна, не може да се променя, както и не 

могат да се изтриват редове и/или колони. 

 

С писма вх. № Е-14-49-10/28.04.2011 г. и вх. № Е-14-49-10/11.05.2011 г. дружеството е 

представило исканата информация. 

 

 

Дружеството е представило коригирано допълнение за утвърждаване на преференциална 

цена на електрическа енергия, в което е предложило за утвърждаване следните цени на енергия, 

без ДДС: 
 

http://www.seea.government.bg/documents/Metodiki_10_04_2009.pdf
http://www.seea.government.bg/documents/Metodiki_10_04_2009.pdf
http://www.seea.government.bg/documents/Metodiki_10_04_2009.pdf
http://www.seea.government.bg/documents/Metodiki_10_04_2009.pdf
http://www.seea.government.bg/documents/Metodiki_10_04_2009.pdf
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Ценово предложение І-ви вариант ІІ- вариант. 

„ЕВН България Топлофикация” ЕАД 
Лева / МВтч 

без ДДС 

Лева / МВтч 

без ДДС 

“Сити” - еднокомпонентна пределна цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода за 
клиенти със собствена абонатна станция 

77,79 98,37 

“Стандарт” - еднокомпонентна пределна цена на топлинната енергия с топлоносител гореща 

вода за клиенти без собствена абонатна станция – в сграда етажна собственост (СЕС)* 
83,88 106,19 

* За доставчици по чл. 149а от ЗЕ и за асоциации по чл.151, ал.1 от ЗЕ отстъпката е 1 лев / 
МВтч без ДДС от тарифа “Стандарт” 

82,88 104,41 

Преференциална цена на електрическата енергия произведена по комбиниран начин. 220,60 225,55 

 

Дружеството е приложило следната справка – ценообразуване / тарифи:  

 

След прегледа на представената от дружеството информация за втория ценови 

период е констатирано следното: 

За втория ценови период в справка №1 „Разходи” прогнозните УПР са увеличени от  

10 077 хил. лв. на 10 351 хил. лв. или с 2,72%. 

За първия ценови период дружеството отчита с 19,02% по-ниски количества реализирана 

електрическа енергия и със 20,61% намаление на топлинната енергия с гореща вода. 

Дружеството е заложило близки до отчетените за първия ценови период технико-

икономически показатели като прогноза за втория ценови период. 

Прогнозните технологични разходи по преноса на топлинна енергия с гореща вода са 

завишени от 24,53% за първия период на 30,77% за втория ценови период. 

Отчетените разходи за ремонт на „ЕВН България Топлофикация” ЕАД са на обща 

стойност 1 172 хил. лв., при прогнозирани 1 632 хил. лв., което представлява неизпълнение на 

ремонтната програма с 460 хил. лв. (-28,19%). В производството са изразходвани 940 хил. лв., а 

в преноса на топлинна енергия – 232 хил. лв. 

Дружеството отчита изпълнена инвестиционна програма на обща стойност 3 200 хил. лв. 

в преноса на топлинна енергия, при прогнозирани разходи за инвестиции общо в размер на 

3 008 хил. лв. Изградена е нова топлопреносна мрежа в централната част на гр. Пловдив с 

дължина 3,2 км и са построени 22 абонатни станции за 990 клиенти. Към топлопреносната 

мрежа на дружеството са присъединени и 2 училища – ОУ „Васил Левски” и Строителен 

техникум Пловдив. Внедрена е нова система за подобряване на отчитането на консумираната 

топлинна енергия и гореща вода за битово потребление. 

През изминалия ценови период „ЕВН България Топлофикация” ЕАД започва 

изграждането на нова инсталация за комбинирано производство на електрическа и топлинна 

енергия на стойност 100 000 хил. лв. На този етап е доставена от Чехия парна турбина на 

стойност 10 млн. лв. 

Прогнозните разходи за инвестиции за втория ценови период са общо 17 717 хил. лв.  

(в производството на електрическа и топлинна енергия - 10 000 хил. лв., а за нови съоръжения в 

преноса на топлинна енергия - 7 717 хил. лв. 

 

Финансови резултати от дейността на дружеството през 2010 г. 

Съгласно представен одитиран годишен финансов отчет на “ЕВН България 

Топлофикация” ЕАД за 2010 г., отчетеният текущ финансов резултат е загуба в размер на  

9 970 хил. лв., намалена в сравнение с 2009 г., когато загубата е 12 967 хил. лв. 

Общо активите на дружеството през отчетната 2010 г. се увеличават с 12.9%, до  

114 959 хил. лв. от 101 792 хил. лв. за предходната 2009 г. Нетекущите активи се увеличават с 

65.1% (на 89 284 хил. лв. от 54 069 хил. лв.), от увеличени разходи за придобиване на ДМА, 

докато текущите активи намаляват с 46.2% (до 25 675 хил. лв. от 47 723 хил. лв.), основно от 

парични средства по банкови сметки. 

Към 31.12.2010 г. едноличен собственик на капитала на дружеството е EVN AG, 

Австрия. Основният капитал на дружеството е 114 000 хил. лв., като през 2010 г. е регистрирано 

увеличение на капитала с 30 000 хил. лв. В резултат на това, се увеличава и собственият 

капитал на дружеството до 92 966 хил. лв. 

Общо пасивите на дружеството намаляват с 23.8%, до 21 993 хил. лв. през 2010 г. от 

28 856 хил. лв. през 2009 г. Нетекущите пасиви намаляват с 41.4%, до 13 060 хил. лв. от  
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22 299 хил. лв., основно от намаляването на провизиите и нетекущата част на търговски заеми и 

целеви кредит. Текущите пасиви на дружеството обаче се увеличават с 36.2% (на 8 933 хил. лв. 

от 6 557 хил. лв.), основно от увеличението на търговски и други задължения към трети лица, и 

задължения към свързани лица. 

В резултат на извършен анализ на дейността на “ЕВН България Топлофикация” ЕАД за 

2010 г. е видно, че отчетената текуща загуба за 2010 г. намалява, а финансови показатели 

изчислени на база обща балансова структура към 31.12.2010 г. показват, че общото финансово 

състояние на дружеството е много добро. 

Финансовата структура на дружеството в края на 2010 г. е променена и подобрена 

спрямо предходната 2008 г., като отчетената структура на пасива е в съотношение 81% 

собствен капитал и 19% привлечени средства. 

 

След прегледа на представената от дружеството информация и обосновки в 

справките от ценовия модел за първия ценови период са извършени следните корекции: 

1. В справка № 2 „РБА” е увеличена стойността на ДМА с 2 992 хил. лв. в 

производството и с 2 200 хил. лв. в преноса в съответствие с прогнозния размер на 

инвестициите 10 000 хил. лв. за втория ценови период, като са отчетени средствата за 

изпълнени/неизпълнени разходи за инвестиции през първия ценови период за съответната 

лицензионна дейност. 

2. В справка № 1 „Разходи” са увеличени общо с 288 хил. лв. разходите за амортизации в 

съответствие с корекциите по т. 1 и годишната амортизационна норма на ДМА съгласно 

Указанията на ДКЕВР. 

3. В справка № 4 „ТИП в производството” за втория ценови период са приети 

прогнозните количества произведена и реализирана електрическа и топлинна енергия за първия 

ценови период. 

 

След извършените корекции изчислените цени и елементите на необходимите 

приходи на „ЕВН България Топлофикация” ЕАД за втората година от регулаторния 

период са следните: 

1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 226,41 лв./МВтч, в т.ч.: 

- индивидуална цена на електрическа енергия – 151,41 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 –  

85,52 лв./МВтч; 

3. Еднокомпонентна цена на топлинната енергия с гореща вода без ДДС за 

доставчици по чл. 149а от ЗЕ и за асоциации по чл. 151, ал. 1 от ЗЕ - 84,52 лв./МВтч; 

При стойности на показателите за корекции, необходими годишни приходи и 

прогнозни количества енергия за ценовия период: 

Индекс на инфлация – 4,6%; 

Коефициент за подобряване на ефективността на УПР – 1,0%; 

Регулаторна база на активите – 50 954 хил. лв.; 

Норма на възвращаемост – 4,92 %; 

Необходими годишни приходи – 48 970 хил. лв.; 

Прогнозни количества комбинирана електрическа енергия от високоефективно 

комбинирано производство – 103 500 МВтч; 

Прогнозни количества на топлинна енергия с топлоносител гореща вода –  

298 623 МВтч. 

 

3. „Топлофикация Плевен” ЕАД 
С писмо вх. № Е-14-04-5/13.04.2011 г. дружеството е подало заявление за утвърждаване 

на цени на електрическа и топлинна енергия за втората година от регулаторния период, към 

което е приложило на хартиен и електронен носител и по електронна поща: 

1. Отчетна информация за 2010 г., изготвена по справки от № 1 до № 7; 

2. Прогнозна информация за 2011 г., изготвена по справки от № 1 до № 7; 
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3. Обяснителна записка относно извършените корекции в ценовите справки; 

4. Отчет на изпълнението на инвестиционната програма за 2010 г.; 

5. Отчетна информация за приходите от продажба на електрическа енергия за 2010 г.; 

6. Отчет на изпълнението на ремонтната програма за 2010 г.; 

7. Копие на договор за изкупуване на електрическа енергия с „ЧЕЗ Електро България” 

АД; 

8. Копие от публикация във в. „Посредник” на предложението за изменение на цени на 

енергия; 

9. Документ за платена такса за разглеждане на заявлението. 

 

Дружеството е предложило за утвърждаване следните цени на енергия, без ДДС: 

- преференциална цена на електрическа енергия - 234,80 лв./МВтч; 

- еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара –  

85,36 лв./МВтч. 

- еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода –  

73,14 лв./МВтч. 

Така предложените за утвърждаване цени на енергия са изчислени с цена на природен 

газ – 532,32 лв./хил. нм
3
. 

 

С писмо изх. № Е-14-04-4/20.04.2011 г. на основание чл. 38, ал. 2 от ЗЕ и чл. 26а, ал.2 

от НРЦТЕ от дружеството е поискано да представи: 

1. Отчетна информация за първия ценови период от 01.07.2010 г. – 30.06.2011 г. и 

прогнозна информация за втория ценови период от 01.07.2011 г. – 30.06.2012 г. с приложени 

справки от №1 до №7, попълнени в съответствие с указанията, дадени в писмо  

изх. № Е-14-00-2/17.02.2011 г. на ДКЕВР; 

2. Приложение №1 (прогнозни количества електрическа енергия за 2011 г.) към договора 

за изкупуване на електрическа енергия с „ЧЕЗ Електро България” АД; 

3. Приложение №1 (прогнозни количества електрическа енергия за 2011 г.) към 

проектодоговора за изкупуване на електрическа енергия с „НЕК” ЕАД; 

4. Отчет на извършените разходи за инвестиции и ремонт за първи ценови период от 

01.07.2010 г. – 30.06.2011 г. в производството и в преноса със съответния срок на въвеждане в 

експлоатация на активите; 

5. Прогнозни разходи за инвестиции за втория ценови период от 01.07.2011 г. – 

30.06.2012 г. в производството и в преноса със съответния срок на въвеждане в експлоатация 

на активите. 
6. Заверено като вярно с оригинала копие от публикация за оповестяване на 

предложените цени в средствата за масова информация в едномесечен срок преди подаване на 

заявлението в ДКЕВР във връзка със спазване на изискването на чл. 29 от НРЦТЕ, от което да е 

видно името на вестника и дата на публикацията на предложените със заявлението в ДКЕВР 

цени. 

 

С писмо вх. № Е-14-04-4/04.05.2011 г. дружеството е изпратило исканата 

информация. 

След прегледа на представената от дружеството информация е констатирано 

следното: 

За втория ценови период в справка №1 „Разходи” прогнозните УПР са увеличени от  

16 041 хил. лв. на 20 964 хил. лв. или с 30,69%. 

Отчетените количества реализирана електрическа енергия за първия ценови период са с 

5,07% по високи от прогнозираните. Прогнозните количества за втория ценови период са  

3 100 МВтч по-малко спрямо първия период или намалени с 1,1%.  

За втория ценови период дружеството заложило с 13,33% по-високи количества 

реализирана топлинна енергия с пара и с 18,5% по-високи количества с гореща вода спрямо 

утвърдените за първия ценови период. 

Отчетените по-ниски с 25% количества топлинна енергия за СН са заложени и за втория 
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ценови период. 

Отчетените специфични разходни норми за производство на електрическа енергия за 

първия период са със 17,49% по-ниски от прогнозните и дружеството е заложило тази стойност 

и за втория ценови период. 

Прогнозните технологични разходи по преноса за втория ценови период са близки до 

отчетените за първия период и са съответно 34% за горещата вода и 53% за водната пара. 

Утвърдените прогнозни разходи за ремонт за първия ценови период общо са  

4 984 хил. лв., в т. ч. в производството - 4 897 хил. лв. и в преноса 87 хил. лв. 

За първи ценови период дружеството отчита изпълнени ремонтни работи на обща 

стойност 4 497 хил. лв., което представлява намаление с 487 хил. лв. (- 9,77%). В 

производството са изразходвани 3 974 хил. лв. разходи за ремонт, а в преноса на топлинна 

енергия - 523 хил. лв.  

В изпълнение на инвестиционната програма, дружеството е усвоило средства за 

инвестиции в размер 6 493 хил. лв., при прогнозирани инвестиционни мероприятия на стойност 

2 123 хил. лв. Отчетените инвестиционни разходи са с 4 370 хил. лв. (205,84%) повече от 

предвидените. Основната част от инвестициите са осъществени в производството -  

6 044 хил. лв. В преноса на топлинна енергия са инвестирани 449 хил. лв. Дружеството 

предвижда през втори ценови период да изразходва средства за инвестиционни дейности в 

размер на 1 110 хил. лв. 

 

Финансови резултати от дейността на дружеството през 2010 г. 

Текущият финансов резултат на “Топлофикация Плевен” ЕАД за отчетната 2010 г., 

съгласно представен годишен финансов отчет (неодитиран) е печалба в размер на 5 915 хил. лв., 

по-голяма в сравнение с предходната 2009 г., когато печалбата е 1 340 хил. лв.  

Общо активите на дружеството през 2010 г. нарастват с 2.2%, до 74 426 хил. лв. от  

72 833 хил. лв. през 2009 г., в резултат на нарастването на нетекущите и текущи активи. 

Нарастването на нетекущите активи с 1.8%, на 50 228 хил. лв. от 49 349 хил. лв., е основно от 

нетекущите търговски и други вземания. Текущите активи нарастват с 3%, до 24 198 хил. лв. от 

23 484 хил. лв., от нарастването на текущите търговски и други вземания.  

Регистрираният капитал на дружеството към 31.12.2010 г. е в размер на 19 842 хил. лв., а 

собственият капитал е увеличен на 26 965 хил. лв., от увеличената печалба на дружеството.  

Нетекущите пасиви на дружеството през 2010 г. намаляват с 26%, до 22 334 хил. лв. от 

30164 хил.лв. през 2009 г., в резултат на намалени нетекущите търговски и други задължения, и 

нетекущи финансови пасиви. 

Текущите пасиви обаче се увеличават с 16.2% на 25 127 хил. лв. от 21 619 хил. лв. през 

2009 г., основно от увеличени текущи търговски и други задължения.   

Независимо от това, че „Топлофикация Плевен” ЕАД приключва отчетната 2010 г. с 

печалба, при това по-голяма от предходната 2009 г., общото финансово състояние на 

дружеството, определено на база обща балансова структура към 31.12.2010 г. е лошо. 

Финансовата структура на дружеството в края на 2010 г. е променена и подобрена 

спрямо предходната 2009 г., като отчетената структура на пасива е в съотношение 36% 

собствен капитал и 64% привлечени средства. 

 

След прегледа на представената от дружеството информация в справките от 

ценовия модел за първия ценови период са извършени следните корекции: 

1. В справка № 2 „РБА” е увеличена стойността на ДМА с 4 925 хил. лв., изчислена в 

съответствие с прогнозния размер на инвестициите за втория ценови период и изпълнените в 

повече с 4 370 хил. лв. над прогнозните инвестиции през първия ценови период. 

2. В справка № 1 „Разходи” са увеличени с 328 хил. лв. разходите за амортизации в 

съответствие с корекциите по т.1 и годишната амортизационна норма на ДМА съгласно 

Указанията на ДКЕВР. 

3. В справка №4 „ТИП в производството” са коригирани данните в съответствие със 

заявените от дружеството прогнозни количества електрическа и топлинна енергия при 

запазване на специфичните разходни норми и количества енергия за СН на ниво прогнозни или 



 

 17 

отчетени за предходния период, както следва: 

- количествата произведена електрическа енергия от 288 110 МВтч на 285 000 МВтч; 

- отпуснатата топлинна енергия от съоръженията от 450 500 МВтч на 482 500 МВтч; 

4. В справка №5 „ТИП в преноса” технологичните разходи по преноса с гореща вода и с 

водна пара са приведени към прогнозните от първия ценови период. 

 

След извършените корекции изчислените цени и елементите на необходимите 

приходи на „Топлофикация Плевен” ЕАД за втората година от регулаторния период са 

следните: 

1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 205,79 лв./МВтч, в т.ч.: 

- индивидуална цена на електрическа енергия – 130,79 лв./МВтч; 

- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 75,00 лв./МВтч; 

2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара без ДДС –  

80,86 лв./МВтч; 

3. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода без ДДС –  

70,37 лв./МВтч; 

При стойности на показателите за корекции, необходими годишни приходи и 

прогнозни количества енергия за ценовия период: 

Индекс на инфлация – 4,6%; 

Коефициент за подобряване на ефективността на УПР – 1,0%; 

Регулаторна база на активите – 62 483 хил. лв.; 

Норма на възвращаемост – 7,45%; 

Необходими годишни приходи – 75 516 хил. лв.; 

Прогнозни количества комбинирана електрическа енергия от високоефективно 

комбинирано производство – 263 000 МВтч; 

Прогнозни количества на топлинна енергия с топлоносител водна пара –  

38 000 МВтч; 

Прогнозни количества на топлинна енергия с топлоносител гореща вода –  

260 340 МВтч. 
 

4. „Топлофикация Русе” АД 
С писмо вх. № Е-14-09-7/07.04.2011 г. дружеството е подало заявление за утвърждаване 

на цени на електрическа и топлинна енергия за втората година от регулаторния период, към 

което е приложило на хартиен и електронен носител и по електронна поща: 

1. Обосновка на заявлението за утвърждаване на цени, в която подробно е представен 

механизма за формиране цената. 

2. Копие от платежно нареждане за платена такса за разглеждане на заявлението; 

3. Доказателство за оповестяване в средствата за масово осведомяване на 

предложението за изменение на действащите цени; 

4. Годишен финансов отчет към 31.12.2010 год., приложения към него, отчет за 

дейността на дружеството.  

5. Писмо от ф. „Рубишипс” ООД, гр.Русе, за условия за доставка на енергийни въглища 

от пристанище Констанца (Румъния) до пристанище Русе (България). 

6. Отчет и анализ на мероприятия по ремонтна и инвестиционна програма за 2010 г. 

7. Справки - Приложение 4.  

8. Справки от № 1 до № 7 вкл. (Отчетни данни за 2010 г.) 

9. Справки от № 1 до № 7 вкл. (Разчетни данни за 2011-2012 г.) 

10. Справки от № 1 до № 4, относно формиране среднопретеглена цена на горивата и 

разходите, свързани с приемането и съхранението им;  

11. Инвестиционна и ремонтна програма за 2011 г. 

12. Проект на договор за продажба на електрическа енергия – комбинирано 

производство от „Топлофикация Русе” ЕАД и приложения.  

13. Договор за доставка на въглища № МЕСН-RUS-2011 от 30.11.2010 и Приложения №1 

и 2 към него. 
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14. Договор за пристанищни услуги №44/2011. 

15. Договор №Д-131/26.03.2010 г. за анализ на качествени показатели на въглища. 

16. Договор № Д-158/09.04.2010 г. 

17. Договор № Д-81/17.02.2011 г. 

18. Договор № Д-436/27.10.2010 г. 

19. Договор № Д-398/23.09.2010 г. 

 

Прогнозните цени на енергия, изчислени в съответствие с приложените справки от 

№1 до №7 са: 

1. Цена на комбинирана електрическа енергия - 167,02 лв./МВтч (с добавка по чл. 33, 

ал.3 от ЗЕ – 1,00 лв./МВтч); 

2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител пара - 139,36 лв./МВтч; 

3.Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода -  

93,23 лв./МВтч; 

 

Цените на енергия са изчислени с цена на: 

- природен газ – 509,38 лв./хил. нм
3
; 

- въглища – ***** лв./т при калоричност 6 002 ккал./кг;  

- мазут – ***** лв./т при калоричност 9 781 ккал./кг. 

 

Предвид реалната оценка на икономическата обстановка, ръста на цените на 

суровинната база и ограничените възможности на потребителите на топлоенергия, 

дружеството е предложило за утвърждаване следните цени (без акциз и ДДС):  

1. Цена за принудена и комбинирана електрическа енергия - 181,10 лв./МВтч; 

2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител пара - 93,56 лв./МВтч; 

3. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода -  

72,64 лв./МВтч. 

 

Обосновката на дружеството е следната: 

І. Разходи за основно гориво  

Разчетите за предложените цени на електрическа енергия са изготвени при цена на 

въглища, определена както следва : 

1. Складовата наличност към 01.01.2011 г. – ***** т. въглища, доставени по договори от 

2010 г.  

2. Очаквани доставки на въглища:  

По Договор № Д-537/29.12.2010 год., сключен за периода януари – декември 2011 г., на 

дружеството ще бъдат доставени общо ***** т.(+/- 10%) руски въглища за парни котли, по 

график и цени, както следва :  

- за периода януари 2011 г. до края на месец март 2011 г. (***** т. по доставна цена 

***** $/t при калоричност 6000 ккал/кг. За този период, фактически са доставени ***** т по 

договорената цена. 

