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НАСОКИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
при отваряне на пазара на електрическа енергия 

от 1 юли 2007 г.
Протоколно решение на ДКЕВР № 126 от 28 юни 2007 г., т. 1.2,

изм., Протоколно решение № 133 от 6 юли 2007 г.

Общи положения

 1. Настоящите насоки са разработени от Държавната комисия за енер-
гийно и водно регулиране (ДКЕВР)  с цел да се информират потребителите в 
Република България при отварянето на пазара на електрическа енергия от 1 юли 
2007 г. 
 2. Пазарите на електрическа енергия включват: двустранна търговия с 
електрическа енергия, продажби на организиран пазар на електрическа енергия, 
както и на пазарите на балансиращи услуги, резервна мощност и допълнителни 
услуги.
 3. Очаква се в бъдеще енергийните пазари да стимулират изграждането 
на нови генериращи мощности. Ако това не се осъществи и бъде застрашена 
сигурността на снабдяването, ДКЕВР ще организира конкурси за изграждане 
на нови мощности за производство на електрическа енергия в съответствие с 
одобрен от министъра на икономиката и енергетиката опис по чл. 4, ал. 2, т. 5 от 
Закона за енергетиката.

Потребители, имащи право да сменят своя доставчик

 4. От 1 юли 2007 г. всички потребители придобиват статут на привиле-
гировани потребители.
 5. Стопански потребители, които нямат неизпълнени задължения към 
настоящия си доставчик – обществен доставчик/обществени снабдители, имат 
право да сменят доставчика си със свободно избран от него доставчик, като по 
този начин създават условия няколко доставчика да се конкурират помежду си.
 6. Привилегирован потребител е този потребител, който има право да 
упражни правото си да избере друг доставчик.
 7. Качеството “привилегирован потребител” е право, а не задължение, 
поради което потребителите не са задължени да сменят своя доставчик.  
 8. Електрическата енергия се пренася през мрежите на електроенер-
гийната система и се разпределя през мрежите на разпределителните системи. 
Услугите по този пренос са монополни и подлежат на регулиране от Държавна-
та комисия за енергийно и водно регулиране. При тези услуги конкуренция не 
може да има и затова цените, по които се осъществява преносът, се утвърждават 
от ДКЕВР и не подлежат на договаряне.
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Избор на доставчик на електрическа енергия 
при свободно договорени цени

 9. В случай че потребителят е избрал да се снабдява с електрическа 
енергия по свободно договорени цени, информация за лицензираните достав-
чици потребителят може да получи от интернет страницата на ДКЕВР или от 
страницата на електроенергийния системен оператор.
 10. За да се улеснят потребителите в избора на доставчик, ДКЕВР под-
държа на страницата си в интернет списък с лицензираните търговци на елек-
трическа енергия и техните адреси за кореспонденция.
 11. Списъкът не е окончателен и може да се разширява в зависимост от 
появата на нови търговци на пазара.

Връщане на регулирания пазар

 12. С оглед да се развие конкуренцията при доставките на електрическа 
енергия, не е целесъобразно връщането на регулирания пазар, въпреки че това 
е възможно. 

Качество на доставената електрическа енергия
при смяна на доставчика

 13. Качеството на предоставената електрическа енергия е гарантирано 
от съответния оператор на разпределителната мрежа и трябва да отговаря на 
стандарт БДС EN 50160 и в Показатели за качество на електроснабдяването, 
приети с Решение на ДКЕВР № П-3 от 30 юни 2004 г.
 14. Качеството на предоставената електрическа енергия не зависи от 
избрания доставчик и не се променя при неговата смяна.

Цени на доставената енергия

 15. Към 1 юли 2007 г. електрическата енергия се доставя по регулирани 
и свободно договорени цени.
 16. Регулираните цени се определят от ДКЕВР за съответен ценови пе-
риод.
 17. Свободно договорените цени се определят свободно на конкурент-
на основа, като за потребителите, които са решили да сменят своя доставчик 
на регулирани цени с доставчик на свободно договорени цени, към цената на 
електрическата енергия се начисляват цена за пренос през електропреносната 
мрежа, цена за достъп по електропреносната мрежа и в зависимост от точка-
та на присъединяване – цена за разпределение през електроразпределителните 
мрежи. 
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 18. За потребители, избрали да се снабдяват по свободно договорени 
цени:
 – търговските оферти и цените зависят от желанието на потребителите 
и техните специфични особености на потребление;
 – търговските оферти могат да имат различна форма и съдържание в 
зависимост от доставчика; доставчикът може да предлага и други оферти за 
услуги тарифни планове, контрол на потреблението, предварително заплащане 
и др.