- за периода са предвидени допълнителни разходи за разтоварване и съхранение -  

***** лв./тон);  

- съгласно чл.3.2. от цитирания Договор № Д-537/29.12.2010 г. количеството и цената на 

останалата част от периода за доставка, ще бъдат договорени и посочени от страните за 

тримесечия в приложения към договора. Към настоящия момент, (съгл. Приложение  

№ 1/28.03.2011 г. ), е уточнена доставка за периода април – юни 2011 г. в размер на ***** тона 

(+/- 10%) по доставна цена ***** $/t. Допълнителни разходи за разтоварване и съхранение за 

периода са предвидени в размер на ***** лв./тон); 

- съгласно чл.3.2. от цитирания Договор № Д-537/29.12.2010 г. количеството и цената на 

останалата част от периода за доставка, ще бъдат договорени и посочени от страните за 

тримесечия в приложения към договора. Към настоящия момент, (съгл. Приложение  

№ 2/28.03.2011 г. ), е уточнена доставката за периода април – декември 2011 г. в размер общо на 

***** т.(+/- 10%).  
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В разработката на дружеството за формиране на прогнозни цени на енергия от 

топлофикационна част, за периода юни – декември 2011 г. е приложена доставна цена  

***** $/t. 

Допълнителни разходи за разтоварване и съхранение за периода са предвидени в размер 

на ***** лв./тон); 

3. Допълнително необходими количества за обезпечаване на производството за периода 

01.01.-30.06.2012 год. - ***** т по доставна цена ***** $/t при калоричност 6000 ккал/кг, плюс 

допълнителни разходи за разтоварване и съхранение - ***** лв./тон.  

Среднопретеглена цена между наличните количества на склад към 01.07.2011 г. и по 

доставки в рамките на ценовия период - ***** лв./т. 

ІІ. Цена на природния газ: За целия разглеждан период е приложена действащата 

от 01.01.2011 г. цена в размер на 509,38 лв./хнм
3
.  

ІІІ. Цената на мазута за разглеждания период е определена, както следва : 

1.Складовата наличност към 31.03.2010 г. – *** т. мазут, доставен по договори от 2010 г.  

2. Очаквани доставки на мазут :  

През месец май предстои провеждане на конкурс и сключване на Договор за доставки на 

мазут за 2011 г. Помесечният график за периода април 2011 г. до края на м. декември 2011 г. 

(***** т. по доставна цена 1060,00 лв./т) е по виждане на дружеството. 

Допълнително необходими количества за обезпечаване на производството за периода 

01.01.-30.06.2012 год. - ***** т по доставна цена ***** лв./т 

Среднопретеглена цена между наличните количества на склад към 01.07.2011 г. и по 

доставки в рамките на ценовия период е ***** лв./т. 

ІV. Условно-постоянните разходи са разчетени при отчитане влиянието на 

следните фактори: 

1. Основните елементи на УПР (разходи за материали, външни услуги и други разходи), 

са завишени с индекс на инфлация 4,5% . 

2. Разходите за ремонт са на база оценка за потребностите от основни ремонти и текуща 

поддръжка. 

3. При разработката на амортизационни отчисления са предвидени и въведените като 

ДМА обекти, изпълнени по инвестиционна програма и план за реконструкция за 2011 и 2012 г. 

4. Разходите за работна заплата и средствата за социални дейности са формирани както 

останалите разходи по т.IV.1. 

5. При разработката на бюджета за 2011 г. е отразено изменението на осигурителните 

вноски за сметка на работодателя, съгласно чл.6 от КСО, в сила от 01.01.2011 г. 

6. Справката за регулаторната база на активите отразява преоценката на ДМА към 

01.01.2010 г. 

7. Стойността на добавката по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ съответства на посочената в Решение на 

ДКЕВР № Ц-22/25.06.2009 г. 

8. Приложена е норма на възвращаемост на собствения капитал – 6%. 

9. Към настоящия момент не е постигнато споразумение и не е подписан договор за 

продажба на електрическа енергия – комбинирано производство. Приложена е кореспонденция 

и обяснителна записка на търговския директор. 

V. Производствените показатели за прогнозния период са планирани на база 

очакваното потребление на топлинна енергия и такова натоварване на технологичното 

оборудване, което осигурява максимална ефективност и гарантира сигурност на 

снабдяването на клиентите с енергия. 

За прогнозния период дружеството предвижда спад в производството и реализацията на 

топлинна енергия с топлоносител водна пара спрямо отпуснатото и доставено количество в 

отчетния период, поради оптимизация на потреблението на клиентите, ползващи пара за 

промишлени нужди.  

В резултат на инвестиционната политика, насочена към разширяване на 

топлофикационната мрежа и присъединяване на нови потребители на топлинна енергия с 

топлоносител гореща вода, „Топлофикация Русе” ЕАД планира увеличение на продажбите на 

топлинна енергия с този топлоносител. Технологичните разходи на топлина, свързани с 
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доставката на топлинна енергия ще нараснат в абсолютно изражение, вследствие на 

увеличението на обема, съответно и на площта на мрежата, но относителния им дял ще 

намалее. 

Планираното производство на електрическа енергия е с 0,65% по-малко от количеството 

електрическа енергия, произведена през отчетния период. Това според дружеството е свързано 

с прогнозното увеличение на топлинната енергия с топлоносител гореща вода.  

Завишението на електрическата енергия за собствени нужди в прогнозния период се 

дължи на по-голямото натоварване на мрежова помпена станция, която ще работи с включване 

на допълнителна помпа при върховите зимни топлинни товари. 

Количеството комбинирано произведена електрическа енергия за прогнозния период е 

определено според утвърдения алгоритъм на „Топлофикация Русе” ЕАД за 2011 г. за 

пресмятане на режимните фактори и на количеството комбинирана електрическа енергия, 

произведена в инсталациите за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия.  

За разглеждания прогнозен период при планираното производство на топлинна енергия и 

разчетните режими на работа на оборудването, комбинирано произведената електрическа 

енергия е изчислена в размер на 179 129 МВтч.  

За прогнозния период специфичните разходни норми са изчислени в съответствие с 

нормативните характеристики на парогенераторите и турбоагрегатите за комбинирано 

производство при оптимално натоварване на оборудването, съобразно потреблението на 

топлинна енергия от клиентите на пара и гореща вода. 

 

С писмо изх. № Е-14-09-7/14.04.2011 г. на основание на чл. 26а, ал.2 във вр. с чл. 27, 

ал. 4 от Наредбата за регулиране на цените на топлинната енергия от дружеството е 

поискано да представи отчетна информация за ценовия период (01.07.2010 – 30.06.2011 г.), 

съгласно справки от № 1 до №7. 

 

С писмо вх. № Е-14-09-7/03.05.2011 г. дружеството е изпратило исканата информация. 

 

След прегледа на представената от дружеството информация за втория ценови 

период е констатирано следното: 

За втория ценови период в справка №1 „Разходи” прогнозните УПР са увеличени от  

15 431хил. лв. на 16 639 хил. лв. или с 7,83%. 

За първия ценови период дружеството отчита с 9,84% по-високи количества реализирана 

електрическа енергия, с 6,97% намаление на топлинната енергия с гореща вода и с 26,61% 

увеличение на топлинната енергия с пара. 

Прогнозните технологични разходи по преноса на топлинна енергия с пара са завишени 

от 45,42% за първия период на 47,11% за втория ценови период, а за гореща вода са намалени 

от 27,22% за първия период на 25,29% за втория ценови период. 

Утвърдените прогнозни разходи за ремонт за първия ценови период общо са  

1 923 хил. лв., в т. ч. в производството – 1 577 хил. лв. и в преноса 346 хил. лв. 

Отчетените разходи за ремонт са на обща стойност 1 976 хил. лв., което представлява 

изпълнени повече ремонтни дейности за първи ценови период с 53 хил. лв. (2,76%). В дейността 

производство са изразходвани 1 641 хил. лв., а в дейността пренос на топлинна енергия –  

335 хил. лв. Дружеството прогнозира за втори ценови период разходи за ремонт в размер на 

2 425 хил. лв. 

През периода 01.07.2010 г. – 30.06.2011 г. отчетените разходи за инвестиции са на обща 

стойност 2 405 хил. лв., които са с 500 хил. лв. (26,25%) повече от прогнозираните. Основната 

част от инвестициите дружеството е направило в производството на електрическа и топлинна 

енергия – 1 717 хил. лв.  

 

Прогнозната стойност на инвестициите за втория ценови период е 1 905 хил. лв. общо за 

двете дейности. 

 

Финансови резултати от дейността на дружеството през 2010 г. 



 

 21 

Отчетеният текущ финансов резултат на „Топлофикация Русе” АД за 2010 г. е печалба в 

размер на 1 604 хил. лв., която нараства с 872 хил. лв. в сравнение с предходната 2009 г., когато 

е 732 хил.лв. Финансовият резултат е общ – както за топлофикационната, така и за 

кондезационната част (блок 4). 

Дългосрочните задължения към банки намаляват от 2 517 хил.лв. за 2009 г. на  

1 209 хил. лв. за 2010 г. Краткосрочните задължения към банки и финансови институции също 

намаляват от 29 567 хил.лв. през 2009 г. на 22 688 хил.лв. през 2010 г., но същевременно се 

увеличават задълженията към доставчици с 1 830 хил.лв. 

Краткосрочните пасиви за 2010 г. общо намаляват с 11,38% от 52 757 хил. лв. на  

46 751 хил.лв. Независимо от това, общата ликвидност на дружеството също намалява от 0.62 

през 2009 г. на 0.58 през 2010 г., като стойностите на този показател остават значително под 1, 

което от своя страна предполага увеличена краткосрочна задлъжнялост и съществуване на по-

висок риск за навременното обслужване на оперативните плащания. 

Съотношението между собствен капитал и дългосрочни и краткосрочни пасиви през 

2010 г. е 1,08 и се подобрява спрямо предходната година 0,82. Това от своя страна се дължи на 

обстоятелството, че се наблюдава известно намаление на дългосрочните задължения на 

дружеството и може да бъде определено като положителна тенденция в изменението на общото 

финансово състояние. 

Независимо от направеното по-горе заключение към края на 2010 г. „Топлофикация 

Русе” не подобрява съществено финансовото си състояние спрямо предходни отчетни периоди. 

Дружеството изпитва недостиг от собствен финансов ресурс както за инвестиционни, така и за 

оперативна дейност, като в тази връзка общото финансово състояние може да бъде определено 

като относително лошо. 

Анализът на финансовото състояние на „Топлофикация Русе” АД към 31.12.2010 г. е 

посочен също и в доклада за утвърждаване на цените на електрическата енергия. 

 

След прегледа на представената от дружеството информация в справките от 

ценовия модел за първия ценови период са извършени следните корекции: 

1. В справка № 2 „РБА” е увеличена стойността на ДМА с 1 452 хил. лв., изчислена в 

съответствие с прогнозния размер на инвестициите за втория ценови период и 

изпълнените/неизпълнените разходи за инвестиции за първия ценови период. 

2. В справка № 1 „Разходи” са увеличени общо с 89 хил. лв. разходите за амортизации в 

съответствие с корекциите по т.1 и годишната амортизационна норма на ДМА съгласно 

Указанията на ДКЕВР. 

3. В справка №4 „ТИП в производството” са коригирани данните в съответствие с 

отчетените за първия ценови период количества електрическа и топлинна енергия при 

запазване на специфичните разходни норми и количества енергия за СН на ниво прогнозни или 

отчетени за предходния период, както следва: 

- количествата произведена електрическа енергия от 368 582 МВтч на 397 952 МВтч; 

- количеството комбинирана електрическа енергия от 75 560 МВтч на 116 204 МВтч; 

- количеството некомбинирана електрическа енергия от 229 847 МВтч на 219 339 МВтч; 

- отпуснатата топлинна енергия с гореща вода от съоръженията от 294 289 МВтч на  

280 499 МВтч; 

- отпуснатата топлинна енергия с водна пара от съоръженията от 103 049 МВтч на  

108 497 МВтч; 

- цената на въглищата е коригирана от ***** лв./т, /при калоричност 5 971 ккал./кг/ на 

***** лв./т, при калоричност 5 987 ккал/кг в съответствие със справката за средна цена на 

въглищата и цената по действащ договор – ***** $/т, при валутен курс 1,36 лв./$, и 

транспортни и складови разходи - ***** лв./т. 

 

След извършените корекции изчислените цени и елементите на необходимите 

приходи на „Топлофикация Русе” АД за втората година от регулаторния период са 

следните: 

1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 137,98 лв./МВтч, в т.ч.: 



 

 22 

- индивидуална цена на електрическа енергия – 136,98 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 –  

109,08 лв./МВтч; 

3. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода без ДДС –  

77,85 лв./МВтч; 

При стойности на показателите за корекции, необходими годишни приходи и 

прогнозни количества енергия за ценовия период: 

Индекс на инфлация – 4,6%; 

Коефициент за подобряване на ефективността на УПР – 1,0%; 

Регулаторна база на активите – 56 268 хил. лв.; 

Норма на възвращаемост – 6,27%; 

Необходими годишни приходи – 62 355 хил. лв.; 

Прогнозни количества електрическа енергия – 335 543 МВтч, в т. ч.: 

- комбинирана от високоефективно комбинирано производство – 116 204 МВтч;  

- некомбинирана електрическа енергия – 219 339 МВтч. 

Прогнозни количества на топлинна енергия с топлоносител водна пара – 6 581 МВтч; 

Прогнозни количества на топлинна енергия с топлоносител гореща вода –  

199 840 МВтч. 

 

5. „Топлофикация Перник” ЕАД 
С писмо вх. № Е-14-03-8/07.04.2011 г. дружеството е подало заявление за утвърждаване 

на цени на електрическа и топлинна енергия за втората година от регулаторния период, към 

което е приложило на хартиен и електронен носител: 

1. Прогнозна информация за втория ценови период с приложени справки от №1 до №7 в 

съответствие с Указания на ДКЕВР; 

2. Отчет и анализ на планираните и изпълнени инвестиционни и ремонтни мероприятия за 

2010 г.; 

3. Отчет и анализ на планираните и изпълнени инвестиционни и ремонтни мероприятия за 

първия ценови период; 

4. Отчетна информация за 2010 г. съгласно справки от №1 до №7; 

5. Отчетна информация за ценовия период съгласно справки от №1 до №7; 

6. Помесечна справка за състоянието на складовата наличност за съответния месец (до 

31.03.2011 г.), калоричността на съответното гориво и стойността му, включително постъпилите 

и изписаните количества горива с тяхната калоричност и стойност; 

7. Отчетна информация за приходите от продажба на топлинна и електрическа енергия за 

2010 г.; 

8. Отчетна информация за приходите от продажба на топлинна и електрическа енергия за 

ценовия период; 

9. Актуален договор за продажба на електрическа енергия с обществения доставчик , 

заедно с приложенията към него; 

10. Договори за доставка на въглища за 2010 г. и за 2011 г. 

11. Доказателства за оповествяване в средствата за масова информация на предложените за 

утвърждаване цени на енергия; 

12. Документ за платена такса за разглеждане на заявлението. 

 

Дружеството е предложило за утвърждаване следните цени на енергия, без ДДС: 

- преференциална цена на електрическа енергия - 153,38 лв./МВтч (с включена добавка 

по чл. 33, ал.3 от ЗЕ – 1,00 лв./МВтч); 

- еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода –  

82,85 лв./МВтч. 

- еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара –  

86,28 лв./МВтч. 
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Така предложените за утвърждаване цени на енергия са изчислени с цена на: 

- природен газ – 532,14 лв./хил. нм
3
. 

- въглища – ***** лв./т, при калоричност 1 950 ккал/кг. 

 

С писмо изх. № Е-14-03-8/13.04.2011 г. на основание на чл. 26а, ал.2 във вр. с чл. 27, 

ал. 4 от Наредбата за регулиране на цените на топлинната енергия от дружеството е 

поискано да представи: 

1. Коректно попълнена справка за средна цена на въглищата по складова наличност към 

28.02.2011 г. и по сключени договори до края на ІІ-ро тр. 2011 г.;  

2. Заверено копие на договор за продажба на електрическа енергия с обществения 

доставчик;  

3. Одитиран годишен финансов отчет за 2010 г., с всички пояснителни приложения към 

него, съгласно приложимите счетоводни стандарти, включително доклад за дейността на 

дружеството. В приложената информация към годишния финансов отчет е необходимо да се 

представят и допълнителни справки и пояснения, относно прилагането на Единната система за 

счетоводно отчитане (ЕССО) за целите на регулирането, приета с протоколно решение  

№ 90/03.08.2006 г. на ДКЕВР.  

 

С писмо вх. № Е-14-03-8/19.04.2011 г. дружеството е представило следната  

информация: 

1. Попълнена справка за средна цена на въглищата по складова наличност към 

 28.02.2011 г. и по сключени договори до края на ІІ-ро тр. 2011 г.;  

2. Одитиран годишен финансов отчет за 2010 г., включително доклад за дейността на 

дружеството. 

 

С писмо вх. № Е-14-03-10/11.05.2011 г. дружеството е представило следната 

информация: 

1. Финансов отчет на „Топлофикация Перник” ЕАД за I-во тримесечие на 2011 г. и 

приложения към него. 

Дружеството информира, че във връзка с необходимостта от извършването на 

регулаторен преглед съгласно чл.З, ал.1 и ал.З от Наредбата за регулиране на цените на 

топлинната енергия, с Решение от 24.03.2010г. по ТД № 615/2006 г. по описа на Пернишкия 

окръжен съд, Гражданска колегия, съдът е утвърдил план за оздравяване на дружеството, приет 

от събранието на кредиторите от 30.11.2009 г. и е прекратил производството по 

несъстоятелност, но решението е обжалвано пред Софийския апелативен съд. С определение  

№ Н-80/06.10.2010 г., постановено по ТД по несъстоятелност № 120/2010 г. на САС, 

потвърдено с определение № 242/01.04.2011 г. на Върховен касационен съд, Търговска колегия, 

Първо отделение, по ЧТД № 111 по описа за 2011 г., производството по несъстоятелност е 

прекратено и „Топлофикация Перник ЕАД” продължава дейността си в изпълнение на 

Оздравителната програма на дружеството. С оглед на предстоящите промени, които ще доведат 

до промяна в разходите, „Топлофикация Перник ЕАД” счита за реално заявени следните цени: 

- цена на електрическа енергия от комбинирано производство - 152,38 лв./МВч; 

- цена на електрическа енергия от некомбинирано производство - 151, 38 лв./МВч; 

- еднокомпонентна цена на топлинна енергия с гореща вода - 82,85 лв./МВч; 

- еднокомпонентна цена на топлинна енергия с пара - 86,28 лв;/МВч; 

 

С писмо изх. № Е-14-03-8/13.05.2011 г. на основание чл. 38, ал. 2 от ЗЕ и чл. 26а от 

НРЦТЕ от дружеството е поискано да представи: 

1. Копие от договорите за доставка на въглища за предстоящия ценови период – от 

01.07.2011 г. до 30.06.2012 г.,  

2. Попълнена справка за средна цена на въглищата за предстоящия ценови период – от 

01.07.2011 г. до 30.06.2012 г., по складова наличност към 31.03.2011 г. и по сключени договори , 

съгласно т.1. 

Дружеството не е представило копие от договорите за доставка на въглища за 
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предстоящия ценови период – от 01.07.2011 г. до 30.06.2012 г. и справка за средна цена на 

въглищата за предстоящия ценови период – от 01.07.2011 г. до 30.06.2012 г., по складова 

наличност към 31.03.2011 г. и по сключени договори. 

 

След прегледа на представената от дружеството информация за втория ценови 

период е констатирано следното: 

За втория ценови период в справка №1 „Разходи” прогнозните УПР са намалени от  

15 952хил. лв. на 15 629 хил. лв. или с 2,02%. 

За първия ценови период дружеството отчита с 3,74% по-ниски количества реализирана 

електрическа енергия, с 23,16% намаление на топлинната енергия с гореща вода и с 19,01% 

намаление на топлинната енергия с пара. 

Прогнозните технологични разходи по преноса на топлинна енергия с гореща вода са 

завишени от 19,36% за първия период на 22,24% за втория ценови период. 

Утвърдените прогнозни разходи за ремонт за първия ценови период общо са  

2 772 хил. лв., в т. ч. в производството – 1 850 хил. лв. и в преноса 922 хил. лв. 

Отчетените разходи за ремонт на „Топлофикация Перник” ЕАД са на обща стойност 

1 685 хил. лв., което представлява неизпълнение на предвидените разходи с 1 087 хил. лв.  

(- 39,21%). Изпълнените ремонтни работи в производството са 1 063 хил.лв., а в преноса на 

топлинна енергия - 82 хил. лв. 

Дружеството прогнозира разходи за ремонт за втория ценови период на стойност  

2 056 хил. лв. 

Изпълнените инвестиционни мероприятия са 973 хил. лв. и основната част от тях са 

осъществени в производството.  

Прогнозният размер на инвестициите за втори ценови период, предложен от 

дружеството, е на стойност 3 006 хил. лв.  

 

Финансови резултати от дейността на дружеството през 2010 г. 

Съгласно представен счетоводен баланс на “Топлофикация Перник” ЕАД, в 

производство по несъстоятелност към 31.12.2010 г., текущият финансов резултат през 

отчетната 2010 г. е загуба в размер на 527 хил. лв., по-ниска спрямо предходната 2009 г., когато 

загубата е 3 813 хил. лв. 

В писмо до ДКЕВР, вх. №Е-14-03-10/11.05.2011 г., дружеството е пояснило, че 

производството по несъстоятелност е прекратено и “Топлофикация Перник” ЕАД продължава 

дейността си в изпълнение на Оздравителната програма.   

Общо активите на дружеството нарастват с 80%, на 164 394 хил. лв. през 2010 г. от 

91 306 хил. лв. през 2009 г., в резултат на нарастването на дълготрайните и краткотрайни 

активи. Дълготрайните активи нарастват значително (до 134 246 хил. лв. от 63 521 хил. лв.), от 

нарастване на балансовата стойност на дълготрайните материални активи, а краткотрайните 

активи нарастват (до 30 148 хил. лв. от 27 785 хил. лв.), основно от увеличените търговски и 

други вземания. 

Основният капитал на дружеството към 31.12.2010 г. е в размер на 5 245 хил.лв. 

Дружеството е 100% държавна собственост и в тази връзка Министърът на икономиката, 

енергетиката и туризма упражнява правата на едноличен собственик на капитала. Собственият 

капитал на дружеството се увеличава до 116 хил. лв., предвид увеличените резерви и 

намалената загуба. 