Смяна на доставчика

 19. Смяната на доставчика на електрическа енергия на регулирани цени 
с доставчик на свободно договорени цени към 1 юли 2007 г. е съгласно Правила 
за условията и реда за достъп до електропреносната и електроразпределителни-
те мрежи, приети с Решение на ДКЕВР № П-4 от 8 юни 2007 г.

Договори
 
 20. Договорите за доставка на електрическа енергия са следните:
 – договор с доставчик по свободно договорени цени на електрическа 
енергия;
 – договор със съответното енергийно предприятие за пренос, достъп и 
разпределение по регулирани от ДКЕВР цени;
 – договор, при който доставчикът на електрическа енергия е упълномо-
щен от потребителя да сключи от негово име договор със съответното енергий-
но предприятие;
 – договор под условие, който се сключва с обществения доставчик и/
или крайния потребител;
 – договор за балансиране, който се сключва с електроенергийния систе-
мен оператор.

Уведомяване на потребителите
 
 21. Потребителите се уведомяват ежемесечно за количеството консуми-
рана електрическа енергия и размера на дължимите суми за енергия и за разпре-
деление, срокове за плащане, отчитане и прекъсване на електрозахранването.
 22. Уведомяването на потребителите се извършва писмено или по елек-
тронен път и е съобразено с изискванията на Закона за защита на личните дан-
ни.
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Фактуриране
 
 23. Фактурирането на използваната електрическа енергия се извършва 
ежемесечно или на друг период, предложен от доставчика.
 24. Фактурата задължително съдържа номера на измервателния уред, 
информация за използваното количество електрическа енергия, продължител-
ността на периода, дължимата сума за отчетената електрическа енергия, дължи-
мата сума за извършения пренос на електрическата енергия, акциза и ДДС.
 25. Фактурата задължително съдържа адрес и телефонен номер за де-
нонощна връзка при възникване на проблеми със снабдяването и качеството на 
предлаганата енергия.

Преустановяване на доставката
 
 26. Ако доставчикът на електрическа енергия по свободно договорени 
цени прекрати доставката, за потребителите се осигурява непрекъсната достав-
ка от оператора на разпределителната мрежа и крайния снабдител за преходен 
период, позволяващ в този период потребителите да намерят друг доставчик. 

Разрешаване на спорове

 27. Естествената точка на контакт за потребителите е техният достав-
чик, който е задължен да ги информира за действията, които смята да предпри-
еме.
 28. При възникване на проблем с безопасността или при аварии, потре-
бителите се свързват директно с оператора на разпределителната мрежа, чийто 
телефонен номер е задължително записан във фактурата. 
 29. При възникване на спор от търговско естество, потребителите могат 
да се обърнат към ДКЕВР за разрешаване на спора.
 30. Потребителите имат формално основание да потърсят по съдебен 
път разрешаване на спора с доставчика в съда..
 31. ДКЕВР може да се произнася по въпроси, свързани с отказ за достъп 
до мрежите, злоупотреба с монополно положение и да вземе съответните адми-
нистративни мерки спрямо лицензиантите.
 32. Комисията за защита на конкуренцията може да се произнесе в слу-
чаите, когато има нарушение на конкуренцията, използване на порочни търгов-
ски практики и злоупотреба с господстващо положение.

Приложения
 
 Приложение № 1. Списък на издадените лицензии за дейността “търго-
вия с електрическа енергия” към 10 юли 2007 г.
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 Приложение № 2. Списък на крайните снабдители
 Приложение № 3. Списък на операторите на разпределителните мрежи 
(разпределителни дружества)

Приложение № 1 

СПИСЪК 
на издадените лицензии за дейността “търговия с електрическа енергия” 

на основание чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката
към 10 юли 2007 г.

№ Дружество Лицензия Лице за
контакти

Телефон 
за връзка

1 “ЕФТ България” АД № Л-186-15/
21.03.2005 г.

Николай
Вузев

02/9170324
Факс:

02/9170325

2 “ЧЕЗ Трейд – България” 
ЕАД

№ Л-191-15/
04.07.2005 г.

Зденек
Даниеловски

02/ 9549380
Факс:

02/9549382

3 “Албус РБ” ЕООД № Л-192-15/
01.09.2005 г.

Росен
Божилов

0726/2180
Факс:

0726/2180

4 “Топлофициране ВР” АД
изм., ”Енерджи Маркет” АД

№ Л-194-15/
28.11.2005 г.

Мартин
Тафров

02/9836051
Факс:

02/9836051

5 “Енерджи Трейдинг” ЕООД № Л-195-15/
02.12.2005 г.

Гочо
Чемширов

032/ 627804
Факс:

032 /600 291

6 “Пи Си Си Енергия” ЕООД № Л-196-15/
12.12.2005 г.

Николай
Димитров

02/8658665
Факс:

02/8658665

7 “Е.ОН България Трейдинг” 
ЕООД

№ Л-199-15/
27.02.2006 г.

Щефен
Майвалд

052/660 841
Факс:

052/660 844

8 “Е.ОН Сейлс енд Трейдинг 
България” ЕООД

№ Л-200-15/
27.02.2006 г.

Лотар
Шюлер,
Щефен
Кьониг

052/667 214
Факс:

052/667 223
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9 “Енемона Ютилитис” ЕАД № Л-201-15/
27.02.2006 г.

Благой
Голубарев

02/8054822
Факс:

02/9159815

10 “Енерджи Партнърс” АД № Л-202-15/
27.02.2006 г.

Румяна
Георгиева

02/9429860
Факс:

02/9429866

11 “Транс Евроенерджи” АД № Л-203-15/
03.04.2006 г.

Красимир
Сланчев

02/981059
Факс:

02/981059

12 “Болкан Ютилитис” АД № Л-204-15/
29.05.2006 г.

Тони
Баев

02/9801059
Факс:

02/9801059

13 “ТЕЦ Марица 3” АД № Л-206-15/
31.08.2006 г.

Денка
Топалова

0391/64200
Факс:

0391/61252

14 “Щаткрафт Саут Ийст 
Юръп” ЕООД

№ Л-212-15/
20.11.2006 г.

Пламен
Попов

4001381
Факс:

4001383

15 “Мини Марица -Изток” ЕАД № Л-213-15/
20.11.2006 г.

Иван
Марков

0417/83304
Факс:

0417/82605

16 “АЕЦ Козлодуй” ЕАД № Л-216-15/
18.12.2006 г.

Иван
Генов

97372020
Факс:

97380591

17 “Вивид Пауър” АД № Л-217-15/
18.12.2006 г. Д. Ненова

02/9429880
Факс:

02/9429888

18 “Аркадия сървис” ООД № Л-218-15/
18.12.2006 г. В. Манолов

02/9170300
Факс:

02/9170813

19 “Енергийна финансова 
група” АД

№ Л-219-15/
18.12.2006 г.

Николай
Вузев

02/9170324
Факс:

02/9170325

20 “ОЕТ – Обединени енергий-
ни търговци” ООД

№ Л-220-15/
20.11.2006 г. В. Манолов

02/9170300
Факс:

02/9170813

21 “Джи Пи Енерджи” ЕООД № Л-225-15/
29.03.2007 г.

Георгиус
Спиру

02/9802730
Факс:

02/9867383



Бюлетин 1/2007 11

22 “ЧЕЗ Електро България” ЕД № Л-229-15
17.05.2007 г.

Ростислав
Дижа

02 /9871854
Факс:

02/9871852

23 “НЕК” АД № Л-230-15/
04.06.2007 г.

Юлиян
Желязков

02/9263636
Факс:

02/9872550

24 “Бизнес Енерджи” ООД № Л-231-15/
18.06.2007 г.