Дългосрочните пасиви на дружеството намаляват с 8.8%, до 29 572 хил. лв. през 

отчетния период от 32 432 хил. лв. за предходния период, основно в резултат от намаляване на 

финансирането на дълготрайни материални активи и на дългосрочните заеми на дружеството. 

Текущите пасиви на дружеството обаче нарастват с 2.8%, на 134 706 хил. лв. през 2010 г. от  

131 021 хил. лв. през 2009 г., преди всичко от увеличените търговски и други задължения, и 

данъчни задължения.  

Независимо от това, че текущата загуба за отчетната 2010 г. на “Топлофикация Перник” 

ЕАД намалява спрямо предходната 2009 г., финансовите показатели изчислени на база обща 

балансова структура към 31.12.2010 г. определят общото финансово състояние на дружеството 
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като лошо. 

Отчетената структура на източниците за финансиране на дейността предполагат висока 

степен на финансова задлъжнялост. 

 

След прегледа на представената от дружеството информация в справките от 

ценовия модел за първия ценови период са извършени следните корекции: 

1. В справка № 2 „РБА” е увеличена стойността на ДМА в производството с  

1 473 хил. лв., изчислена в съответствие с коригирания прогнозен размер 1 000 хил. лв. на 

инвестициите за втория ценови период и изпълнените разходи за инвестиции за първия ценови 

период. 

2. В справка № 1 „Разходи” са увеличени със 100 хил. лв. разходите за амортизации в 

съответствие с корекциите по т.1 и годишната амортизационна норма на ДМА съгласно 

Указанията на ДКЕВР. 

3. В справка №4 „ТИП в производството”: 

- за втория ценови период са приети прогнозните количества произведена и реализирана 

електрическа и топлинна енергия, утвърдени за първия ценови период, като комбинираната 

(съответно некомбинираната) електрическа е коригирана съгласно постигнатите резултати за 

2010 г., както следва: 

- количеството комбинирана електрическа енергия от 60 200 МВтч на 103 000 МВтч; 

- количеството некомбинирана електрическа енергия от 196 300 МВтч на 153 500 МВтч; 

- цената на въглищата е ***** лв./т при калоричност 2 096 ккал./кг, в съответствие с 

прогнозата за първия ценови период. Дружеството не е представило сключени договори за 

покупка на въглища за втория ценовия период. 

 

След извършените корекции изчислените цени и елементите на необходимите 

приходи на „Топлофикация Перник” ЕАД за втората година от регулаторния период са 

следните: 

1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 118,18 лв./МВтч, в т.ч.: 

- индивидуална цена на електрическа енергия – 117,18 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 –  

78,32 лв./МВтч; 

3. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода без ДДС –  

73,75 лв./МВтч; 

При стойности на показателите за корекции, необходими годишни приходи и 

прогнозни количества енергия за ценовия период: 

Индекс на инфлация – 4,6%; 

Коефициент за подобряване на ефективността на УПР – 1,0%; 

Регулаторна база на активите – 28 009 хил. лв.; 

Норма на възвращаемост – 6,51%; 

Необходими годишни приходи – 48 489 хил. лв.; 

Прогнозни количества електрическа енергия – 256 500МВтч, в т. ч.: 

- комбинирана от високоефективно комбинирано производство – 103 000 МВтч;  

- некомбинирана електрическа енергия – 153 500 МВтч. 

Прогнозни количества на топлинна енергия с топлоносител водна пара – 8 500 МВтч; 

Прогнозни количества на топлинна енергия с топлоносител гореща вода –  

239 500 МВтч. 

 

6. „Топлофикация Сливен” ЕАД 
С писмо вх. № Е-14-07-7/11.04.2011 г. дружеството е подало заявление за утвърждаване 

на цени на електрическа и топлинна енергия за втората година от регулаторния период, към 

което е приложило на хартиен и електронен носител и по електронна поща: 

1. Документ за внесена такса по чл. 1, ал.1 т.3 от Тарифа за таксите, които се събират от 

ДКЕВР, съгласно ЗЕ; 
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2. Отчет и анализ на планираните и изпълнени инвестиционни и ремонтни мероприятия 

за 2010 г. и за ценовия период за видовете лицензионна дейност. Планирани инвестиционни 

дейности за периода 01.04.2011 г. – 30.06.2012 г.; 

3. Отчетна информация за 2010 г. за ценовия период (2011 г.), разработена във форма и 

съдържание, съвместимо с правилата за ценообразуване - справки от №1 до № 7; 

4. Отчетна информация за приходите от продажба на топлинна и електрическа енергия за 

2010 г. и за ценовия период;  

5. Справка средна цена на въглищата за 2011 г. по складова наличност към 01.03.2011 г. 

и по сключени договори– по образец; 

6. Копия от сключените договори за доставка на въглища; 

7. Доказателство за оповестяване на предложените цени в средствата за масово 

осведомяване – обявление във в- к “Сливенски новини” бр. 10/2011 г. 

8. Параметри при разработване на заявление за изменение на  цени на електрическа и 

топлинна енергия през 2011 г. 

9. Отчетна информация за 2010 г. с приложени справки по ЕССО; 

10. Одитиран годишен финансов отчет за 2010 г. с всички пояснителни приложения към 

него, съгласно приложимите счетоводни стандарти, вкл. доклад за дейността на дружеството. 

 

Дружеството е предложило за утвърждаване следните цени на енергия, без ДДС: 

- преференциална цена на електрическа енергия - 190,25 лв./МВтч (с включена добавка 

по чл. 33, ал.3 от ЗЕ – 1,00 лв./МВтч); 

- еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода –  

105,47 лв./МВтч.  

- еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител пара –  

70,22 лв./МВтч.  

Така предложените за утвърждаване цени на енергия са изчислени с цена на: 

- природен газ – 532,14 лв./хил. нм
3
; 

- въглища – ***** лв./т, при калоричност 2 813 ккал/кг;  

- мазут – ***** лв./т; 

С писмо изх. № Е-14-07-7/19.04.2011 г. на основание чл. 38, ал. 2 от ЗЕ и чл. 26а от 

НРЦТЕ от дружеството е поискано да представи отчет на планираните и изпълнени 

ремонтни мероприятия за 2010 г. и за първи ценови период от 01.07.2010 г. – 30.06.2011 г.; 

 

С писмо вх. № Е-14-07-7/29.04.2011 г. дружеството е изпратило исканата информация. 

 

След прегледа на представената от дружеството информация за втория ценови 

период е констатирано следното: 

За втория ценови период в справка №1 „Разходи” прогнозните УПР са увеличени от  

6 353хил. лв. на 12 962 хил. лв. или с 104,03%. 

За първия ценови период дружеството отчита с 7,06% по-ниски количества реализирана 

електрическа енергия и със 21,59% увеличение на топлинната енергия с гореща вода и пара. 

Прогнозните технологични разходи по преноса на топлинна енергия с гореща вода са 

завишени от 31,05% за първия период на 37,75% за втория ценови период, съответно за пара от 

са намалени от 60,21% за първия период на 28,83% за втория ценови период. 

Утвърдените прогнозни разходи за ремонт за първия ценови период общо са  

1 381 хил. лв., в т. ч. в производството – 1 248 хил. лв. и в преноса 133 хил. лв. 

Отчетените разходи за ремонт на „Топлофикация Сливен” ЕАД за първия ценови период 

са на обща стойност 1 211 хил. лв., което представлява намаление спрямо предвидените със  

170 хил. лв. (-12,31%). В производството отчетените ремонтни разходи възлизат на  

1 104 хил. лв., а в преноса на топлинна енергия - 107 хил. лв.  

Дружеството прогнозира за втори ценови период разходи за ремонт в размер на  

1 324 хил. лв.  

В изпълнение на инвестиционната програма дружеството е направило инвестиции в 

размер 3 606 хил. лв., при прогнозирани 2 855 хил. лв. Изпълнените инвестиционни 
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мероприятия са със 751 хил. лв. (26,30%) повече от предвидените. Основната част от 

инвестициите са осъществени в производството - 3 413 хил. лв. В преноса на топлинна енергия 

са инвестирани 193 хил. лв. Прогнозният размер на разходите за инвестиции през втори ценови 

период са на обща стойност 2 222 хил. лв.  

 

Финансови резултати от дейността на дружеството през 2010 г. 

Текущият финансов резултат на “Топлофикация Сливен” ЕАД за 2010 г. е загуба в 

размер на 5 940 хил. лв., увеличена спрямо предходната 2009 г., когато загубата е в размер на 

2 643 хил. лв.  

Общо активите на дружеството през 2010 г. се увеличават с 13.2%, на 23 248 хил. лв. от 

20 541 хил. лв. през 2009 г., от увеличени нетекущи и текущи активи. Нетекущите активи се 

увеличават с 21.8% (на 13 686 хил. лв. от 11 231 хил. лв.), основно от увеличената балансова 

стойност на имоти, съоръжения, машини и оборудване, по-конкретно съоръжения. Текущите 

активи се увеличават с 2.7% (на 9 562 хил. лв. от 9 310 хил. лв.), от увеличени материални 

запаси. 

Основният капитал към 31.12.2010 г. е в размер на 4 966 хил.лв., а собственият капитал 

намалява до 45 хил. лв., от увеличената загуба. 

Нетекущите пасиви на дружеството през отчетния период нарастват значително, до  

3 360 хил. лв. от 323 хил. лв. през предходния период, което е резултат от увеличени 

задължения по получени кредити. Текущите пасиви също се увеличават през 2010 г. с 39.4%, до 

19 843 хил. лв. от 14 233 хил. лв. през 2009 г., основно от увеличени текущи търговски и други 

задължения.  

В резултат на извършен анализ на дейността на „Топлофикация Сливен” ЕАД за 2010 г. е 

видно, че текуща загуба за 2010 г. е увеличава спрямо предходната 2009 г., а финансови 

показатели изчислени на база обща балансова структура към 31.12.2010 г. определят общото 

финансово състояние на дружеството като лошо. 

Отчетената структура на източниците за финансиране на дейността предполагат висока 

степен на финансова обремененост. 

Финансовата структура на дружеството в края на 2010 г. е променена и влошена спрямо 

предходната 2009 г., а с най-голям дял в привлечените средства са текущите пасиви 85%. 

 

След прегледа на представената от дружеството информация в справките от 

ценовия модел за първия ценови период са извършени следните корекции: 

1. В справка № 2 „РБА” е увеличена стойността на ДМА в производството с  

1 873 хил. лв., изчислена в съответствие с прогнозния размер на инвестициите за втория ценови 

период и изпълнените / неизпълнените разходи за инвестиции за първия ценови период. 

2. В справка № 1 „Разходи” са увеличени със 124 хил. лв. разходите за амортизации в 

съответствие с корекциите по т.1 и годишната амортизационна норма на ДМА съгласно 

Указанията на ДКЕВР. 

3. В справка №4 „ТИП в производството” са коригирани данните в съответствие с 

отчетените за първия ценови период количества електрическа и топлинна енергия при 

запазване на специфичните разходни норми и количества енергия за СН на ниво прогнозни или 

отчетени за предходния период, както следва: 

- количествата произведена електрическа енергия от 180 748 МВтч на 170 232 МВтч; 

- отпуснатата топлинна енергия с гореща вода от съоръженията от 91 362 МВтч на  

108 309 МВтч; 

- отпуснатата топлинна енергия с водна пара от съоръженията от 127 805 МВтч на  

62 574 МВтч; 

- цената на въглищата е ***** лв./т при калоричност 2 813 ккал./кг. 

 

След извършените корекции изчислените цени и елементите на необходимите 

приходи на „Топлофикация Сливен” ЕАД за втората година от регулаторния период са 

следните: 

1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 124,92 лв./МВтч, в т.ч.: 
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- индивидуална цена на електрическа енергия – 123,92 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 –  

77,84 лв./МВтч; 

3. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода без ДДС –  

74,17 лв./МВтч; 

При стойности на показателите за корекции, необходими годишни приходи и 

прогнозни количества енергия за ценовия период: 

Индекс на инфлация – 4,6%; 

Коефициент за подобряване на ефективността на УПР – 1,0%; 

Регулаторна база на активите – 14 330 хил. лв.; 

Норма на възвращаемост – 5,87%; 

Необходими годишни приходи – 25 632 хил. лв.; 

Прогнозни количества електрическа енергия – 140 596 МВтч, в т. ч.: 

- комбинирана от високоефективно комбинирано производство – 63 928 МВтч;  

- некомбинирана електрическа енергия – 76 668 МВтч. 

Прогнозни количества на топлинна енергия с топлоносител водна пара –  

40 905 МВтч; 

Прогнозни количества на топлинна енергия с топлоносител гореща вода –  

66 900 МВтч. 

 

7. „Топлофикация Габрово” ЕАД 
С писмо вх. № Е-14-11-8/12.04.2011 г. дружеството е подало заявление за утвърждаване 

на цени на електрическа и топлинна енергия за втората година от регулаторния период, към 

което е приложило на хартиен и електронен носител и по електронна поща: 

1. Прогнозна информация с приложени справки от №1 до №7; 

2. Справка за цената на горивата; 

3. Доказателства за изпълнението на изискванията на чл.36, ал.1 от ЗЕ за оповестяване на 

предложените цени в средствата за масова информация; 

4. Документ за платена такса за разглеждане на заявлението; 

5. Отчет и анализ на планираните и изпълнени инвестиционни и ремонтни мероприятия 

за 2010 г. и за ценовия период за видовете лицензионни дейности; 

6. Отчетна информация по справки от №1 до №7 за 2010 г. и ценовия период  

7. Помесечна справка за наличността и цените на горивата през 2010 г. и за ценовия 

период; 

8. Отчетна информация за приходите от продажба на топлинна и електрическа енергия за 

2010 г. и за ценовия период; 

9. Актуален договор за продажба на електрическа енергия; 

10. Годишен финансов отчет за 2010 г.; 

11. Допълнителна счетоводна информация. 

 

Дружеството е предложило за утвърждаване следните цени на енергия, без ДДС: 

- преференциална цена на електрическа енергия - 259,90 лв./МВтч (с включена добавка 

по чл. 33, ал.3 от ЗЕ – 1,00 лв./МВтч); 

- еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода –  

123,10 лв./МВтч. 

 

Така предложените за утвърждаване цени на енергия са изчислени с цена на въглища – 

***** лв./т при калоричност – 4 250 ккал/кг  и цена на мазут - ***** лв./т. 

 

С писмо изх. № Е-14-11-8/19.04.2011 г. на основание чл. 38, ал. 2 от ЗЕ и чл. 26а от 

НРЦТЕ от дружеството е поискано да представи: 

1. Заверено копие на Договор от 01.09.2010 г. и Анекс от 28.02.2011 с  

„Мина Балкан-2000” АД, Твърдица, цитирани в справка Приложение № 2; 
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2. Заверени копия на доказателствата, свързани с доставката на мазут във връзка с 

приложената към заявлението справка (договори, фактури и др.); 

3. Обосновка и доказателства, че за ценовия период дружеството няма потребители на 

топлинна енергия с топлоносител водна пара (прекратени договори и др.); 

4. Отчет на извършените разходи за инвестиции и ремонт за първи ценови период от 

01.07.2010 г. – 30.06.2011 г.; 

 

С писмо вх. № Е-14-11-8/09.05.2011 г. дружеството е изпратило исканата информация. 

 

След прегледа на представената от дружеството информация за втория ценови 

период е констатирано следното: 

За втория ценови период в справка №1 „Разходи” прогнозните УПР са увеличени от  

1 641 хил. лв. на 2 034 хил. лв. или с 23,95%. 

За първия ценови период дружеството отчита с 11,29% по-високи количества 

реализирана електрическа енергия и със 4,15% намаление на топлинната енергия с гореща вода. 

Дружеството е заложило леко завишени прогнозираните за първия ценови период 

технико-икономически показатели като прогноза за втория ценови период. 

Прогнозните технологични разходи по преноса на топлинна енергия с гореща вода са 

завишени от 27,40% за първия период на 29,16% за втория ценови период. 

Утвърдените прогнозни разходи за ремонт за първия ценови период общо са 320 хил. лв., 

в т. ч. в производството – 282 хил. лв. и в преноса 38 хил. лв. 

Отчетените разходи за ремонт на „Топлофикация Габрово” ЕАД за първия ценови 

период са на обща стойност  165 хил. лв., което представлява неизпълнение на предвидените 

ремонтни дейности със 155 хил. лв. (-48,44%). В производството са отчетени 135 хил. лв. а в 

преноса - 30 хил. лв.  

Дружеството предвижда за втори ценови период ремонтни дейности на стойност  

320 хил. лв. 

Дружеството отчита извършени разходи за инвестиции за 16 хил. лв., осъществени в 

производството. В преноса на топлинна енергия не са инвестирани средства.  

За втория ценови период дружеството не предвижда средства за инвестиции. 

 

Финансови резултати от дейността на дружеството през 2010 г. 

Текущият финансов резултат на “Топлофикация Габрово” ЕАД за 2010 г., според 

представеният неодитиран финансов отчет е загуба в размер на 426 хил. лв. при отчетена загуба 

в размер на 914 хил.лв. за 2009 г. Намалението на текущата загубата е в резултат на 

изпреварващото намаление на разходите, спрямо намалението на приходите. 

Общо дълготрайните активи на дружеството намаляват от 3 162  хил. лв. към  

31.12.2009 г. на 2 678 хил. лв. към 31.12.2010 г. основно в резултат на намалението на 

балансовата стойност на машините и оборудването. 

Дългосрочните пасиви са съставени изцяло от дългосрочни задължения към доставчици 

и намаляват от 1 922 хил. лв. към 31.12.2009 г. на 1 852 хил. лв. към 31.12.2010 г. 

Общото финансово състояние на „Топлофикация Габрово” ЕАД, определено на база 

общата балансова структура към 31.12.2010 г. е напрегнато. Показателят за обща ликвидност е 

индикатор, че дружеството притежава свободни оборотни средства за покриване на текущите 

задължения, но размера на собствения капитал не покрива финансовите задължения и не дава 

възможност за инвестиране в нови дълготрайни активи. 

 

След прегледа на представената от дружеството информация и обосновки в 

справките от ценовия модел са извършени следните корекции: 

1. В справка №4 „ТИП в производството” са коригирани данните в съответствие със 

заявените количества електрическа и топлинна енергия за втория ценови период при запазване 

на специфичните разходни норми, количества енергия за СН и технологични разходи по 

преноса на ниво прогнозни или отчетени за предходния период, както следва: 

- количествата произведена електрическа енергия от 6 300 МВтч на 6 870 МВтч; 
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- отпуснатата топлинна енергия с гореща вода от съоръженията от 36 500 МВтч на  

38 300 МВтч; 

- отпуснатата топлинна енергия с водна пара от съоръженията от 8 995 МВтч на  

12 476 МВтч; 

- цената на въглищата е коригирана от ***** лв./т. при калоричност 4 909 ккал/кг на 

***** лв./т при калоричност 4 500 ккал/кг в съответствие с представения от дружеството 

договор за доставка и справката за средна цена на въглищата. 

 

2. В справка №5 „ТИП в преноса” технологичните разходи по преноса с гореща вода са 

приведени към прогнозните за първия ценови период. 

 

След извършените корекции изчислените цени и елементите на необходимите 

приходи на „Топлофикация Габрово” ЕАД за втората година от регулаторния период са 

следните: 

1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 229,32 лв./МВтч, в т.ч.: 

- индивидуална цена на електрическа енергия – 228,32 лв./МВтч; 

- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 1,00 лв./МВтч; 

2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода без ДДС –  

84,28 лв./МВтч; 

При стойности на показателите за корекции, необходими годишни приходи и 

прогнозни количества енергия за ценовия период: 

Индекс на инфлация – 4,6%; 

Коефициент за подобряване на ефективността на УПР – 1,0%; 

Регулаторна база на активите – 2 745 хил. лв.; 

Норма на възвращаемост – 5,56%; 

Необходими годишни приходи – 3 948 хил. лв.; 

Прогнозни количества комбинирана електрическа енергия от високоефективно 

комбинирано производство – 6 400 МВтч;  

Прогнозни количества на топлинна енергия с топлоносител гореща вода –  

29 430 МВтч. 

 

8. „Далкия Варна” ЕАД 
С писмо вх. № Е-14-53-9/11.04.2011 г. дружеството е подало заявления за утвърждаване 

на цени на електрическа и топлинна енергия за втората година от регулаторния период, към 

което е приложило на хартиен и електронен носител и по електронна поща:  

1. Отчетна информация за 2010 г. и за периода 01.07.2010 г. – 30.06.2011 г., изготвена по 

справки от № 1 до № 7; 

2. Анализ на изпълнението на ремонтната и инвестиционните програми за 2010 г.; 

3. Отчетна информация за приходите от продажба на електрическа енергия за първия 

ценови период; 

4. Копие на договор за изкупуване на електрическа енергия с „Е.ОН България 

Продажби” АД; 

5. Неодитиран годишен финансов отчет за 2010 г.; 

6. Копие от публикация във в. „Варна” от 09.03.2011 г. на предложението за 

утвърждаване цена на топлинната енергия; 

7. Документ за платена такса за разглеждане на заявлението. 

 

Дружеството е предложило за утвърждаване следните цени на енергия, без ДДС: 

- преференциална цена на електрическа енергия - 212,00 лв./МВтч; 

- еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 78,88 лв./МВтч. 

 

С писмо изх. № Е-14-53-9/20.04.2011 г. на основание чл. 38, ал. 2 от ЗЕ и чл. 26а, ал.2 

от НРЦТЕ от дружеството е поискано да представи: 
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1. Прогнозна информация за втория ценови период от 01.07.2011 г. – 30.06.2012 г. с 

приложени справки от №1 до №7, попълнени в съответствие с указанията, дадени в 

писмо изх. № Е-14-00-2/17.02.2011 г. на ДКЕВР; 

2. Приложение №1 (прогнозни количества електрическа енергия за 2011 г.) към 

договора за изкупуване на електрическа енергия с „Е.ОН България Продажби” АД; 

3. Отчет на извършените разходи за инвестиции и ремонт за първи ценови период от 

01.07.2010 г. – 30.06.2011 г. в производството и в преноса със съответния срок на 

въвеждане в експлоатация на активите; 

4. Прогнозни разходи за инвестиции за втория ценови период от 01.07.2011 г. – 

30.06.2012 г. в производството и в преноса със съответния срок на въвеждане в 

експлоатация на активите. 

 

С писмо вх. № Е-14-53-9/02.05.2011 г. дружеството е изпратило исканата информация. 

Изчислените цени на енергия за втория ценови период в съответствие с приложените 

справки от №1 до №7 (при цена на природен газ – 532,32 лв./хил. нм
3
) са следните: 

- преференциална цена на електрическа енергия - 218,74 лв./МВтч; 

- еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 76,79 лв./МВтч. 

 

След прегледа на представената от дружеството информация е констатирано 

следното: 

За втория ценови период в справка №1 „Разходи” прогнозните УПР са увеличени от  

3 766 хил. лв. на 4 095 хил. лв. или с 8,74%. 

Дружеството отчита с 2,5% по-високи реализирани количества електрическа енергия и с 

0,44% по-ниска продажба на топлинна енергия с гореща вода. 

Прогнозните количества произведена електрическа енергия са по-високи с 4,57%, а на 

топлинната енергия са по-ниски с 1,33% спрямо утвърдените за първия ценови период. 

Прогнозните количества реализирана топлинна енергия с гореща вода за новия ценови 

период са с 4,53% по-високи спрямо утвърдените количества за първия период. 

Технологичните разходи по преноса намаляват от 37,31% на 33,56%. Специфичните 

разходни норми са завишени спрямо тези от първия ценови период. 

Отчетните разходи за ремонт за първия ценови период са общо 349 хил. лв. – 264 хил. лв. 

в производството и 85 хил. лв. в преноса, при прогнозирани общо 335 хил. лв.,увеличение с  

14 хил. лв. (4,18%). Дружеството предвижда за втори ценови период разходи за ремонт в размер 

на 425 хил. лв. 

В изпълнение на инвестиционната програма „Далкия Варна” ЕАД е осъществило 

инвестиционни мероприятия на стойност 4 103 хил. лв., при прогнозирани 1 954 хил. лв. 

(109,98%). В производството са извършени инвестиции 1 326 хил. лв., а в преноса на топлинна 

енергия – 2 777 хил. лв. Дружеството предвижда за втори ценови период инвестиционни 

дейности на стойност 1 710 хил. лв. 

 

 

Финансови резултати от дейността на дружеството през 2010 г. 

Текущият финансов резултат на “Далкия-Варна” ЕАД за 2010 г., съгласно представеният 

неодитиран годишен финансов отчет е загуба в размер на 1 365 хил.лв. при отчетена загуба от  

2 298 хил. лв. за предходната година. Намалението на загубата е в резултат на по-значителното 

увеличение на приходите, спрямо увеличението на разходите. 

Общо дълготрайните активите на дружеството остават относително постоянни, като 

намаляват на 19 798 хил. лв. през 2010 г. от 19 822 хил. лв. през 2009 г.  

Дългосрочните пасиви на дружеството остават относително постоянни, като намаляват 

на 10 045 хил. лв. през 2010 г. от 10 117 хил. лв. през 2009 г.  

Въпреки намалението на текущата загуба, собственния капитал на дружеството към 

31.12.2010 г. намалява спрямо предходната година от увеличената непокрита загуба и 

намалените резерви, и показва, че дружеството не притежава достатъчен по размер собствен 

капитал за покриване на финансовите си задължения и ще среща затруднения при 
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инвестирането в нови дълготрайни активи. От показателят за обща ликвидност е ясно, че 

дружеството ще среща затруднения да обслужва текущите си задължения. Това характеризира 

общото финансово състояние определено на база обща балансова структура като лошо. 

 

След прегледа на представената от дружеството информация и обосновки в 

справките от ценовия модел за първия ценови период са извършени следните корекции: 

1. В справка № 2 „РБА” е увеличена стойността на ДМА с 3 004 хил. лв. в съответствие с 

прогнозния размер на инвестициите за втория ценови период и изпълнените разходи над 

прогнозните инвестиции за първия ценови период с 2 149 хил. лв. 

2. В справка № 1 „Разходи” са увеличени със 193 хил. лв. разходите за амортизации в 

съответствие с корекциите по т.1 и годишната амортизационна норма на ДМА съгласно 

Указанията на ДКЕВР. 

3. В справка №4 „ТИП в производството” са коригирани данните в съответствие със 

заявените от дружеството прогнозни количества електрическа и топлинна енергия при 

запазване на специфичните разходни норми и количества енергия за СН, както следва: 

- количествата произведена електрическа енергия от 55 110 МВтч на 57 630 МВтч; 

- отпуснатата топлинна енергия от съоръженията от 89 950 МВтч на 88 750 МВтч; 

- специфичните разходни норми за производство са приведени към прогнозните от 

първия ценови период, като количеството природен газ е намалено с 400 хил. нм
3
. 

 

След извършените корекции изчислените цени и елементите на необходимите 

приходи на „Далкия Варна” ЕАД за втората година от регулаторния период са следните: 

1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 209,70 лв./МВтч, в т.ч.: 

- индивидуална цена на електрическа енергия – 134,70 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 –  

79,47 лв./МВтч; 

При стойности на показателите за корекции, необходими годишни приходи и 

прогнозни количества енергия за ценовия период: 

Индекс на инфлация – 4,6%; 

Коефициент за подобряване на ефективността на УПР – 1,0%; 

Регулаторна база на активите – 22 774 хил. лв.; 

Норма на възвращаемост – 6,47%; 

Необходими годишни приходи – 15 925 хил. лв.; 

Прогнозни количества комбинирана електрическа енергия от високоефективно 

комбинирано производство – 54 530 МВтч. 

Прогнозни количества на топлинна енергия с топлоносител гореща вода –  

56 500 МВтч. 

 

9. „Топлофикация Враца” ЕАД 
С писмо вх. № Е-14-06-7/13.04.2011 г. дружеството е подало заявления за утвърждаване 

на цени на електрическа и топлинна енергия за втората година от регулаторния период, към 

което е приложило на хартиен и електронен носител и по електронна поща: 

1. Прогнозна информация за 2011 г., с приложени справки от № 1 до № 7; 

2. Отчетна информация за 2010 г., с приложени справки от № 1 до № 7; 

3. Отчет и анализ на планираните и изпълнени инвестиционни и ремонтни мероприятия 

за 2010 г. и за 2011 г.; 

4. Копие на договор за изкупуване на електрическа енергия с „ЧЕЗ Електро България” 

АД; 

5. Отчетна информация за приходите от продажба на топлинна и електрическа енергия за 

2010 г.; 

6. Копие на публикация на предложените за утвърждаване цени на енергия във в-к 

“Конкурент” от 11.03.2011 г.; 

7. Документ за платена такса за разглеждане на заявлението. 
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Дружеството е предложило за утвърждаване следните цени на енергия, без ДДС: 

- преференциална цена на електрическа енергия - 267,26 лв./МВтч (с включена добавка 

по чл. 33, ал.3 от ЗЕ - 75.00 лв./МВтч); 

- еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода –  

85,96 лв./МВтч. 

Така предложените за утвърждаване цени на енергия са изчислени с цена на природен 

газ – 532,14 лв./хил. нм
3
. 

 

С писмо изх. № Е-14-06-7/20.04.2011 г. на основание чл. 38, ал. 2 от ЗЕ и чл. 26а от 

НРЦТЕ от дружеството е поискано да представи: 

1. Отчетна информация за първия ценови период от 01.07.2010 г. – 30.06.2011 г. и 

прогнозна информация за втория ценови период от 01.07.2011 г. – 30.06.2012 г. с приложени 

справки от №1 до №7, попълнени в съответствие с указанията на ДКЕВР; 

При отклонение на прогнозни данни в справките за втория ценови период да се 

представят съответните обосновки. 

2. Отчет на изпълнението на ремонтната програма за първия ценови период от 

01.07.2010 г. – 30.06.2011 г.; 

3. Остойностена ремонтна програма за втория ценови период от 01.07.2011 г. – 

30.06.2012 г. по видове лицензионни дейности и по позиции; 

4. Прогнозни разходи за инвестиции за втория ценови период от 01.07.2011 г. – 

30.06.2012 г. по видове лицензионни дейности и по позиции със съответния срок на въвеждане 

в експлоатация на активите; 

5. Отчетна информация за приходите от продажба на топлинна и електрическа енергия 

за ценовия период 01.07.2010-30.06.2011 г.; 

6. Приложение №1 (прогнозни количества електрическа енергия за 2011 г.) към договора 

за изкупуване на електрическа енергия с „ЧЕЗ Електро България” АД. 

 

С писма вх. № Е-14-06-7/28.04.2011 г., № Е-14-06-7/09.05.2011 г. и  

№ Е-14-06-7/12.05.2011 г. дружеството е изпратило исканата информация. 

 

След прегледа на представената от дружеството информация за втория ценови 

период е констатирано следното: 

За втория ценови период в справка №1 „Разходи” прогнозните УПР са увеличени от  

4 972хил. лв. на 7 268 хил. лв. или с 46,18%. 

За първия ценови период дружеството отчита с 3,18% по-високи количества реализирана 

електрическа енергия и със 17,9% намаление на реализацията на топлинната енергия с гореща 

вода. 

Дружеството е заложило отчетените за първия ценови период технико-икономически 

показатели като прогноза за втория ценови период. 

Прогнозните технологични разходи по преноса на топлинна енергия с гореща вода са 

завишени от 22,85% за първия период на 26,47% за втория ценови период. 

Утвърдените прогнозни разходи за ремонт за първия ценови период общо са 464 хил. лв., 

в т. ч. в производството – 408 хил. лв. и в преноса 56 хил. лв. 

Дружеството отчита разходи за ремонт на стойност 1 312 хил. лв. или с 848 хил. лв.  

(182,76%) повече от прогнозираното. За втория ценови период са предвидени средства за 

ремонтни дейности в размер на 1 382 хил. лв. 

Изпълнените инвестиционни мероприятия за първи ценови период са на обща стойност 

81 хил. лв., при прогнозирани 84 хил. лв. (-3,57%). За втория ценови период  

„Топлофикация Враца” ЕАД предвижда инвестиции в производството на стойност 537 хил. лв.  

 

Финансови резултати от дейността на дружеството през 2010 г. 

Текущият финансов резултат, съгласно представеният одитиран годишен финансов отчет 

за 2010 г. на “Топлофикация Враца” ЕАД е загуба в размер на 1 202 хил. лв. при отчетена загуба 
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за 2009 г. от 2 387 хил. лв. Намалението на загубата е в резултат на по-значителното намаление 

на разходите спрямо намалението на приходите. 

Общо дълготрайните активите на дружеството намаляват със 17 %, на 13 439 хил. лв. 

през 2010 г. от 16 284 хил. лв. през 2009 г., в резултат на намаляването на балансовата стойност 

на машините и оборудването.  

Дългосрочните пасиви на дружеството намаляват с 24% до 5 568 хил. лв. през отчетния 

период от 7 362 хил. лв. за предходния период, основно в резултат от намаляване на 

задълженията към финансови предприятия. 

Общото финансово състояние на „Топлофикация Враца” ЕАД, определено на база 

общата балансова структура към 31.12.2010 г. е лошо. Дружеството не разполага с 

необходимият оборотен капитал за погасяване на текущите си задължения. Собственият 

капитал също е в недостатъчен размер за покриване на финансовите задължения, както и за 

обезпечаване финансирането на инвестиционните мероприятия със собствени средства. 

 

След прегледа на представената от дружеството информация и обосновки в 

справките от ценовия модел са извършени следните корекции: 

1. В справка № 2 „РБА” е увеличена стойността на ДМА с 537 хил. лв. в съответствие с 

прогнозния размер на инвестициите за втория ценови период. 

2. В справка № 1 „Разходи” са увеличени с 35 хил. лв. разходите за амортизации в 

съответствие с корекциите по т.1 и годишната амортизационна норма на ДМА съгласно 

Указанията на ДКЕВР. 

3. В справка №4 „ТИП в производството” са коригирани данните в съответствие с 

отчетените за първия ценови период количества електрическа и топлинна енергия при 

запазване на специфичните разходни норми и количества енергия за СН на ниво прогнозни или 

отчетени за предходния период, както следва: 

- количествата произведена електрическа енергия от 43 600 МВтч на 45 016 МВтч; 

- отпуснатата топлинна енергия от съоръженията от 141 106 МВтч на 120 294 МВтч; 

4. В справка №5 „ТИП в преноса” технологичните разходи по преноса с гореща вода са 

приведени към прогнозните за първия ценови период. 

 

След извършените корекции изчислените цени и елементите на необходимите 

приходи на „Топлофикация Враца” ЕАД за втората година от регулаторния период са 

следните: 

1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 216,97 лв./МВтч, в т.ч.: 

- индивидуална цена на електрическа енергия – 141,97 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 –  

81,87 лв./МВтч; 

При стойности на показателите за корекции, необходими годишни приходи и 

прогнозни количества енергия за ценовия период: 

Индекс на инфлация – 4,6%; 

Коефициент за подобряване на ефективността на УПР – 1,0%; 

Регулаторна база на активите – 14 122 хил. лв.; 

Норма на възвращаемост – 6,26%; 

Необходими годишни приходи – 16 665 хил. лв.; 

Прогнозни количества комбинирана електрическа енергия от високоефективно 

комбинирано производство – 42 304 МВтч. 

Прогнозни количества на топлинна енергия с топлоносител гореща вода –  

91 442 МВтч. 

 

10. „Топлофикация Бургас” ЕАД 
С писмо вх. № Е-14-13-8/13.04.2011 г. дружеството е подало заявление за утвърждаване 

на цени на електрическа и топлинна енергия за втората година от регулаторния период, към 

което е приложило на хартиен и електронен носител и по електронна поща: 
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1. Прогнозна информация за втори ценови период от 01.07.2011 г. – 30.06.2012 г., 

изготвена по справки от № 1 до № 7; 

2. Отчетна информация за първи ценови период от 01.07.2010 г. – 30.06.2011 г. и за  

2010 г., изготвена по справки от № 1 до № 7; 

3. Обосновка на извършените корекции в ценовите справки; 

4. Договори за реконструкция и ремонт на 40 000 мото-часа № 2009-164_5B/21.12.2010 г. 

за двигатели от 1 до 3, № 2009-164_6B/21.12.2010 г. за двигател 4 и № 2009-164_7B/ 

21.12.2010 г. за двигатели 5 и 6. 

5. Отчет и анализ на планираните и изпълнени инвестиционни и ремонтни мероприятия 

за 2010 г. и за ценовия период 01.07.2010-30.06.2011 г. 

6. Отчетна информация за приходите от продажба на топлинна и електрическа енергия за 

2010 г. и ценовия период 01.07.2010-30.06.2011 г. 

7. Доказателства за изпълнение на изискванията на чл. 36а, ал.1 от ЗЕ за оповестяване на 

предложението в средствата за масова информация в едномесечен срок преди подаване на 

заявлението до ДКЕВР, включващи: писмо на “Топлофикация Бургас” ЕАД изх.  

№ ОП-К-315/10.03.2011 г. до в-к “Черноморски фар” за публикуване на оповестяването и копие 

на публикацията във в-к “Черноморски фар” от 11.03.2011 г.; Извадки от публикациите на 

оповестяването на страниците на “Топлофикация Бургас” ЕАД и “Имидж Едвъртайзинг” ЕООД 

в интернет; 

8. Неодитиран годишен финансов отчет за 2010 г. 

9. Документ за платена такса за разглеждане на заявлението. 

 

Дружеството е предложило за утвърждаване следните цени на енергия, без ДДС: 

- преференциална цена на електрическа енергия - 215,06 лв./МВтч (с включена добавка 

по чл. 33, ал.3 от ЗЕ – 60,00 лв./МВтч); 

- еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара –  

107,55 лв./МВтч. 

- еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода –  

63,89 лв./МВтч. 

 

Така предложените за утвърждаване цени на енергия са изчислени с цена на природен 

газ – 532,14 лв./хил. нм
3
. 

 

Обосновката на дружеството относно извършените корекции в справките от ценовия 

модел е следната: 

I. СПРАВКА № 1 - РАЗХОДИ 

Прогнозните разходи за новия ценови период 01.07.2011 г. - 30.06.3012 г. са определени 

на база заявените такива за ценови период 01.07.2010 г. - 30.06.2011 г., като са индексирани с 

инфлация 4.5%, съгласно указанията на ДКЕВР и като са взети предвид и особеностите в 

режимите и схемите на работа през прогнозния период 01.07.2011 г. - 30.06.2012 г. 

Съществуващите към началото на втория ценови период дълготрайни активи (ДА) се 

амортизират съгласно прилаганата в дружеството счетоводна политика и счетоводния 

амортизационен план. Разходите за амортизации на ДА в експлоатация след началото на 

ценовия период 01.07.2011-30.06.2012 г. са изчислени съгласно определения им полезен живот 

от месеца, следващ въвеждането им в експлоатация, като се прилага линейният метод на 

амортизация. Прогнозният размер на амортизациите, включващ тези на съществуващите ДА и 

на средно-годишния номинален размер на инвестициите за периода 01.07.2011-30.06.2012 г., 

съставлява 3 042 х. лв., като 1 900 х. лв. от тях са пряко отнесени към производството на 

електрическа енергия, а 346 х. лв. са пряко отнесени към производството на топлинна енергия. 

Разходите за амортизации, начислени върху ДА само за топлинна енергия, са разпределени по 

направления “Производство” – 41 хил. лв. и “Пренос” – 305 хил. лв. на териториален принцип. 

Амортизациите, начислявани върху ДА, общи за двете производства, представляват 144 хил. лв.  

През 2011 г. от месец юли последователно, в рамките на по един месец, ще бъдат 

проведени мероприятия по реконструкцията на шестте броя двигатели, които по време ще 
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съвпаднат с извършването на ремонтите на 40 000 часа. Стойността на реконструкцията възлиза 

на 2 510 х. лв. и с нея ще бъде увеличена стойността на инсталацията за комбинирано 

производство на електрическа и топлинна енергия и респективно на всеки двигател. За 

дейностите по реконструкцията на двигателите са приложени сключени договори с WARTSILA 

Швеция. 

Разходите за ремонт, посочени в условно-постоянните разходи, са в размер на  

2 390 хил. лв., в т. ч. 2 085 хил. лв. в направление “Производство” и 305 хил. лв. в направление 

“Пренос”. Разходите за ремонт, отнесени към електрическата енергия, включват обслужвания, 

ремонт и поддръжка на газобуталните двигатели, съгласно изискванията на производителя в 

периодите между всеки 625 и 40 000 мото-часа работа. От месец юли 2011 г., съвместно с 

реконструкцията на двигателите, в рамките на по един месец, ще бъдат извършени ремонтите 

на 40 000 мото-часа последователно на всички двигатели. Стойността на резервните части за 

ремонта на двигателите за 40 000 часа в размер на 1 638 хил. лв. е допълнително включена към 

упоменатите по-горе договори. Тази стойност е увеличена с 108 хил. лв., представляващи 

разходи за ремонт на 12 броя турбо-компресори и охладители на въздуха, които не са 

задължение на WARTSILA Швеция. 

Прогнозният разход за заплати е в размер на 2 073 хил. лв. и представлява 

индексираният с 4.5% размер на разходите за заплати от първия ценови период. 

Разходите за осигуровки за ценови период 01.07.2011-30.06.2012 г. са определени на база 

действащите осигурителни ставки и сбора от разходите за заплати и стойността на безплатната 

предпазна храна.  

Разходите за такса събрано инкасо са прогнозирани в размер на 195 хил. лв., като 

размерът им е формиран в съответствие с индексираните с 4.5% възнаграждения на 

изпълнителите по сключените договори за събиране на вземания като: ТП ”Български пощи”, 

”Кредитреформ България” ООД, “Ипей” АД, “Изипей” АД, “Транскарт” ЕАД и др. 

Разходите за горива в енергийната и водогрейна части, посочени в променливите 

разходи, са определени при цена природния газ 532.14 лв./хнм
3
, съгласно указанията на ДКЕВР. 

Разходите за масло през втория ценови период 01.07.2011 г. - 30.06.2012 г. са запазени в 

размера им от първия ценови период на 353 хил. лв. и са формирани на база: 

 разход на масло в размер на 0.912 kg/мото-час, при нормативен разход на двигателите, 

предоставен от производителя - 1.6 kg/мото-час, т.е. с 43% по-ниско от нормативния, и при 

общ годишен пробег за всички двигатели 46 143 мото-часа; 

 задължителна подмяна на отработеното масло на всеки 2 000 мото-часа в съответствие с 

изискванията на производителя за превантивна поддръжка, т.е. 24 бр. подмени с обем  

1 800 литра; 

 най-ниска оферирана цена 3.90 лв./л. 

II. СПРАВКА № 2 - РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ 

Справка №2 е изготвена, като е използвана информация за очакваната стойност на 

активите към 30.06.2011 г. и размера на инвестициите за ценовия период от 01.07.2011 - 

30.06.2012 г. В очакваната стойност на ДА не са включени тези, несвързани с лицензионната 

дейност и отдадените под наем. 

При разпределението на активите и съответните им амортизации е спазен следния 

принцип: тези, които могат да бъдат отнесени към всеки един от произвежданите продукти, са 

разпределени към него, а които не могат да бъдат пряко отнесени към производството на 

топлинната или електрическата енергия са разпределени с коефициента на разпределение на 

УПР в централата – 0,1316. 

Съгласно утвърдената в дружеството счетоводна политика разходите за реконструкциите 

на шестте броя двигатели, които ще бъдат направени от месец юли 2011 г., последователно по 

един месец за всеки двигател, ще бъдат отнесени като инвестиции, увеличаващи стойността на 

двигателите. Общият размер на инвестицията в съответствие с сключените и цитирани по-горе 

договори, възлиза на 2 510 хил. лв. 

Общият размер на оборотния капитал е изчислен като 1/8 част признатите годишни 

разходи за дейността по лицензиите. Оборотните капитали за производство на електрическа, 

топлинна енергия и пренос са определени пропорционално на нетните стойности на ДА за 
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съответната дейност. 