Александър
Йорданов

02/9831705
Факс:

02/9831704

25 “Кимпекс Енерджи” АД № Л-232-15/
09.07.2007 г.

Валентин
Иванов

02/9632744
Факс:

02/9632747

26 “Елконтрол” ООД № Л-233-15/
09.07.2007 г.

Валентин
Колев

02/9652551
Факс:

02/9652047

Приложение № 2 

СПИСЪК
на крайните снабдители

Дружество

Лицензия
за дейността “общест-
вено снабдяване с елек-
трическа енергия”

Лице
за контакти

Телефон
за връзка

“ЧЕЗ Електро 
България” АД

№ Л-135-11/29.11.2006 г.
със срок на действие до 

13.08.2039 г.
Ян Рожка 02/805333

“Е.ОН България Про-
дажби” АД

№Л-139-11/13.08.2004 г.
за срок от 35 (тридесет 

и пет) години

Щефен
Майвалд 052/667301

“ЕВН България Елек-
троснабдяване” АД

№ Л-141-11/13.08.2004 г.
за срок от 35 (тридесет 

и пет) години

Стефан
Заманов 032/619270

“ЕСП – Златни 
пясъци” АД

№ Л-228-11/26.04.2007 г.
за срок от 35 (тридесет 

и пет) години

Елена
Добрева 052/355446
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Приложение № 3 

СПИСЪК
на операторите на разпределителните мрежи 

(разпределителни дружества)

Дружество

Лицензия
за дейността “разпреде-
лениена електрическа 

енергия”

Лице
за контакти

Телефон
за връзка

“Електроразпределение – 
Столично” АД

№ Л-135-07/13.08.2004 г.
за срок от 35 (тридесет 

и пет) години
Ян Рожка 02/8053333

“Електроразпределение – 
София област” АД

№ Л-136-07/13.08.2004 г.
за срок от 35 (тридесет 

и пет) години

Павел
Кубин 02/9339702

“Електроразпределение – 
Плевен” АД

№ Л-137-07/13.08.2004 г.
за срок от 35 (тридесет 

и пет) години

Иван
Коваржчик 064/893311

“Е.ОН България Мрежи” 
АД

№ Л-138-07/13.08.2004 г.
за срок от 35 (тридесет 

и пет) години

Едгар
Кек 0618/60151

“ЕВН България Електро-
разпределение” АД

№ Л-140-07/13.08.2004 г.
за срок от 35 (тридесет 

и пет) години

Михаил
Томов 032/627805

“ЕРП – Златни пясъци” 
АД

№ Л-142-07/13.08.2004 г.
за срок от 35 (тридесет 

и пет) години

Лъчезар
Димитров 052/355571
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РЕШЕНИЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ 
на цените на електрическата енергия,

считано от 1 юли 2007 г.
Решение на ДКЕВР № Ц-066 от 28 юни 2007 г.

и Протоколно решение № 134 от 9 юли 2007 г., т. 1

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 30, ал. 1, т. 1а, 4, 4а, 6а, 7 и 10 и 
чл. 36а, ал. 2 от Закона за енергетиката, чл. 4, ал. 1, т. 1, чл. 19, ал. 3 и чл. 
24 от Наредбата за регулиране на цените на електрическата енергия и на 
основание Насоки за регулиране на българските електропроизводствени 
дружества, и Указания на ДКЕВР за ценообразуване при производство на 
електрическа енергия от атомната електроцентрала и от термични кон-
дензационни електроцентрали, приети с протоколни решения на ДКЕВР 
съответно № 38/07.04.2005 г. и № 79/26.03.2007 г., и решения на ДКЕВР № 
Р-017/23.08.2004 г. и № И2-Р-001/25.02.2003 г.,

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И:

 І. Утвърждава, считано от 01.07.2007 г.:
 
 1. Цена без ДДС, по която “АЕЦ Козлодуй” ЕАД продава електриче-
ска енергия на обществения доставчик в размер, както следва:
 – цена за енергия – 12,68 лв./МВтч;
 – цена за разполагаемост – 28,06 лв./МВтч,
 при следните ценообразуващи елементи:
 – необходими годишни приходи – 530 094 хил. лв.;
 – регулаторна база на активите – 1 570 524 хил. лв.;
 – норма на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане – 1,84 %.