III. СПРАВКА № 3- НОРМА НА ВЪЗВРАЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА 
Стойността на собствения капитал в Справка №3 е определена на база очакваните 

балансови стойности към 30.06.2011 г., като не включва финансовия резултат за 2011 г.  

Нормата на възвращаемост на собствения капитал е в размер на 8 %. 

Привлеченият капитал и средно претеглената му норма на възвръщаемост са определени 

в съответствие със задълженията по кредити и техните лихвени ставки. 

Данъчните задължения за регулаторния период са в съответствие със ЗКПО – 10 %. 

IV. СПРАВКА № 4 – ТИП-ПРОИЗВОДСТВО 

Прогнозираните количества електрическа и топлинна енергия за производство 

съставляват съответно 127 050 MWh и 202 344 MWh. Намалението на произведената топлинна 

енергия спрямо отчетеното през първия ценови период съставлява 0.7 % и е в резултат на 

намалението на технологичните разходи на топлинна енергия по преноса с 1 593 MWh или  

2.88 % спрямо отчета за първия ценови период. 

През прогнозния период общата ефективност на инсталацията за комбинирано 

производство се планира да бъде 78.57%, което е гаранция, че отсъства некомбинирано 

произведена електрическа енергия и инсталацията се причислява към групата на 

високоефективните с икономия на гориво над 10%. 

Специфичният разход на условно гориво за топлинна енергия съставлява 127.7 kg/MWh, 

като същият е в съответствие с приетата ефективност на водогрейните котли в размер на 90%. 

V. СПРАВКА № 5 – ТИП-ПРЕНОС 

През втория ценови период 01.07.2011-30.06.2012 г. количеството топлинна енергия за 

разпределение съставлява 143 408 MWh, т.е. запазва стойността си спрямо отчета за първия 

ценови период. 

Технологичните разходи по преноса съставляват 53 618 MWh топлинна енергия, което 

намаление с 2.88 % спрямо отчета за първия ценови период. 

Като резултат от това, отпуснатата топлинна енергия към преноса за прогнозния ценови 

период е в размер на 197 028 MWh. Това е 0.8% намаление спрямо отчетните данни за първия 

ценови период. 

VI. СПРАВКА № 7 – ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕФЕРЕНЦИАНАТА ЦЕНА НА 

ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ ОТ КОМБИНИРАНО ПРОИЗВОДСТВО. 

През ценовия период 01.07.2011-30.06.2012 г. на дружеството предстои плащането на 

такса 900 хил. лв. за присъединяване на независим производител на електрическа енергия към 

преносната електрическа мрежа на „НЕК” ЕАД. Тази такса представлява разход, който пряко 

следва да бъде отнесен към разходите за електрическа енергия. Тъй като в модела за 

ценообразуване на ДКЕВР не е предвидена възможност за отразяване на разходи, отнасящи се 

само за производство на електрическа енергия, таксата в размер на 900 хил. лв., е отразена 

единствено в “Необходими приходи за производство на електрическа енергия”. 

При определяне на преференциалната цена на електрическата енергия от комбинираното 

производство за ценовия период 01.07.2011-30.06.2012 г. е запазена утвърдената с последното 

решение № Ц – 45 от 27.12.2010 г. на ДКЕВР добавка в размер на 60 лв./MWh. 

 

С писмо изх. № Е-14-13-8 / 20.04.2011 г. на основание чл. 38, ал. 2 от ЗЕ и чл. 26а от 

НРЦТЕ от дружеството е поискано да представи: 

1. Прогнозни разходи за инвестиции за втория ценови период от 01.07.2011 г. –  

30.06.2012 г. по видове лицензионни дейности и по позиции със съответния срок на 

въвеждане в експлоатация на активите; 

2. Остойностена ремонтна програма по позиции за периода 01.07.2011 г. –  

30.06.2012 г. в производството и в преноса на топлинна енергия; 

3. Обосновка на завишените прогнозни разходи за масло за втория ценови период в 

сравнение с отчетените такива за 2010 г. и за първия ценови период; 

4. Отчетна информация за 2010 г. с приложени справки по ЕССО. 

 

С писмо вх. № Е-14-13-8/05.05.2011 г. дружеството е изпратило исканата 
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информация, със забележка, че приложенията към него не са подписани. 

 

След прегледа на представената от дружеството информация за втория ценови период е 

констатирано следното: 

За втория ценови период в справка №1 „Разходи” прогнозните УПР са увеличени от  

7 898 хил. лв. на 9 342 хил. лв. или с 18,28%. 

Прогнозните количества произведена електрическа енергия са непроменени спрямо 

прогнозните за първия ценови период. Увеличени са количествата на електрическа енергия за 

собствени нужди от 5,14% на 5,52%. 

Завишени са специфичните разходни норми за производство на електрическа и топлинна 

енергия спрямо прогнозните и отчетените за първия ценови период. 

Количествата реализирана топлинна енергия с гореща вода за втория ценови период са 

завишени от 134 413 МВтч на 143 408 МВтч, т. е с 6,69%. 

Прогнозната норма на възвращаемост на собствения капитал е увеличена от 5% на 8%. 

Прогнозните технологични разходи по преноса на топлинна енергия с гореща вода 

намаляват от 34,82% за първия период на 27,21% за втория ценови период. 

Утвърдените прогнозни разходи за ремонт за първия ценови период общо са  

1 054 хил. лв., в т. ч. в производството - 801 хил. лв. и в преноса - 253 хил. лв. 

Отчетените разходи за ремонт за същия период са 1 245 хил. лв. - в производството са  

1 083 хил. лв. (увеличение 1,06%) и в преноса - 162 хил. лв. (неизпълнение с 46,36%). 

За втория ценови период са предвидени средства за ремонтни дейности на обща 

стойност 2 390 хил. лв. 

Отчетените инвестиционни разходи са в размер на 1 172 хил. лв., при прогнозирани 

2 555 хил. лв. Извършените инвестиции са по-малко от предвидените с 1 383 хил.лв. (- 54,13%). 

В производството са изразходвани 1 043 хил. лв. Усвоените средства в преноса на топлинна 

енергия възлизат на 129 хил. лв. 

За втори ценови период дружеството предвижда инвестиции на обща стойност  

2 910 хил.лв.: в производството – 2 665 хил. лв., а в преноса – 245 хил. лв. 

 

Финансови резултати от дейността на дружеството през 2010 г. 

Отчетеният текущ финансов резултат съгласно представеният неодитиран годишен 

финансов отчет за 2010 г. на “Топлофикация Бургас” ЕАД е печалба в размер на 4 810 хил. лв. 

при отчетена печалба за 2009 г. в размер на 1 914 хил.лв. Подобряването на финансовия 

резултат се дължи на изпреварващия темп на намаление на разходите пред намалението на 

приходите. 

Общо дълготрайните активите на дружеството намаляват със 33 % на 29 367 хил. лв. 

през 2010 г. от 43 802 хил. лв. през 2009 г., основно в резултат на намаляването на балансовата 

стойност на „други дългосрочни финансови активи”.  

Дългосрочните пасиви на дружеството намаляват с 56% до 3 652 хил. лв. през отчетния 

период от 8 316 хил. лв. за предходния период, основно в резултат от намаляване на 

задълженията към доставчици. 

Нарастването на положителният финансов резултат за 2010 г. и стойностите на 

финансовите показатели изчислени на база обща балансова структура на “Топлофикация 

Бургас” ЕАД към 31.12.2010 г., определят общото финансово състояние като много добро. 

Отчетените стойности на показателите за ликвидност са индикатор, че дружеството няма да 

среща затруднения при обслужване на текущите си задължения с наличните краткотрайни 

активи. Размерът на собственият капитал покрива финансовите задължения и гарантира 

обезпечаване на финансирането на инвестиционните мероприятия със собствени средства 

 

След прегледа на представената от дружеството информация и обосновки в 

справките от ценовия модел са извършени следните корекции: 

1. В справка № 2 „РБА” е увеличена стойността на ДМА със 76 хил. лв. в съответствие с 

прогнозния размер на инвестициите за втория ценови период и неизпълнените разходи с  

1 383 хил. лв. за първия ценови период. 
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2. В справка № 1 „Разходи” са увеличени общо с 5 хил. лв. разходите за амортизации в 

съответствие с корекциите по т. 1 и годишната амортизационна норма на ДМА съгласно 

Указанията на ДКЕВР. 

3. В справка №4 „ТИП в производството” са коригирани данните в съответствие с 

отчетените за първия ценови период количества електрическа и топлинна енергия при 

запазване на специфичните разходни норми и количества енергия за СН на ниво прогнозни или 

отчетени за предходния период, както следва: 

- количествата произведена електрическа енергия от 127 050  МВтч на 128 855 МВтч; 

- отпуснатата топлинна енергия от съоръженията от 205 608 МВтч на 202 798 МВтч; 

4. В справка №5 „ТИП в преноса” технологичните разходи по преноса с гореща вода са 

приведени към отчетените през първия ценови период. 

 

След извършените корекции изчислените цени и елементите на необходимите 

приходи на „Топлофикация Бургас” ЕАД за втората година от регулаторния период са 

следните: 

1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 197,56 лв./МВтч, в т.ч.: 

- индивидуална цена на електрическа енергия – 137,56 лв./МВтч; 

- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 60,00 лв./МВтч; 

2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара без ДДС –  

81,83 лв./МВтч; 

3. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода без ДДС –  

65,23 лв./МВтч; 

При стойности на показателите за корекции, необходими годишни приходи и 

прогнозни количества енергия за ценовия период: 

Индекс на инфлация – 4,6%; 

Коефициент за подобряване на ефективността на УПР – 1,0%; 

Регулаторна база на активите – 33 095 хил. лв.; 

Норма на възвращаемост – 6,06%; 

Необходими годишни приходи – 33 660 хил. лв.; 

Прогнозни количества комбинирана електрическа енергия от високоефективно 

комбинирано производство – 123 023 МВтч. 

Прогнозни количества на топлинна енергия с топлоносител водна пара – 2 МВтч. 

Прогнозни количества на топлинна енергия с топлоносител гореща вода –  

143 408 МВтч. 

 

11. „Топлофикация ВТ” АД, гр. Велико Търново 
С писмо вх. № Е-14-05-8/13.04.2011 г. дружеството е подало заявление за утвърждаване 

на цени на електрическа и топлинна енергия за втората година от регулаторния период, към 

което е приложило на хартиен и електронен носител и по електронна поща: 

1. Прогнозна информация за втори ценови период от 01.07.2011 г. – 30.06.2012 г., 

изготвена по справки от № 1 до № 7; 

2. Отчетна информация за първи ценови период от 01.07.2010 г. – 30.06.2011 г. и за  

2010 г., изготвена по справки от № 1 до № 7; 

3. Обосновка на прогнозните разходи за утвърждаване на цени за втория ценови период; 

4. Копие на договор за изкупуване на електрическа енергия с „Е.ОН България 

Продажби” АД; 

5. Отчет и анализ на планираните и изпълнени инвестиционни и ремонтни мероприятия 

за 2010 г. и за ценовия период 01.07.2010-30.06.2011 г.; 

6. Отчетна информация за приходите от продажба на топлинна и електрическа енергия за 

2010 г. и ценовия период 01.07.2010-30.06.2011 г.; 

7. Справка за средно претеглена норма на възвращаемост на привлечения капитал към 

31.12.2010 г.; 

8. Опис на консервирани активи към 01.01.2011 г. от инвентарната книга; 

9. Копия на публикации във в-к “Борба” и „Янтра днес” от 09.03.2011 г.; 
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10. Неодитиран годишен финансов отчет за 2010 г.; 

11. Отчетна информация за 2010 г. с попълнени справки по ЕССО; 

12. Документ за платена такса за разглеждане на заявлението. 

 

Дружеството е предложило за утвърждаване следните цени на енергия, без ДДС: 

- преференциална цена на електрическа енергия - 258,40 лв./МВтч (с включена добавка 

по чл. 33, ал.3 от ЗЕ - 75.00 лв./МВтч); 

- еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода –  

109,31 лв./МВтч. 

 

Така предложените за утвърждаване цени на енергия са изчислени с цена на природен 

газ – 613,22 лв./хил. нм
3
. 

Дружеството е внесло следната обосновка на прогнозните разходи за втория ценови 

период:  

І. УСЛОВНО ПОСТОЯННИ РАЗХОДИ  

1. Разходи за материали 

Прогнозните разходи за материали за ценовия период 01.07.2011 г. - 30.06.2012 г. в 

позиция “Разходи за материали” в Справка №1 “Разходи”са завишени в сравнение с отчетените 

за 2010 г. с 4,5% инфлация. 

2. Разходи за външни услуги 

Разходите за външни услуги, прогнозирани за ценовия период 01.07.2011 г.-30.06.2012 г., 

са 300 хил. лв., коригирани са прогнозните разходи за 2010 г. с 4,5 % инфлация. 

В увеличението на разходите за външни услуги позиция - Данъци и такси са завишени с 

8 хил. лв., поради значителното увеличение на данък сгради за 2011г. 

Данък сгради и такса битови отпадъци в Община В. Търново са изчислени върху 

данъчната оценка на имотите, която е значително по-висока в сравнение с отчетната им 

стойност. 

За 2010 г. са платени 15 хил. лв. данък сгради и такса битови отпадъци, а за 2011 г. -  

23 хил. лв. 

Спрени са от движение и са бракувани автомобилите, които не се ползват пълноценно, с 

цел намаляване на данъка върху МПС.  

Данъци и такси за ценовия период включват освен разходите за данък МПС, данък 

сгради и ТБО, лицензионни такси за 2011 г. към ДКЕВР, такси заявления за цени към ДКЕВР, 

такси към МОСВ и др.  

За периода 01.07.2011 г. - 30.06.2012 г. е увеличена таксата събрано инкасо, тъй като 

отчетената за 2010 г. е увеличена спрямо прогнозираната. Това се дължи на факта, че все повече 

битови абонати плащат сметките си за ползвана топлоенергия чрез ИПЕЙ, Транскарт и 

разплащателни сметки по банков път, за което предприятието плаща комисионни. Намален е 

броят на инкасаторките от 3 на 2. 

Другите разходи за външни услуги, прогнозирани за ценовия период, са без съществено 

изменение в сравнение с прогнозираните и отчетени през 2010 г. 

3. Разходи за амортизации  

Отчетените разходи за амортизации за 2010 г. са 545 хил. лв., а прогнозираните за втория 

ценови период 01.07.2011 г. – 30.06.2012 г. са 482 хил. лв. 

Разходите за амортизации за ценовия период са намалени в сравнение с отчетените през 

2010 г. в частта на производството и преноса на топлинна енергия, поради спиране 

начисляването на амортизация на консервирани активи от 01.01.2011 г. – котел ВК 50, газови 

горелки и механична част ЛОЦ, резервоари за мазут и отпадане на амортизации на бракувани 

ДМА с остатъчна стойност през 2010г. /Приложени са списъци на консервирани ДМА /. 

В разходите за амортизации са включени 24 хил. лв. амортизации на котел на биогориво 

3.15 МВт, внос от Украйна на стойност 540 хил. лв., изчислени при 6,67% годишна 

амортизационна норма съгласно Указанията на ДКЕВР. Котелът ще бъде въведен в действие 

през м. 10.2011 г., а амортизациите са изчислени от 01.11.2011 г. до 30.06.2012 г. – 24 хил. лв. за 

8 месеца.   
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По-голяма част от ДМА на дружеството са с по-дълъг полезен живот в счетоводния 

амортизационен план, т.е. с по-малки амортизации отколкото в Данъчния амортизационен план 

съгласно амортизационните норми по ЗКПО с цел да се начисляват по-малко разходи за 

амортизации, поради високите цени на топлоенергията, които се дължат на по-скъпия природен 

газ, който се заплаща на “Овергаз Север” ЕАД. 

На ДМА, които не се ползват не се начисляват амортизации. 

4. Разходи за заплати  

Отчетените разходи за заплати за 2010 г. от 680 хил. лв. съвпадат с прогнозираните за 

2010 г., поради факта, че целият персонал през летния сезон ползва по 30 дни неплатен отпуск, 

съкратени са 4 човека и са намалени възнагражденията на членовете на СД, а на двама от тях са 

спрени от 01.07.2010 г. 

Прогнозните разходи за заплати за ценовия период 01.07.2011 г.-30.06.2012 г. са 

завишени с 4,5% инфлация. 

5. Разходи за осигуровки  

Прогнозираните разходи за осигуровки са обвързани с РЗ за втория ценови период. За 

2011 г. е увеличен процентът на вноската за ф. Пенсии.  

6. Други разходи 

Прогнозните Други разходи за ценовия период 01.07.2011 г. - 30.06.2012 г. са 

коригирани с инфлация 4.5%. Увеличават се още от началото на годината разходите, свързани с 

екологията – верификация на емисии, сумите изплатени за командировки, сумите за граждански 

договори - за отчитане на водомери за БГВ, което се прави от граждани, живеещи в сгради, 

ползващи топла вода. 

ІІІ. СПРАВКА ЗА СРЕДНО ПРЕТЕГЛЕНА НОРМА НА ВЪЗВРАЩАЕМОСТ НА 

ПРИВЛЕЧЕНИЯ КАПИТАЛ КЪМ 31.12.2010 г. 

Съгласно представената справка средната норма на възвращаемост на привлечения 

капитал е 10.73%. Приложени са извлечения от счетоводни сметки за остатъците по заемите 

към 31.12.2010 г. 

Забавените плащания за топлоенергия от потребителите налагат ползването на кредити 

за оборотни средства от “Топлофикация ВТ” АД за плащане на авансовите вноски за природен 

газ. 

 

С писмо изх. № Е-14-05-8/20.04.2011 г. на основание чл. 38, ал. 2 от ЗЕ и чл. 26а от 

НРЦТЕ от дружеството е поискано да представи: 

1. Обосновка за прогнозните количества произведена електрическа и топлинна енергия 

за втория ценови период от 01.07.2011 г. – 30.06.2012 г. в сравнение с отчетените 

количества за 2010 г. и за първия ценови период; 

2. Обосновка на завишените количества ел. енергия за СН за втория ценови период; 

3. Отчет на извършените разходи за ремонт и инвестиции за първи ценови период от 

01.07.2010 г. – 30.06.2011 г. по видове лицензионни дейности и по позиции със 

съответния срок на въвеждане в експлоатация на активите; 

4. Остойностена ремонтна програма за периода 01.07.2011 г. – 30.06.2012 г. по видове 

лицензионни дейности и по позиции; 

5. Прогнозни разходи за инвестиции за втория ценови период от 01.07.2011 г. – 

30.06.2012 г. по видове лицензионни дейности и по позиции със съответния срок на 

въвеждане в експлоатация на активите. 

 

С писмо вх. № Е-14-05-8/29.04.2011 г. дружеството е изпратило исканата информация. 

Обосновките на дружеството са следните: 

1. За втори ценови период от 01.07.2011 г. - 30.06.2012 г. е прогнозирано да бъдат 

произведени 19 050 МВтч електрическа енергия и 38 050 МВтч топлинна енергия, което е 

обосновано от планираното спиране на когенератора за 28 дни през м. юли - август 2011 г. за 

основен ремонт по програмата на производителя при отработени 30 000 часа. През същия 

период ще бъде спряно и подаването на топлинна енергия за БГВ поради годишен ремонт на 

топлопреносната мрежа. 
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Частично спиране на когенератора за профилактика на утилизатора и интеркулера е 

планирано и през м. април 2012 г. При планираните спирания ще бъдат произведени по-малко  

2 500 МВтч ел. енергия и 2 650 МВтч топлинна енергия. 

2. При спиране на когенератора през неотоплителния период за производство на 

топлоенергия за БГВ ще се използва преустроения за изгаряне на биомаса котел ВК 50 с 

мощност 4 МВт, а след въвеждане в експлоатация през м. октомври 2011 г. и ВК “Алтай”. 

От планираното производство от котли на 17 370 МВтч топлинна енергия ще бъде 

произведена от котли с гориво биомаса 5 900 МВтч, като те ще работят над 1 800 часа. 

Завишеният разход на електрическа енергия за СН се дължи на по-голямата инсталирана 

електрическа мощност на допълнителното оборудване на котлите на биомаса - горивоподаващо 

оборудване, циркулационни помпи, димни и въздушни вентилатори, които са с обща 

инсталирана електрическа мощност 120 КВт. 

3. Отчет на разходите за ремонт от 01.07. 2010 г. до 30.06.2011 г. 

В разработената ремонтна програма за 2010 г. на дружеството за нормална работа на 

топлоизточниците и топлопреностните мрежи са предвидени 390 хил. лв., разпределени по 

дейности: 

- топлоизточници   - 350 х. лв. 

- топлопреносни мрежи -   20 х. лв. 

- абонатни станции  -   10 х. лв. 

- сгради                                 -   10 х. лв.  

           Всичко:  -  390 х. лв. 

Към 30.06.2011 г. ще бъдат усвоени 54 хил. лв., от които в производството 49 хил. лв. и в 

преноса 5 хил. лв.  

4. За изпълнението на инвестиционна програма за първи ценови период са предвидени за 

топлоизточниците и топлопреносните мрежи – 1 345 хил. лв., като 1 300 хил. лв. в 

производството и 45 хил. лв. – в преноса. 

За първия ценови период са усвоени 27,5 хил. лв. – в “Производство на ТЕ” – 18 хил. лв. 

и в ”Пренос на ТЕ” - 9,5 хил. лв. 

5. Прогнозните разходи за инвестиции за втори ценови период - 01.07.2011 г. - 

30.06.2012 г. са в размер на 610 хил. лв.: 

5.1. “Производство на ТЕ” – 600 хил. лв. 

- доставка и монтаж на водогреен котел за изгаряне на биогориво с мощност 3,15 МВт - 

550 хил. лв. - въвеждане в експлоатация м. 10.2011 г. 

- доставка и монтаж на транспортни съоръжения за биогориво към котел ВК - 3.15 -  

50 хил. лв. - въвеждане в експлоатация м. 10.2011 г. 

5.2. Инвестиции на съоръжения в дейност”Пренос на ТЕ” - 10.0 хил. лв. 

- закупуване на 14 бр. топломери - 8 хил. лв. –                 м. октомври 2011 г. 

- монтиране на 1 брой абонатна станция - 2.0 хил. лв.  – м. октомври 2011 г. 

За финансиране на инвестиционната програма е сключен договор за инвестиционен 

кредит в размер 280 хил. евро. 

 

След прегледа на представената от дружеството информация за втория ценови период е 

констатирано следното: 

За втория ценови период в справка №1 „Разходи” прогнозните УПР са увеличени от  

2 044 хил. лв. на 2 178 хил. лв. или с 6,56%. 

Среднопретеглената норма възвращаемост на привлечения капитал е увеличена от 9% на 

10,73%. 

За първия ценови период дружеството отчита с 3 380 МВтч или с 20,61% по-високи 

количества реализирана електрическа енергия. Отчетеното количество реализирана топлинна 

енергия е с 29,46% по-ниско от прогнозното. 

Прогнозните количества реализирана електрическа енергия за втория период са 

увеличени с 550 МВтч спрямо прогнозните за първия ценови период. 

Увеличени са прогнозните количества на електрическа енергия за собствени нужди от 

9,64% на 11,02%. 
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Прогнозните количества за втория ценови период реализирана топлинна енергия с 

гореща вода са намалени от 29 600 МВтч на 25 900 МВтч, т. е с 12,5%. 

Отчетените технологични разходи по преноса на топлинна енергия с гореща вода са 

44,30%, прогнозните за втория ценови период са 25,04%. 

Утвърдените прогнозни разходи за ремонт за първия ценови период общо са 430 хил. лв., 

в т. ч. в производството – 420 хил. лв. и в преноса - 10 хил. лв. 

Неизпълнението на ремонтните дейности е с 376 хил. лв. (-87,44%) в сравнение с 

прогнозните данни. Разходите за ремонт на съоръжения в производството са 49 хил. лв., а в 

преноса на топлинна енергия са усвоени 5 хил. лв. 

Прогнозните разходи за инвестиции за първия ценови период са в размер на  

1 300 хил. лв. за доставка и монтаж на водогреен котел на биомаса. На по късен етап 

дружеството преразглежда инвестиционната си програма и я приема за твърде рискована, 

поради неразработения пазар за доставка на биомаса и голямата стойност на инсталацията  

(над 2 500 хил. лв.). За първи ценови период отчита неизпълнение на инвестиционни 

мероприятия в размер на 1 272 хил. лв. (- 97,85%). Отчетените разходи за инвестиции в 

производството са 18 хил. лв., а в преноса - 10 хил. лв. Дружеството предвижда за втори ценови 

период средства за инвестиции на стойност 610 хил. лв. 

 

Финансови резултати от дейността на дружеството през 2010 г. 

Текущият финансов резултат на “Топлофикация ВТ” АД, гр. Велико Търново за 2010 г. е 

загуба в размер на 1 095 хил. лв., по-голяма от тази през 2009 г., когато отчетеният текущ 

финансов резултат е загуба в размер на 920 хил. лв.  

Общо активите на дружеството за 2010 г. намаляват с 16%, до 5 990 хил. лв. от  

7 133 хил. лв. за 2009 г., в резултат на намалението на нетекущите и текущи активи. 

Нетекущите активи намаляват (до 3 808 хил. лв. от 4 375 хил. лв.), основно от намалени 

дългосрочни финансови активи и дълготрайни материални активи, а текущите активи 

намаляват (до 2 161 хил. лв. от 2 727 хил. лв.), преди всичко от намалени вземания и 

материални запаси.   

Записаният капитал на дружеството към 31.12.2010 г. е в размер на 1 197 хил. лв., а 

собственият капитал намалява на 1 831 хил. лв. от 2 959 хил. лв. от увеличена непокрита загуба. 

Общо задълженията на „Топлофикация ВТ” АД се увеличават незначително през 2010 г., 

спрямо 2009 г. и са в размер на 3 951 хил. лв. Задълженията на дружеството над една година се 

увеличават със 128%, основно от увеличени задължения към финансови предприятия. Тези под 

една година намаляват със 71%, от намалени задължения към финансови предприятия. 

Общото финансово състояние на „Топлофикация ВТ” АД, определено на база общата 

балансова структура към 31.12.2010 г. е напрегнато. Дружеството има свободни  краткотрайни 

активи да покрива текущите си задължения, но не може да покрива финансовите си задължения 

със собствени средства, както и да инвестира в нови дълготрайни активи. 

Структура на пасива е в съотношение 31% собствен капитал и 69% привлечени средства. 

 

След прегледа на представената от дружеството информация и обосновки в 

справките от ценовия модел са извършени следните корекции: 

1. В справка № 2 „РБА” е намалена стойността на ДМА с 1 007 хил. лв. в съответствие с 

прогнозния размер на инвестициите за втория ценови период и неизпълнените разходи общо с  

1 272 хил. лв. за първия ценови период. 

2. В справка № 1 „Разходи”: 

- намалени са общо с 67 хил. лв. разходите за амортизации в съответствие с корекциите 

по т.1 и годишната амортизационна норма на ДМА съгласно Указанията на ДКЕВР. 

- коригирани са прогнозните разходи за ремонт от 430 хил. лв. на 104 хил. лв., поради 

значителното неизпълнение на ремонтната програма за първия ценови период. 

3. В справка №4 „ТИП в производството” са коригирани данните в съответствие с 

отчетените за първия ценови период количества електрическа и топлинна енергия при 

запазване на специфичните разходни норми и количества енергия за СН на ниво прогнозни или 

отчетени за предходния период, както следва: 
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- количествата произведена електрическа енергия от 18 150 МВтч на 21 540 МВтч; 

- отпуснатата топлинна енергия от съоръженията от 40 000 МВтч на 42 100 МВтч; 

4. В справка №5 „ТИП в преноса” технологичните разходи по преноса с гореща вода са 

приведени към прогнозните за първия ценови период. 

 

След извършените корекции изчислените цени и елементите на необходимите 

приходи на „Топлофикация ВТ” АД за втората година от регулаторния период са 

следните: 

1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 219,53 лв./МВтч, в т.ч.: 

- индивидуална цена на електрическа енергия – 144,53 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 –  

95,84 лв./МВтч; 

При стойности на показателите за корекции, необходими годишни приходи и 

прогнозни количества енергия за ценовия период: 

Индекс на инфлация – 4,6%; 

Коефициент за подобряване на ефективността на УПР – 1,0%; 

Регулаторна база на активите – 3 099 хил. лв.; 

Норма на възвращаемост – 6,60%; 

Необходими годишни приходи – 6 925 хил. лв.; 

Прогнозни количества комбинирана електрическа енергия от високоефективно 

комбинирано производство – 19 780 МВтч. 

Прогнозни количества на топлинна енергия с топлоносител гореща вода –  

26 994 МВтч. 

** Изчисленията са извършени с цена на природен газ на газоразпределително 

дружество – 613,22 лв./хнм3 и цена на биогориво - 106.74 лв./т. 

 

12. „АЕЦ Козлодуй” ЕАД 
С писмо вх. № Е-14-24-4/15.04.2011 г. дружеството е уведомило ДКЕВР, че няма да 

подава заявление за изменение на действащата цена на топлинна енергия с гореща вода 

от 38,19 лв./МВтч, в съответствие с взето решение от съвета на директорите. Към писмото е 

представена следната технико-икономическа информация: 

1. Прогнозна информация за 2011 г., с приложени справки от № 1 до № 6; 

2. Отчетна информация за 2010 г., с приложени справки от № 1 до № 6; 

3. Отчет и анализ на планираните и изпълнени инвестиционни и ремонтни мероприятия 

за 2010 г. и за 2011 г.; 

4. Отчетна информация за приходите от продажба на топлинна енергия за първия ценови 

период от 01.07.2010 г. – 30.06.2011 г.; 

5. Неодитиран годишен финансов отчет за 2010 г. 

 

С писмо изх. № Е-14-24-4/09.05.2011 г. на основание чл. 38, ал. 2 от ЗЕ от 

дружеството е поискано да представи: 

1. Отчет на извършените разходи за инвестиции и ремонт за първи ценови период от 

01.07.2010 г. - 30.06.2011 г. в производството и в преноса със съответния срок на въвеждане в 

експлоатация на активите; 

2. Прогнозни разходи за инвестиции за втория ценови период от 01.07.2011г. – 

30.06.2012г. в производството и преноса със съответния срок на въвеждане в експлоатация; 

3. Одитиран годишен финансов отчет за 2010 г. с всички пояснителни приложения към 

него, съгласно приложимите счетоводни стандарти, включително доклад за дейността на 

дружеството.  

В приложената информация към годишния финансов отчет да бъдат представени 

допълнителни справки и пояснения относно прилагането на Единната система за счетоводно 

отчитане (ЕССО) за целите на регулирането, приета с протоколно решение  

№ 90/03.08.2006 г. на ДКЕВР.  
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4. Прогнозна информация за втория ценови период от 01.07.2011 г. – 30.06.2012 г. с 

приложени справки от №1 до №6, попълнени в съответствие с указанията, дадени в писмо изх. 

№ Е-14-00-2/17.02.2011 г. на ДКЕВР. 

 

След прегледа на представената от дружеството отчетна за 2010 г. и прогнозна за 

2011 г. информация е констатирано следното: 

Прогнозните количества реализирана топлинна енергия с гореща вода за 2011 г. са 

увеличени с 6,97%. 

Прогнозните технологични разходи по преноса на топлинна енергия с гореща вода се 

запазват на ниво 25%. 

Утвърдените прогнозни разходи за ремонт за първия ценови период са 25 хил. лв., като 

отчетените за 2010 г. са 43 хил. лв. и прогнозните за 2011 г. са 83 хил. лв. 

За първия ценови период на дружеството не са утвърдени разходи за инвестиции. 

За 2010 г. дружеството отчита разходи за инвестиции в размер на 705 хил. лв. и 

прогнозни за 2011 г. - 698 хил. лв. 

Изчислената цена на топлинната енергия с гореща вода съгласно приложените справки 

от №1 до №6 за 2011 г. е 38,48 лв./МВтч. 

 

Финансови резултати от дейността на дружеството през 2010 г. 

Анализът на финансовото състояние на ”АЕЦ Козлодуй” ЕАД към 31.12.2010 г. е 

посочен в доклада за утвърждаване на цените на електрическата енергия в сектор 

„Електроенергетика”. 

 

След извършените корекции изчислената цена на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД за втората 

година от регулаторния период са следните: 

Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода без ДДС –  

39,37 лв./МВтч; 

При стойности на показателите за корекции, необходими годишни приходи и 

прогнозни количества енергия за ценовия период: 

Индекс на инфлация – 4,6%; 

Коефициент за подобряване на ефективността на УПР – 1,0%; 

Регулаторна база на активите – 5 179 хил. лв.; 

Норма на възвращаемост – 1,15%; 

Необходими годишни приходи – 3 000 хил. лв.; 

Прогнозни количества на топлинна енергия с топлоносител гореща вода –  

76 200 МВтч. 

Тъй като дружеството не е подало заявление, е налице основание за прилагане на 

разпоредбата на чл. 33, ал. 3 от НРЦТЕ, съгласно която „в случай че енергийното предприятие 

не е подало заявление и/или не е представило необходимата информация, комисията може 

служебно да утвърди коригирани необходими приходи и цени за следващия ценови период от 

регулаторния период въз основа на данните, с които разполага”. Нормата е диспозитивна и 

преценката дали да бъде извършена служебна корекция на цените е предоставена на 

административния орган. С оглед направеното от дружеството искане за запазване на 

действащата цена от 38,19 лв./МВтч, утвърдена с решение № Ц-029/28.06.2010 г., и предвид 

резултатите от текущото наблюдение, работната група предлага за „АЕЦ Козлодуй” ЕАД 

комисията да не извършва служебна корекция на цената на топлинната енергия. 
 

13. „Брикел” ЕАД 
С писмо вх. № Е-14-31-8/08.04.2011 г. дружеството е подало заявление за утвърждаване 

на цени на електрическа и топлинна енергия за втората година от регулаторния период, към 

което е приложило на хартиен и електронен носител: 

1. Нотариално заверено копие на пълномощно  №15552/28.11.2007 г.  

2. Отчетна информация за 2010 г. и за ценовия период, по справки от №1 до №6; 

3. Прогноза за ценовия период 01.07.2011  -30.06.2012г., по справки от №1 до №6; 
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4. Справка на активите на „Брикел” ЕАД свързани с технологичния процес след 

наложеното ограничение и извършените инвестиции. 

5. Справка за средно претеглена цена на въглищата помесечно за периода 01.07.2010 до 

31.03.2011 г.  

6. Справка за средно претеглена цена на въглищата между налични количества на склад 

към 31.03.2011 г. и по договори за доставка в рамките на ценовия период . 

7. Отчетна информация за приходите от продажба на топлинна и електрическа енергия за 

2010 г. и за ценовия период.;  

8. Прогнозна информация за ремонтната програма на дружеството за 2011 г.  

9. Копие на анекс в сила от 01.01.2011 г. към договор №15 от 23.02.2006г. за доставка на 

лигнитни въглища от “Мини Марица Изток” ЕАД; 

10. Копие на договор от 06.01.2011 г. за доставка на въглища от "Мина Черно море - 

Бургас" ЕАД. 

11.Копие на договор от 21.12.2010 г. за доставка на енергийно гориво "Мина Балкан-

2000" ЕАД гр.Твърдица. 

12. Годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г.  

13. Доказателство за оповестяване на предложените цени с средствата за масова 

информация. 

14. Документ за платена такса за разглеждане на заявлението. 

 

Дружеството е предложило за утвърждаване следните цени на енергия, без ДДС: 

- преференциална цена на електрическа енергия - 218,68 лв./МВтч (с включена добавка 

по чл. 33, ал.3 от ЗЕ – 1,00 лв./МВтч); 

- еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода –  

55,26 лв./МВтч. 

 

Така предложените за утвърждаване цени на енергия са изчислени с цена на: 

- въглища – ***** лв./т, при калоричност 1 787 ккал./кг;  

- мазут – ***** лв./т. 

 

С писмо изх. № Е-14-31-8/15.04.2011 г. на основание чл. 38, ал. 2 от ЗЕ и чл. 26а от 

НРЦТЕ от дружеството е поискано да представи: 

1. Одитиран финансов отчет на дружеството за 2010 г. с всички пояснителни 

приложения към него, съгласно приложимите счетоводни стандарти, включително доклад за 

дейността на дружеството; 

2. Актуален договор за продажба на електрическа енергия съответно с обществения 

доставчик или краен снабдител, заедно с всички приложения към него; 

3. Копие от публикация във връзка със спазване на изискването на чл. 29 от НРЦТЕ за 

оповестяване на предложените цени в средствата за масова информация в едномесечен срок 

преди подаване на заявлението в ДКЕВР, от което да е видно името на вестника и дата на 

публикацията на предложените със заявлението в ДКЕВР цени; 

4. Приложение № 1 към Анекс към договор от 22.02.2006 г. (писмо № 1298/13.12.2010 г. 

на „Брикел” ЕАД, в което са посочени прогнозни количества въглища, представляващи 

очакваното потребление на дружеството за периода януари – май 2011 г.); 

5. Изготвена и утвърдена заявка за уточняване на енергийното гориво по ал. 3 от 

представения Договор за покупко-продажба от 21.12.2010 г. с „Мина Балкан-2000” ЕАД. 

6. Индивидуалната методика за разделяне на общите разходи на дружеството по 

продукти на производство. 

 

С писмо вх. № Е-14-31-8/29.04.2011 г. дружеството е изпратило исканата 

информация с изключение на актуален договор за продажба на електрическа енергия за 

2011 г. 

След прегледа на представената от дружеството информация за втория ценови 

период е констатирано следното: 
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За втория ценови период в справка №1 „Разходи” прогнозните УПР са намалени от  

69 850хил. лв. на 54 707 хил. лв. или с 21,68%. 

За първия ценови период дружеството отчита с 49,55% по-ниски количества реализирана 

електрическа енергия и със 8,28% намаление на топлинната енергия с гореща вода. 

Прогнозните технологични разходи по преноса на топлинна енергия с гореща вода са 

завишени от 20,75% за първия период на 27,00% за втория ценови период. 

Отчетените ремонтни работи са на стойност 8 854 хил. лв., при прогнозирани разходи  

28 534 хил. лв., което представлява неизпълнени ремонтни дейности за 19 680 хил. лв.  

(-68,97%). Основна част от ремонтните работи в размер на 8 761 хил. лв. са осъществени в 

производството, в преноса на топлинна енергия са вложени 93 хил. лв. Дружеството предвижда 

през втори ценови период средства за ремонт на стойност 9 481 хил. лв.  

Инвестиционната програма на „Брикел” ЕАД е свързана с привеждане на централата в 

съответствие с изискванията на европейското законодателство. За тази цел през първи ценови 

период са вложени значителни средства за изграждане на сероочисваща инсталация за 

очистване на димните газове и изграждане на депо за неопасни отпадъци. 

 

Финансови резултати от дейността на дружеството през 2010 г. 

Текущият финансов резултат на “Брикел” ЕАД за 2010 г., съгласно представения 

неодитиран годишен финансов отчет е загуба в размер на 825 хил.лв. при отчетена загуба от  

24 717 хил. лв. за предходната година. Намалението на загубата е в резултат на изпреварващото 

намаление на разходите, спрямо намалението на приходите. 

Общо дълготрайните активите на дружеството намаляват с 15% на 286 060 хил. лв. през 

2010 г. от 335 282 хил. лв. през 2009 г.  

Дългосрочните пасиви на дружеството намаляват с 38% до 128 280 хил. лв. през 

отчетния период от 205 892 хил. лв. за предходния период, основно в резултат от намаляване на 

„други дългосрочни задължения”.  

От намалението на текущата загуба собственият капитал на дружеството към  

31.12.2010 г. се увеличава спрямо предходната година от намалението на непокрита загуба. От 

показателя за обща ликвидност е видно, че дружеството ще среща затруднения да обслужва 

текущите си задължения. Общото финансово състояние на дружеството, определено на база 

обща балансова структура, е лошо. 

 

След прегледа на представената от дружеството информация и обосновки в 

справките от ценовия модел са извършени следните корекции: 

1. В справка № 2 „РБА” е увеличена стойността на ДМА с 26 485 хил. лв. в съответствие 

с отчетения размер на инвестициите за първия ценови период. 

2. В справка № 1 „Разходи”: 

- разходите за амортизации са увеличени общо с 1 060 хил. лв. в съответствие с 

корекциите по т. 1 и годишната амортизационна норма на ДМА съгласно Указанията на 

ДКЕВР. 

- в съответствие с намалените количества произведена електрическа и топлинна енергия: 

- разходите за заплати и възнаграждения са намалени от 11 223 хил. лв. на  

8 417 хил. лв.  

- начисленията свързани с т. 1, по д.закон са намалени от 2 842 хил. лв. на  

2 131 хил. лв.  

- разходите за материали в т.ч. материали за текущо поддържане са намалени от  

1 356 хил. лв. на 655 хил. лв.  

- разходите за материали в т.ч. други материали са намалени от 836 хил. лв. на  

239 хил. лв.  

- разходите за външни услуги в т.ч. други разходи са намалени от 3 710 хил. лв. на  

591 хил. лв.  

- други разходи в т.ч. други разходи са намалени от 689 хил. лв. на 344 хил. лв.  

- разходите за ремонти и поддръжка са намалени от 28 214 хил. лв. на 8 354 хил. лв., до 

нивата на отчетените разходи за първия ценови период.  
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3. В справка №4 „ТИП в производството” са коригирани данните в съответствие с 

отчетените за първия ценови период и прогнозните количества електрическа и топлинна 

енергия за втория ценови период при запазване на специфичните разходни норми и количества 

енергия за СН на ниво прогнозни или отчетени за предходния период, както следва: 

- количествата произведена електрическа енергия от 1 305 314 МВтч на 805 691 МВтч; 

- отпуснатата топлинна енергия с гореща вода от съоръженията от 29 016 МВтч на  

 27 627 МВтч; 

- отпуснатата топлинна енергия с пара от съоръженията от 3 006 577 МВтч на  

2 064 655 МВтч; 

- цената на въглищата е коригирана от ***** лв./т, при калоричност 1 843 ккал./кг на 

***** лв./т, при калоричност 1 787 ккал./кг, съгласно представена от дружеството справка за 

средно претеглена цена на въглищата и договори за доставка на въглища.  

- количеството електроенергия за собствени нужди е намалено от 27,15% на 19,71%, в 

съответствие с постигнатото ниво на приетото количество за първия ценови период. 

- количеството мазут е намалено от 635 т. на 335 т. в съответствие с намалените 

количества произведена електрическа и топлинна енергия. 

- количеството въглища е намалено от 1 350 693 т. на 1 300 693 т. в съответствие с 

намалените количества произведена електрическа и топлинна енергия. 

 

След извършените корекции изчислените цени и елементите на необходимите 

приходи на „Брикел” ЕАД за втората година от регулаторния период са следните: 

1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 136,19 лв./МВтч, в т.ч.: 

- индивидуална цена на електрическа енергия – 135,19 лв./МВтч; 

- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 1,00 лв./МВтч; 

2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода без ДДС – 

52,92 лв./МВтч; 

При стойности на показателите за корекции, необходими годишни приходи и 

прогнозни количества енергия за ценовия период: 

Индекс на инфлация – 4,6%; 

Коефициент за подобряване на ефективността на УПР – 1,0%; 

Регулаторна база на активите – 167 299 хил. лв.; 

Норма на възвращаемост – 6,25%; 

Необходими годишни приходи – 88 564 хил. лв.; 

Прогнозни количества комбинирана електрическа енергия от високоефективно 

комбинирано производство – 646 917 МВтч; 

Прогнозни количества топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 19 180 МВтч. 

 

14. „ТЕЦ Свилоза” АД 
С писмо вх. № Е-14-38-6/15.04.2011 г. дружеството е подало заявление за утвърждаване 

на цени на електрическа и топлинна енергия за втората година от регулаторния период, към 

което е приложило на хартиен и електронен носител и по електронна поща: 

1. Отчетна и прогнозна информация, съгласно приложените справки от №1 до № 6 за 

2010 г., период 01.07.2010-30.06.2011 г. и период 01.07.2011-30.06.2012 г. 

2. Копие от договор за доставка на въглища № 2011.60.970.01от 30.03.2011 г. 

3. Копие от фактура за доставка на мазут на „ТЕЦ Свилоза”АД. 

4. Копие на договор за доставка декарбонизирана вода и фактура 

5. Копие на фактура за натриева основа 

6. Копие на фактура за сярна киселина 

7. Формулярите за годишно отчитане на енергийните предприятия от сектора 

топлоснабдяване №№1,2,3-А,3-Б,4-А,4-Б,4-Е,5 и 6 . 

8. Годишен отчет за дейността за 2010 г. 

9. Приложения № 1,2,3 и 4  

10. Анализ на инвестиционна програма за 2010 г.  

11. Отчет за изпълнение на инвестиционната програма за 2010 и за периода  
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01.07.2010-30.06.2011 г 

12. Копие на договори  за продажба на електрическа енергия със Свилоцел ЕАД и 

„Свилоза ЯРН” ЕООД. 

13. Копие на платежно нареждане за платена такса за разглеждане на заявление. 

14. Обосновка за промяна в количествата за втори ценови период. 

 

Дружеството е предложило за утвърждаване следните цени на енергия, без ДДС: 

- преференциална цена на електрическа енергия - 163,80 лв./МВтч (с включена добавка 

по чл. 33, ал.3 от ЗЕ – 1,00 лв./МВтч); 

- еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител пара – 129,70 лв./МВтч. 

 

Така предложените за утвърждаване цени на енергия са изчислени с цена на: 

- мазут – ***** лв./т. 

- въглища – ***** лв./т, при калоричност 5 700 ккал./кг;  

 

С писмо изх. № Е-14-38-6/20.04.2011 г. на основание чл. 26а във вр. с  

чл. 10, ал. 3 от НРЦТЕ  от дружеството е поискано да представи: 

1. Точен превод на български на представения по т. 2.2. от заявлението за цена  

„Договор за доставка на въглища № 2011.60.970.01от 30.03.2011 г.”; 

2. Заверено копие на договор за доставка на мазут; 

3. Помесечна справка за състояние на складова наличност на горивата за съответния 

месец - до края на 31.03.2011 г. (поискана с писмо изх. № Е-14-00-2/17.02.2011 г. на ДКЕВР); 

4. Отчетна информация за продадените количества топлинна и електрическа енергия и 

приходите от продажбите за ценовия период от 01.07.2010 г. – 30.06.2011 г. (поискана с писмо 

изх. № Е-14-00-2/17.02.2011 г. на ДКЕВР); 

5. Отчет и анализ на планираните и извършените разходи за ремонт за 2010 г. и за 

ценовия период от 01.07.2010 г. – 30.06.2011 г.; 

6. Пояснение, дали за втората ценова година дружеството предвижда да сключи договор 

за продажба на електрическа енергия от комбинирано производство с обществения доставчик 

или краен снабдител, с оглед на изложеното в представената по т. 2.14 от заявлението за цена 

„Обосновка за промяна в количествата за втори ценови период”.  

 

С писмо вх. № Е-14-38-6/02.05.2011 г. дружеството е изпратило исканата информация. 

 

След прегледа на представената от дружеството информация за втория ценови 

период е констатирано следното: 

За втория ценови период в справка №1 „Разходи” прогнозните УПР са увеличени от  

8 117 хил. лв. на 8 427 хил. лв. или с 3,82%. 

За първия ценови период дружеството отчита с 29,50% по-ниски количества реализирана 

електрическа енергия и с 27,82% намаление на топлинната енергия с пара. 

Отчетените разходи за ремонт са на стойност 1 085 хил. лв., при прогнозирани  

940 хил. лв., което представлява увеличение на разходите с 145 хил. лв. (15,43%) спрямо 

прогнозните. Дружеството предвижда за втори ценови период средства за ремонтни дейности в 

размер на 982 хил. лв.  

Отчетените разходи за инвестиции са в размер на 796 хил. лв. при прогнозирани  

1 760 хил. лв. Извършените инвестиции са по-малко от предвидените с 964 хил. лв. (-54.77%). 

Прогнозният размер на инвестициите за втори ценови период е в размер на  

4 473 хил. лв. 

 

Финансови резултати от дейността на дружеството през 2010 г. 

Отчетеният текущ финансов резултат на “ТЕЦ Свилоза” АД за 2010 г., е загуба в размер 

на 1 939 хил. лв., по-ниска в сравнение с предходната 2009 г., когато загубата е в размер на  

3 872 хил. лв. 

Общо активите на дружеството през 2010 г. се увеличават със 73.7%, на 53 134 хил. лв. 
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от 30 588 хил. лв. през 2009 г., в резултат на увеличението на нетекущите и текущи активи. 

Нетекущите активи се увеличават основно от увеличение на дълготрайните материални активи, 

а текущите активи – от увеличените вземания на дружеството.  

Записаният капитал към 31.12.2010 г. е в размер на 4 000 хил. лв., а собственият капитал 

намалява до 4 906 хил. лв. от 6 845 хил. лв., от непокрита загуба. 

Задълженията на дружеството през отчетната година са увеличени съществено, със 

103.1% до 48 228 хил. лв. от 23 743 хил. лв. през предходната година, от увеличени дългосрочни 

и краткосрочни задължения. Дългосрочните задължения са увеличени с 42.4% (до 28 756 хил. 

лв. от 20 188 хил. лв.), основно от увеличените задължения към финансови предприятия, а 

краткосрочните задължения са увеличени значително (на 19 472 хил. лв. от 3 555 хил. лв.), 

преди всичко от увеличените задължения към доставчици. 

 

След прегледа на представената от дружеството информация и обосновки в 

справките от ценовия модел са извършени следните корекции: 

1. В справка № 2 „РБА” е увеличена стойността на ДМА с 1 272 хил. лв., изчислена в 

съответствие с прогнозния размер на инвестициите за втория ценови период и неизпълнените 

разходи за първия ценови период. 

2. В справка № 1 „Разходи” са увеличени с 85 хил. лв. разходите за амортизации в 

съответствие с корекциите по т. 1 и годишната амортизационна норма на ДМА съгласно 

Указанията на ДКЕВР. 

3. В справка №4 „ТИП в производството”: 

- за втория ценови период са приети прогнозните количества произведена и реализирана 

електрическа и топлинна енергия за първия ценови период; 

- цената на въглищата е коригирана от ***** лв./т на ***** лв./т, при същата 

калоричност - 5 700 ккал/кг в съответствие със справката за средна цена на въглищата и цената 

по договор – ***** $/т, при валутен курс 1,36 лв./$. 

 

След извършените корекции изчислените цени и елементите на необходимите 

приходи на „ТЕЦ Свилоза” АД за втората година от регулаторния период са следните: 

1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 117,19 лв./МВтч, в т.ч.: 

- индивидуална цена на електрическа енергия – 116,19 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 – 

77,12 лв./МВтч; 

При стойности на показателите за корекции, необходими годишни приходи и 

прогнозни количества енергия за ценовия период: 

Индекс на инфлация – 4,6%; 

Коефициент за подобряване на ефективността на УПР – 1,0%; 

Регулаторна база на активите – 19 048 хил. лв.; 

Норма на възвращаемост – 5,03%; 

Необходими годишни приходи – 76 802 хил. лв.; 

Прогнозни количества електрическа енергия 573 388 МВтч, в т. ч.: 

- комбинирана от високоефективно комбинирано производство – 15 189 МВтч; 

- некомбинирана електрическа енергия – 463 429 МВтч; 

Прогнозни количества топлинна енергия с топлоносител водна пара –  

132 138 МВтч. 

 

15. „Девен” АД 
С писмо вх. № Е-14-28-2/08.04.2011 г. дружеството е подало заявление за утвърждаване 

на цени на електрическа и топлинна енергия за втората година от регулаторния период, към 

което е приложило на хартиен и електронен носител и по електронна поща: 

1. Справки от № 1 до № 6, съдържащи сравнителна информация както следва – 

Отчет 2010 г. и предложение за II-ри ценови период от II-ри регулаторен период; 

2. Отчет и анализ на планираните и изпълнени инвестиционни и ремонтни 
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мероприятия за 2010 г. 

3. Помесечни справки за състоянието на складовата наличност на твърди горива за 

периода 31.03.2010 г.-31.03.2011 г. 

4. Отчетна информация  за. приходите от продажба на топлинна и  електрическа 

енергия за 2010 г. и за ценовия период (отчет 01.07.2010 г. - 31.03.2011 г. и прогноза за периода 

01.04.2011 г.-30.06.2011 г.) 

5. Годишен финансов отчет на „Девен" АД за 2010 г. с приложения към него, 

изготвен в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и приложимите счетоводни 

стандарти, включително доклад за дейността на дружеството (все още незаверен към датата на 

подаването на заявлението). 

6. Копие от допълнително споразумение към договора за продажба на топлинна 

енергия със СОЛВЕЙ СОДИ. 

7. Справка за средно претеглена цена на въглища с опис на договорите за доставка 

на горива, както и копия от договорите за доставка на горива и договорите свързани с 

използването на горивата. 

8. Легализиран превод на примерни сертификати на горива, доказващи 3%-тното 

завишение на горната спрямо долната работна калоричност (за нуждите на акциза). 

9. Копие от платежно нареждане за платена такса за разглеждане на заявлението. 

 

Дружеството е предложило за утвърждаване следните цени на енергия, без ДДС: 

- преференциална цена на електрическа енергия - 173,39 лв./МВтч (с включена добавка 

по чл. 33, ал.3 от ЗЕ – 1,00 лв./МВтч); 

- еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара –  

51,85 лв./МВтч. 

 

Така предложените за утвърждаване цени на енергия са изчислени с цена на: 

- природен газ – 532,14 лв./хил. нм
3
; 

- въглища – ***** лв./т, при калоричност 6 000 ккал/кг;  

- мазут – ***** лв./т; 

- газьол – ***** лв./т. 

 

С писмо изх. № Е-14-28-2/19.04.2011 г. на основание чл. 38, ал. 2 от ЗЕ от 

дружеството е поискано да представи: 

1. Обосновка и доказателства за допълнителните разходи, включени в справката за 

средна цена на въглищата по складова наличност към 01.04.2011 г. и по сключени договори, 

приложена към заявлението за цени (накратко справката); 

2. Договори № 4610016490/17.01.2011 г. и № 9/30.12.2009 г.-А-2/30.03.2011 г., цитирани 

в справката;  

3. Анекси № 2,3 и 4 към договор № 91/30.12.2009 г.  

4. Кореспонденцията между дружеството и обществения доставчик, свързана с 

подписването на договор за продажба на електрическа енергия за ценовия период (проект на 

предварителен договор и др.).   

5. Отчетна информация за ценовия период (01.07.2010 – 30.06.2011 г.), съгласно справки 

от № 1 до №6. 

 

С писмо вх. № Е-14-28-2/29.04.2011 г. дружеството е представило исканата информация.  

В представения от дружеството договор №91/30.12.2009 г. за покупка на 

калибрирани антрацитни въглища не е посочена калоричността на същите. 

 

 

След прегледа на представената от дружеството информация за втория ценови 

период е констатирано следното: 

За втория ценови период в справка №1 „Разходи” прогнозните УПР са увеличени от  

37 567 хил. лв. на 38 766 хил. лв. или с 3,19%. 
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За първия ценови период дружеството отчита с 27,61% по-високи количества 

реализирана електрическа енергия и със 51,14% увеличение на реализираната топлинната 

енергия с топлоносител пара. 

Дружеството е заложило прогнозираните за първия ценови период количества 

произведена и реализирана електрическа и топлинна енергия с топлоносител пара като 

прогноза за втория ценови период. 

Стойността на извършените ремонтни работи е в размер на 5 673 хил. лв., при 

прогнозирани 6 000 хил. лв. Неизпълнените ремонтните дейности са в размер на 327 хил. лв.  

(-5,45%). За втори ценови период дружеството прогнозира разходи за ремонт на стойност 6 098 

хил. лв.  

Дружеството отчита изпълнени инвестиционни мероприятия на обща стойност  

6 572 хил. лв. при прогнозирани 12 154 хил. лв., което представлява неизпълнение на 

предвидените разходи с 5 582 хил.лв. (- 45,93%). Прогнозният размер на инвестициите за втори 

ценови период е в размер на 21 122 хил. лв. 

 

Финансови резултати от дейността на дружеството през 2010 г. 

Отчетеният текущ финансов резултат на „Девен” АД за 2010 г., е печалба в размер на  

13 921 хил. лв., като през предходната 2009 г. дружеството е отчело загуба в размер на  

6 899 хил. лв.  

Общо активите на дружеството през 2010 г. бележат ръст от 4.6%, до 217 882 хил. лв. от 

208 332 хил. лв. през 2009 г. Това е в резултат от нарастването на текущите активи (с 48.4%, до 

61 883 хил. лв. от 41 684 хил. лв. от ) и преди всичко от нарастването на търговските и други 

вземания, и материалните запаси на дружеството. Нетекущите активи обаче намаляват (с 6.4%, 

на 155 999 хил. лв. от 166 648 хил. лв.), в резултат на намаление на машини, съоръжения и 

оборудване, земи и сгради. 

Към 31.12.2010 г. регистрираният основен капитал на дружеството е в размер на  

59 862 хил. лв. Основен акционер е „Солвей Соди” АД, с дялово участие 99.93% от капитала на 

дружеството, като „Девен” АД не притежава собствени акции. 

Собственият капитал на дружеството се увеличава през отчетната година до  

86 475 хил. лв. от 72 554 хил. лв. през предходната година, от увеличението на натрупаната 

печалба.    

Нетекущите пасиви намаляват съществено през 2010 г. с 54.7%, до 51 670 хил. лв. от 

113 966 хил. лв. през 2009 г., основно от намалението на дългосрочните финансови задължения 

на дружеството. Текущите пасиви на дружеството обаче нарастват и достигат 79 737 хил. лв. от 

21 812 хил. лв., от нарастването на провизиите, търговските и други задължения, и 

краткосрочните финансови задължения на дружеството.  

 

Независимо от отчетената текущата печалба, стойностите на финансовите показатели, 

определени на база обща балансова структура на „Девен” АД към 31.12.2010 г. определят 

общото финансово състояние на дружеството като лошо. 

Структурата на пасива е променена и подобрена, като съотношението на пасива е 40% 

собствен капитал и 60% привлечени средства. 

 

След прегледа на представената от дружеството информация и обосновки в 

справките от ценовия модел са извършени следните корекции: 

1. В справка № 2 „РБА” е увеличена стойността на ДМА с 4 979 хил. лв., изчислена в 

съответствие с прогнозния размер на инвестициите за втория ценови период и неизпълнените 

разходи за първия ценови период. 

2. В справка № 1 „Разходи”: 

- разходите за амортизации са увеличени с 332 хил. лв. в съответствие с корекциите по  

т. 1 и годишната амортизационна норма на ДМА съгласно Указанията на ДКЕВР; 

- - разходите за акцизи са коригирани от 11 070 хил. лв. на 7 360 хил. лв. в съответствие с 

количествата въглища, необходими за производство на топлинна енергия за втория ценови 

период. 
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3. В справка №4 „ТИП в производството” за втория ценови период са коригирани 

данните в съответствие с нивата на отчетените за 2010 г. и първия ценови период количества 

електрическа и топлинна енергия при запазване на специфичните разходни норми и количества 

енергия за СН на ниво прогнозни или отчетени за предходния период, както следва: 

- количествата произведена електрическа енергия от 281 500 МВтч на 361 102 МВтч; 

- отпуснатата топлинна енергия с пара от съоръженията от 2 058 000 МВтч на  

3 035 270 МВтч; 

- цената на въглищата е коригирана от ***** лв./т, на ***** лв./т, при същата 

калоричност - 6 544 ккал/кг в съответствие с представената от дружеството справка за 

среднопретеглена цена на горивата, при валутен курс 1,36 лв./$ и допълнителни разходи -  

***** лв./т.; 

 
След извършените корекции изчислените цени и елементите на необходимите 

приходи на „Девен” АД за втората година от регулаторния период са следните: 

1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 131,26 лв./МВтч, в т.ч.: 

- индивидуална цена на електрическа енергия – 130,26 лв./МВтч; 

- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 1,00 лв./МВтч; 

2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител пара без ДДС –  

46,02 лв./МВтч; 

При стойности на показателите за корекции, необходими годишни приходи и 

прогнозни количества енергия за ценовия период: 

Индекс на инфлация – 4,6%; 

Коефициент за подобряване на ефективността на УПР – 1,0%; 

Необходими годишни приходи – 169 046 хил. лв.; 

Регулаторна база на активите – 217 181 хил. лв.; 

Норма на възвращаемост – 5,22%; 

Прогнозни количества електрическа енергия – 244 614 МВтч, в т. ч.: 

- комбинирана от високоефективно комбинирано производство – 130 000МВтч; 

- некомбинирана електрическа енергия – 114 614 МВтч. 

Прогнозни количества топлинна енергия с топлоносител водна пара –  

2 977 911 МВтч. 

 

16. „Видахим” АД 
С писмо вх. № Е-14-35-6/12.04.2011 г. дружеството е подало заявление за определяне на 

преференциална цена на електрическа енергия за втората година от регулаторния период, към 

което е приложило на хартиен и електронен носител и по електронна поща: 

1. Удостоверение за актуалното състояние на дружеството.  

2. Обосновка към заявлението за промяна на цената на електрическата енергия. 

3. Отчетна информация за ценовия период и прогноза за 2011 г. с приложени справки от 

№1 до №6. 

4. Отчет и анализ на инвестиционните дейности за 2010 г. и за ценовия период 

5. Отчет и анализ на ремонтните дейности за 2010 г. и за ценовия период 

6. Отчетна информация за 2010 г. - Справки от №1 до №6 

7. Справка за средно претеглена цена на горивата 

8. Помесечна справка за състоянието на складовата наличност 

9. Отчетна информация за продадените количества топлинна и електрическа енергия и 

приходите от продажбите за 2010 г. и за ценовия период 

10. Писма до „НЕК” ЕАД относно подписване на Договор за продажба на електрическа 

енергия, произведена по комбиниран начин през 2011 г. 

11. Годишен финансов отчет за 2010 г. с всички пояснителни приложения към него 

12. Копия от сключени договори с доставчици на горива. 

13. Копия от Решение на Министерски съвет за разсрочване на общото публично 

задължение на „Видахим”АД и платежни документи за погасяване на задълженията; 

14. Копия от предложение за изменение на действащата цена на електрическата енергия, 
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публикувани в местен и национален всекидневник. 

15. Копие от платежен документ за внесена такса за разглеждане на заявлението. 

 

Дружеството е предложило за определяне преференциална цена на електрическа 

енергия - 189,88 лв./МВтч, без ДДС, (с включена добавка по чл. 33, ал.3 от ЗЕ –  

1,00 лв./МВтч); 

 

Така предложената за утвърждаване цена на ел. енергия е изчислена с цена на въглища – 

***** лв./т при калоричност 4 810 ккал/кг и цена на мазут – ***** лв./т. 

Обосновката на дружеството е следната:  

І. Условно-постоянните разходи са увеличени с 4,5% без разходите за амортизации. 

Във всички договори за доставка на въглища има клауза за процента на лихвата за 

закъсняло плащане. През 2010 г. два от големите доставчика са прибягнали до клаузата и за 

2010 г. от дружеството са изплатени лихви в размер на 1 358 хил. лв., като сумата е отразена в 

Справка №1 на позиция „други”. В отделна справка са посочени начислените и изплатени 

лихви към доставчиците на въглища за 2010 г. 

Поради тази причина в прогнозата в Справка №1 също са посочени лихви, като размерът 

им е завишен във връзка с повишената цена на въглищата. 

ІІ. Променливи разходи 

ТЕЦ към „Видахим”АД използва вносни въглища, поради необходимостта от работа с 

въглища с ниско сярно съдържание (<0,4%) съгласно изискванията на КР с цел намаляване 

емисиите на серни окиси и създаване на необходимата сигурност през есенно-зимния период. 

Дружеството закупува въглища предимно от Русия, които са на значително по-висока цена и с 

увеличени транзитни и пристанищни такси.  

През 2011 г. съвместно с въглищата дружеството планира да изгаря и биогориво.  

В отделни приложения е дадена средно-претеглената цена на горивата и помесечна 

справка за състоянието на складовата наличност през ценовия период. 

Останалите променливи разходи са увеличени с 4,5% спрямо прогнозата за 2010 г. 

III. Норма на възвръщаемост на капитала 

В Справка №3 е посочен отчет за привлечен капитал в размер на 14 654 хил. лв. 

Посочената сума е задължение, произтичащо от забавено плащане към доставчиците на 

въглища и свързано с необходимостта от натрупване на по-големи запаси от въглища с цел 

обезпечаване на нормалната работа на централата през есенно-зимния период. 

Поради тази причина в прогнозата за ценовия период също е посочена сума за привлечен 

капитал, съобразена с повишената цена на въглищата. 

IV. Задължения към бюджета 

Дружеството обслужва текущите си задължения към бюджета в законоустановените 

срокове. Освен текущите задължения предприятието наследява и дълг към държавата, в размер 

на 28 067 990 лв., който затруднява нормалната му работа. Разсрочените вноски през годините 

2010 г., 2011 г., 2012 г. от по 4 884 782 лв. са твърде непосилни за дружеството и ще затруднят 

изпълнението на бизнес плана на ТЕЦ към „Видахим” АД за периода 2010 г.-2014 г.  

Сумата за 2011 г. в размер на 4 884 782 лв. е отразена в Справка №1 в позиция „други”.  

 

С писмо вх. № Е-14-35-6/09.05.2011 г. дружеството е представило анализ на 

инвестиционните дейности и свързаните с тях разходи за периода 01.07.2011 г.-30.06.2012 г. 

 

След прегледа на представената от дружеството информация за втория ценови 

период е констатирано следното: 

За втория ценови период в справка №1 „Разходи” прогнозните УПР са увеличени от  

25 764 хил. лв. на 32 363 хил. лв. или с 25,61%. 

За първия ценови период дружеството отчита с 25,39% по-ниски количества реализирана 

електрическа енергия и с 18,02% намаление на топлинната енергия с топлоносител водна пара. 

Дружеството е заложило отчетените за 2010 г. количества произведена и реализирана 

електрическа и топлинна енергия с топлоносител пара като прогноза за втория ценови период. 
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Дружеството отчита разходи за ремонт в размер 5 456 хил.лв., при прогнозирани  

5 735 хил. лв. Неизпълнените ремонтни дейности са в размер на 279 хил. лв. (-4,86%). За втори 

ценови период прогнозните средства за ремонт са определени на стойност 5 993 хил. лв. 

Дружеството отчита изпълнени инвестиционни мероприятия за 6 558 хил. лв., при 

прогнозирани 5 960 хил. лв., което представлява увеличение на разходите за инвестиции с  

598 хил. лв. (10,03%). Прогнозният размер на инвестиционните дейности за втори ценови 

период е определен на 6 010 хил. лв.  

 

Финансови резултати от дейността на дружеството през 2010 г. 

Отчетеният текущ финансов резултат на  ТЕЦ към “Видахим” АД за 2010 г., е загуба в 

размер на 4 507 хил. лв., намалена спрямо предходната 2009 г., когато загубата е 5 885 хил. лв.  

Общо активите намаляват през 2010 г. със 7.4%, до 50 131 хил.лв. от 54 126 хил. лв. през 

2009 г. от намалението на дълготрайните и краткотрайни активи, като дълготрайните активи 

намаляват в резултат на намалението на балансовата стойност на машини и оборудване, сгради 

и конструкции, а текущите активи от намалението на паричните средства.   

Основният капитал към 31.12.2010 г. е в размер на 2 892 хил.лв., а собственият капитал 

се увеличава на 4 695 хил. лв., от 3 317 хил. лв. от намалената загуба. 

Дългосрочните пасиви намаляват през отчетния период с 26.4%, до 5 302 хил. лв. от 

7 202 хил. лв. през предходния период, от намалените отсрочени данъци. 

Краткосрочните пасиви също намаляват с 8%, до 40 134 хил. лв. от 43 607 хил. лв., в 

резултат на намалени други краткосрочни задължения, задължения към доставчици и към 

финансови предприятия.  

Въпреки намалената загуба, финансовите показатели изчислени на база общата 

балансова структура към 31.12.2010 г. показват, че общото финансово състояние на ТЕЦ към 

“Видахим” АД е лошо. 

Финансовата структура на дружеството в края на 2010 г. е променена и подобрена, но 

съотношението 9% собствен капитал и 91% привлечени средства, предполага висока финансова 

задлъжнялост. 

 

След прегледа на представената от дружеството информация и обосновки в 

справките от ценовия модел са извършени следните корекции: 

1. В справка № 2 „РБА” е увеличена стойността на ДМА с 3 603 хил. лв., изчислена в 

съответствие с прогнозния размер на инвестициите за втория ценови период и изпълнените 

разходи за първия ценови период. 

2. В справка № 1 „Разходи” са увеличени с 332 хил. лв. разходите за амортизации в 

съответствие с корекциите по т. 1 и годишната амортизационна норма на ДМА съгласно 

Указанията на ДКЕВР. 

3. В справка №4 „ТИП в производството” са коригирани данните в съответствие със 

заявените от дружеството прогнозни количества електрическа и топлинна енергия за втория 

ценови период при запазване на специфичните разходни норми и количества енергия за СН на 

ниво прогнозни или отчетени за предходния период, както следва: 

- количествата произведена електрическа енергия от 457 900 МВтч на 360 000 МВтч; 

- отпуснатата топлинна енергия с пара от съоръженията от 1 360 720 МВтч на  

1 118 090 МВтч; 

- цената на въглищата е коригирана от ***** лв./т, на ***** лв./т, при същата 

калоричност - 4 810 ккал/кг, изчислена съгласно цената по договор за доставка на въглища – 

***** $/т, при валутен курс 1,36 лв./$, разходи за разтоварване на въглища - ***** лв./т. и 

цената на биогориво – ***** лв./т.  

След извършените корекции изчислените цени и елементите на необходимите 

приходи на „Видахим” АД за втората година от регулаторния период са следните: 

1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 171,44 лв./МВтч, в т.ч.: 

- индивидуална цена на електрическа енергия – 170,44 лв./МВтч; 

- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 1,00 лв./МВтч; 
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При стойности на показателите за корекции, необходими годишни приходи и 

прогнозни количества енергия за ценовия период: 

Индекс на инфлация – 4,6%; 

Коефициент за подобряване на ефективността на УПР – 1,0%; 

Регулаторна база на активите – 83 074 хил. лв.; 

Норма на възвращаемост – 5,56%; 

Необходими годишни приходи – 129 556 хил. лв.; 

Прогнозни количества комбинирана електрическа енергия от високоефективно 

комбинирано производство – 283 860 МВтч. 

При цена 75,92 лв./МВтч, без ДДС, и прогнозни количества на топлинна енергия с 

топлоносител водна пара – 1 065 430 МВтч. 

 

17. „Биовет” АД 
С писмо вх. № Е-14-41-5/11.04.2011 г. дружеството е подало заявление за утвърждаване 

на цени на електрическа и топлинна енергия за втората година от регулаторния период, към 

което е приложило на хартиен и магнитен носител:  

1. Отчетна информация за 2010 г. и прогнозна за 2011 г., изготвена по справки от № 1 до 

№ 6; 

2. Отчетна информация за приходите от продажба на електрическа енергия за първия 

ценови период; 

3. Отчет на ремонтната програма за 2010 г.; 

4. Копие на договор за продажба на електрическа енергия с „НЕК” ЕАД за 2011 г.; 

5. Одитиран годишен финансов отчет за 2010 г.; 

6. Отчетна информация за 2010 г. с приложени справки по ЕССО; 

7. Документ за платена такса за разглеждане на заявлението. 

 

Дружеството е предложило за утвърждаване следните цени на енергия, без ДДС: 

- преференциална цена на електрическа енергия - 175,40 лв./МВтч; 

- еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара – 70,02 лв./МВтч. 

Така предложените за утвърждаване цени на енергия са изчислени при цена на природен 

газ – 532,14 лв./хил. нм
3
. 

 

С писмо изх. № Е-14-41-5/18.04.2011 г. на основание чл. 38, ал. 2 от ЗЕ и чл. 26а, ал. 2 

от НРЦТЕ от дружеството е поискано да представи отчетна информация за първия 

ценови период от 01.07.2010 г. – 30.06.2011 г. и прогнозна информация за втория ценови 

период от 01.07.2011 г. – 30.06.2012 г. с приложени справки от №1 до №6. 

 

С писмо вх. № Е-14-41-5/02.05.2011 г. дружеството е изпратило исканата информация. 

 

След прегледа на представената от дружеството информация е констатирано 

следното: 

За втория ценови период в справка №1 „Разходи” прогнозните УПР без разходите за 

амортизации са коригирани с инфлационен индекс 4,5%. (увеличениe от 7449 хил. лв. на  

7 651 хил. лв. или с 2,7%). 

За втория ценови период дружеството е заложило с 8,77% по-ниски количества на 

произведената електрическа енергия и по-високи с 14,96% на топлинната енергия спрямо 

утвърдените за първия ценови период. 

Отчетените количества реализирана електрическа и топлинна енергия са съответно с 

12,42% и с 1,73% по-ниски от прогнозните. 

Прогнозните количества електрическа енергия за СН са намалени от 8,76% на 5,24%, 

топлинната енергия за СН е увеличена от 2,19% на 10,88%. 

Отчетените специфични разходни норми за производство на електрическа и на топлинна 

енергия за първия ценови период са съответно с 4,58% и 7,72% по-ниски от прогнозните. 
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Отчетените ремонтни работи са на стойност 1 989 хил. лв., при прогнозирани разходи  

1 951 хил. лв. Изпълнените ремонтни дейности са с 38 хил. лв. повече от предвидените (1,95%).  

За първия ценови период на дружеството са утвърдени разходи за ремонт в размер на 

1 951 хил. лв. във връзка с плановото извършване на основен ремонт на газовата турбина. За 

втория ценови период дружеството е включило същите разходи, индексирани с 4,5% 

инфлационен индекс – 2 039 хил. лв., при условие, че ремонтът е извършен и ежегодните 

разходи за ремонти, отчетени през последните 5 години, са около 500 – 600 хил. лв. 

 

Дружеството не отчита и не предвижда разходи за инвестиции за втория ценови период. 

 

 

След прегледа на представената от дружеството информация в справките от 

ценовия модел за първия ценови период са извършени следните корекции: 

1. В справка № 2 „РБА” е коригирана стойността на ДМА, като са изключени  

2 322 хил. лв. неизпълнени разходи за инвестиции през първия ценови период. 

2. В справка № 1 „Разходи” са намалени разходите за амортизации със 155 хил. лв. в 

съответствие с корекциите по т. 1 и годишната амортизационна норма на ДМА съгласно 

Указанията на ДКЕВР. 

 

За втория ценови период няма предвидени разходи за инвестиции. 

 

След извършените корекции изчислените цени и елементите на необходимите 

приходи на „Биовет” АД за втората година от регулаторния период са следните: 

1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 172,82 лв./МВтч, в т.ч.: 

- индивидуална цена на електрическа енергия – 171,82 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 –  

75,87 лв./МВтч; 

 

При стойности на показателите за корекции, необходими годишни приходи и 

прогнозни количества енергия за ценовия период: 

Индекс на инфлация – 4,6%; 

Коефициент за подобряване на ефективността на УПР – 1,0%; 

Регулаторна база на активите – 19 063 хил. лв.; 

Норма на възвращаемост – 6,27%; 

Необходими годишни приходи – 31 224 хил. лв.; 

Прогнозни количества комбинирана електрическа енергия от високоефективно 

комбинирано производство – 115 144 МВтч. 

Прогнозни количества на топлинна енергия с топлоносител водна пара –  

134 200 МВтч. 

 

18. „Зебра” АД 
С писмо вх. № Е-14-57-4/07.04.2011 г. дружеството е подало заявление за утвърждаване 

на цени на електрическа и топлинна енергия за втората година от регулаторния период, към 

което е приложило на хартиен и електронен носител и по електронна поща:  

1. Прогнозна информация с приложени справки от №1 до № 6 за втория ценови период; 

2. Отчетна информация за периода 01.07.2010 г. – 30.06.2011 г., изготвена по справки от 

№ 1 до № 6; 

3. Отчетна информация за приходите от продажба на електрическа енергия за първия 

ценови период; 

4. Отчет на ремонтната и инвестиционните програми и обосновка на производствената 

програма за следващия ценови период; 

5. Копие на договор за изкупуване на електрическа енергия с „ЧЕЗ Електро България” 

АД. 
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6. Одитиран годишен финансов отчет за 2010 г.; 

7. Документ за платена такса за разглеждане на заявлението 

 

Дружеството е предложило за утвърждаване следните цени на енергия, без ДДС: 

- преференциална цена на електрическа енергия - 180,72 лв./МВтч; 

- еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 139,93 лв./МВтч; 

- еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара – 141,86 лв./МВтч. 

 

Така предложените за утвърждаване цени на енергия са изчислени при цена на природен 

газ – 532,14 лв./хил. нм
3
. 

 

След прегледа на представената от дружеството информация е констатирано 

следното: 

За втория ценови период дружеството е заложило с 30% по-ниски количества на 

произведената електрическа и топлинна енергия спрямо утвърдените за първия ценови период. 

В обосновката си дружеството посочва, че за изтеклия период не са планирани и 

извършвани инвестиционни мероприятия, тъй като когенерационната инсталация е въведена в 

експлоатация през юни 2010 г. Поради факта, че модулът не е работил 3 години от датата на 

монтиране, са възникнали технически проблеми след пускането му в действие (рязко 

повишаване на налягането в картера, довело до избиване на предпазна клапа), което е наложило 

спиране за около 45 дни за отстраняване на проблема от производителя. Драстичното 

намаляване на обема на производството на завода за каучукови изделия налага работа на 

двусменен, а понякога и на едносменен режим на работа, което ограничава и използването на 

когенерационния модул. Производствената програма за ценовия период не е изпълнена. От 

предвидените 6 240 работни часа реално е работено 1 445 часа, в резултат на което е 

произведена 4 293 МВтч електрическа енергия и 4 582 МВтч топлинна енергия само за 

собствена консумация. На „ЧЕЗ Електро България” АД е продадено 2 168 МВтч електрическа 

енергия, останалото количество е използвано за собствено потребление. 

Отчетеното количество топлинна енергия за периода общо пара и гореща вода е с 50,2% 

по-ниско от прогнозираното. 

За втория ценови период дружеството е предвидило 70 хил. лв. разходи за ремонт, за 

инвестиции не са предвидени разходи. 

За втория ценови период в справка №1 „Разходи” прогнозните УПР са намалени от  

467 хил. лв. на 432 хил. лв.  

 

След прегледа на представената от дружеството информация и обосновки в 

справките от ценовия модел от първия ценови период са извършени следните корекции: 

В справка №4 „ТИП в производството” са коригирани следните прогнозни параметри 

съобразно обосновката на дружеството и отчетените нива за предходния ценови период: 

- количеството произведена електрическа енергия от 6 531 МВтч на 4 572 МВтч; 

- количеството топлинна енергия с водна пара от 3 733 МВтч на 2 577 МВтч; 

- количеството топлинна енергия с гореща вода от 5 468 МВтч на 3 990 МВтч; 

- количеството природен газ е намалено с 480 хил. нм
3
, в съответствие с намаленото 

производство на енергия. 

За втория ценови период няма предвидени разходи за инвестиции. 

 

След извършените корекции изчислените цени и елементите на необходимите 

приходи на „Зебра” АД за втората година от регулаторния период са следните: 

1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 160,96 лв./МВтч, в т.ч.: 

- индивидуална цена на електрическа енергия – 159,96 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 –  

132,80 лв./МВтч; 
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3. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода без ДДС – 

130,65 лв./МВтч; 

При стойности на показателите за корекции, необходими годишни приходи и 

прогнозни количества енергия за ценовия период: 

Индекс на инфлация – 4,6%; 

Коефициент за подобряване на ефективността на УПР – 1,0%; 

Регулаторна база на активите – 2 653 хил. лв.; 

Норма на възвращаемост – 6,01%; 

Необходими годишни приходи – 1 555 хил. лв.; 

Прогнозни количества комбинирана електрическа енергия от високоефективно 

комбинирано производство – 4 293 МВтч. 

Прогнозни количества топлинна енергия с топлоносител водна пара – 2 577 МВтч; 

Прогнозни количества топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 3 990 МВтч. 

 

19. „Декотекс” АД 
С писмо вх. № Е-14-61-1/08.04.2011 г. дружеството е подало заявление за утвърждаване 

на цени на електрическа и топлинна енергия за втората година от регулаторния период, към 

което е приложило на хартиен и електронен носител и по електронна поща:  

1. Прогнозна информация с приложени справки от №1 до № 6 за втория ценови период; 

2. Отчетна информация за периода 01.07.2010 г. – 30.06.2011 г., изготвена по справки от 

№ 1 до № 6; 

3. Отчетна информация за приходите от продажба на електрическа енергия за първия 

ценови период; 

4. Копие на договор за изкупуване на електрическа енергия с „ЕВН България 

Електроснабдяване” АД. 

5. Одитиран годишен финансов отчет за 2010 г.; 

6. Справка за разходите за амортизации по активи за 2011 г.; 

7. Справка за привлечения капитал на дружеството към 31.12.2010 г.; 

8. Документ за платена такса за разглеждане на заявлението. 

 

Дружеството е предложило за утвърждаване на преференциална цена на електрическа 

енергия без ДДС - 225,02 лв./МВтч, при следните изчислени цени на топлинна енергия: 

- производствена цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 99,80 лв./МВтч; 

- производствена цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара – 98,80 лв./МВтч. 

 

Така предложената за утвърждаване преференциална цена на електрическа енергия е 

изчислена с цена на природен газ – 596,13 лв./хил. нм
3
. 

С писмо изх. № Е-14-61-1/18.04.2011 г. на основание чл. 38, ал. 2 от ЗЕ и чл. 26а, ал.2 

във вр. с чл. 27, ал. 4 от НРЦТЕ от дружеството е поискано да представи: 

- отчетни данни на планирани и изпълнени инвестиционни и ремонтни мероприятия за 

първи ценови период от 01.07.2010 – 30.06.2011 г., придружени с подробна обосновка; 

- прогнозни разходи за инвестиции и ремонт за втория ценови период от  

01.07.2011 г. – 30.06.2012 г.; 

- приложение №1 (прогнозни количества електрическа енергия за 2011 г.) към договора 

за изкупуване на електрическа енергия с „ЕВН България Електроснабдяване” АД; 

- обосновка на отчетените и прогнозните количества електрическа и топлинна енергия 

съответно за първия и втория ценови период; 

- в справка № 4 „ТИП в производството” да се попълнят коректно количествата 

електрическа енергия за собствени нужди без количествата за собствено потребление. 

С писмо вх. № Е-14-61-1/26.04.2011 г. дружеството е представило исканата информация. 

Обосновката на дружеството е следната: 

1. Разходи за материали:- посочени са разходи в размер на 16 хил. лева, но дружеството 

счита, че същите са крайно недостатъчни и несъобразени с бъдещото техническо 

обслужване на системата. Те ще достигнат 68 хил. лв., тъй като не е включена 
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стойността на масла, антифриз, филтри, запалителни свещи, гарнитури, моторни защити, 

контактори и др. материали, който биха могли да възникнат при работата на системата. 

Всички разходи за материали са били предвидени в разходите за сервизно обслужване. 

2. Разходите за ремонт са в размер на 120 хил. лв., но при добро техническо обслужване и 

качествено поддържане на системата тази сума няма да надхвърли 80 хил. лв. В тази 

сума са включени и непредвидени разходи, който биха възникнали във връзка с 

включването към системата на „Топлофикация Сливен” ЕАД. 

3. Разходите за сервизно (абонаментно) обслужване са 70 хил. лева, но дружеството е 

предвидило обслужване и поддръжка на системата с месечен абонамент по 3 хил. лв. на 

месец за контрол, наблюдение и диагностика за работата на системата, както и 

изследване в процеса на работа за качеството на използваните материали и консумативи. 

4. Дружеството не предвижда разходи за инвестиции за прогнозния период  

01.07.2011 г.-30.062012 г. 

5. Прогнозните количества електрическа енергия са занижени поради следните технически 

проблеми в работата на когенерационната инсталация: 

- с контролера за управление на когенератора; 

- обезвъздушаването и изхвърляне на антифриз от системата на високотемпературния 

охлаждащ кръг; 

- с филтрирането на водата и често запушване на филтъра; 

- престой от 25.09.2011 г. до 06.12.2011 г. поради възстановяване на спукан 

топлообменник на високотемпературния охлаждащ кръг; 

- от 05.03.2011 г. престой поради проблем в 13 цилиндър на двигателя. 

 

След прегледа на представената от дружеството информация е констатирано 

следното: 

За втория ценови период в справка №1 „Разходи” прогнозните УПР са намалени от  

493 хил. лв. на 479 хил. лв. 

За втория ценови период дружеството е заложило с 30% по-ниски количества на 

произведената електрическа и топлинна енергия спрямо утвърдените за първия ценови период. 

За първия ценови период дружеството отчита с 85,46% по-ниски количества реализирана 

електрическа енергия. От предвидените за продажба 10 792 МВтч дружеството е реализирало 

1 569 МВтч. Отчетените количества топлинна енергия общо са със 72,86% по-ниски от 

прогнозираните. 

Количествата електрическа енергия за собствени нужди са завишени спрямо 

прогнозните, тъй като дружеството е включило и количествата електрическа енергия за 

собствено потребление.  

Специфичните разходни норми за производство на електрическа и топлинна енергия се 

запазват на ниво прогнози за първи ценови период. 

За първия и за втория ценови периоди дружеството няма включени разходи за 

инвестиции. 

Отчетените разходи за ремонт са на стойност 120 хил. лв., при прогнозирани 150 хил. лв. 

Неизпълнените ремонтни дейности са на стойност 30 хил. лв. (- 20,00%). Дружеството 

предвижда за втори ценови период ремонтни разходи в размер на 120 хил. лв.  

 

След прегледа на представената от дружеството информация и обосновки в 

справките от ценовия модел от първия ценови период са извършени следните корекции: 

В справка №4 „ТИП в производството” са коригирани следните прогнозни параметри в 

съответствие с представената от дружеството обосновка и отчета за предходния ценови период: 

- прогнозното количество произведена електрическа енергия от 11 360 МВтч на  

8 000 МВтч; 

- количеството електрическа енергия за СН от 32,70% на 5,0%, като е приведено към 

прогнозното за първия ценови период след изключване на количествата ел. енергия за 

собствено потребление; 

- количеството топлинна енергия с водна пара от 4 800 МВтч на 3 450 МВтч; 
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- количеството топлинна енергия с гореща вода от 6 500 МВтч на 4 731 МВтч. 

 

За втория ценови период няма включени разходи за инвестиции. 

 

След извършените корекции изчислените цени и елементите на необходимите 

приходи на „Декотекс” АД за втората година от регулаторния период са следните: 

1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 154,34 лв./МВтч, в т.ч.: 

- индивидуална цена на електрическа енергия – 153,34 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 – 4,6%; 

Коефициент за подобряване на ефективността на УПР – 1,0%; 

Регулаторна база на активите – 2 689 хил. лв.; 

Норма на възвращаемост – 5,87%; 

Необходими годишни приходи – 2 007 хил. лв.; 

Прогнозни количества комбинирана електрическа енергия от високоефективно 

комбинирано производство – 7 600 МВтч. 

 

* Изчисленията са извършени при цена 101,71 лв./МВтч и прогнозно количество  

3 450 МВтч на топлинната енергия с водна пара и при цена 102,17 лв./МВтч и прогнозни 

количества 4 731 МВтч на топлинната енергия с гореща вода. 

** Изчисленията са извършени с цена на природен газ на газоразпределително 

дружество – 593,22 лв./хнм
3
. 

 

 

 

На основание чл. 40, ал. 3 от УП на ДКЕВР и на нейната администрация във връзка 

с чл. 13, ал. 3, т. 2, чл. 30, ал. 1, т. 2 и т. 3 и чл. 33 от ЗЕ предлагаме комисията: 

1. да приеме настоящия доклад 

2. да насрочи открито заседание. 