 2. Цена без ДДС, по която “ТЕЦ Бобов дол” ЕАД продава електри-
ческа енергия на обществения доставчик в размер, както следва:
 – цена за енергия – 55,26 лв./МВтч;
 – цена за разполагаемост – 9,89 лв./МВтч,
 при следните ценообразуващи елементи:
 – необходими годишни приходи – 149 010 хил. лв.;
 – регулаторна база на активите – 181 073 хил. лв.;
 – норма на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане – 1,11 %.

 3. Цена без ДДС, по която “ТЕЦ Марица 3” АД продава електриче-
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ска енергия на обществения доставчик в размер, както следва:
 – цена за енергия – 58,33 лв./МВтч;
 – цена за разполагаемост – 11,63 лв./МВтч,
 при следните ценообразуващи елементи:
 – необходими годишни приходи – 40 862 хил. лв.;
 – регулаторна база на активите – 12 308 хил. лв.;
 – норма на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане – 1,11 %.

 4. Цена без ДДС, по която “Топлофикация Русе” ЕАД (блок 4) про-
дава разполагаема мощност по цена за разполагаемост в размер на 8,35 лв./
МВтч, при следните ценообразуващи елементи:
 – необходими годишни приходи – 6754 хил. лв.;
 – регулаторна база на активите – 23 544 хил. лв.;
 – норма на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане – 2,23 %.

 5. Цена за енергия без ДДС, по която “ТЕЦ Варна” ЕАД продава 
електрическа енергия на обществения доставчик, в размер на 54,43 лв./
МВтч, при необходими годишни приходи – 208 293 хил. лв.

 ІІ. Отказва да утвърди изменение на утвърдената на “ТЕЦ Варна” 
ЕАД с решение № Ц-018/28.09.2006 г. цена за разполагаемост.

 ІІІ. Утвърждава, считано от 01.07.2007 г., на “ТЕЦ Марица Изток 2” 
ЕАД:
 1. Цена за енергия, по която дружеството продава електрическа енергия 
на обществения доставчик, в размер на 35,22 лв./МВтч.
 2. Изменение на елемента CPPene, представляващ компонента на цената 
за разполагаемост, в размер на 22,01 лв./МВтч.

 ІV. Утвърждава, считано от 01.07.2007 г., на “Енел Марица Изток 3” 
АД изменение на елемента CPPene, представляващ компонента на цената 
за разполагаемост, в размер на 14,639 евро/МВтч за периода на рехабилита-
ция и 18,717 евро/МВтч за периода след това.

 V. Утвърждава, считано от 01.07.2007 г., на “Национална електри-
ческа компания” ЕАД:
 1. Цена без ДДС, по която дружеството, в качеството му на обществен 
доставчик, продава електрическа енергия на крайните снабдители, в размер на 
56,68 лв./МВтч, при необходими годишни приходи – 1 106 904 хил. лв.
 2. Цена без ДДС, по която дружеството, в качеството му на обществен 
доставчик, продава електрическа енергия на разпределителните предприятия за 
покриване на технологични разходи по преноса през електроразпределителните 
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мрежи, в размер на 69,28 лв./МВтч, при необходими годишни приходи – 284 038 
хил. лв.
 3. Цена без ДДС, по която дружеството, в качеството му на преносно 
предприятие, пренася електрическа енергия през електропреносната мрежа, в 
размер на 8,20 лв./МВтч, при необходими годишни приходи – 266 965 хил. лв.

 VІ. Утвърждава, считано от 01.07.2007 г., на “Електроенергиен сис-
темен оператор” ЕАД цена за достъп до електропреносната мрежа без ДДС 
в размер на 5,10 лв./МВтч, при необходими годишни приходи – 166 022 хил. 
лв.

 VІІ. Утвърждава, считано от 01.07.2007 г.:
 
 1. Цени без ДДС, по които “Електроразпределение – Столично” АД, 
“Електроразпределение – София област” АД и “Електроразпределение – Пле-
вен” АД пренасят електрическа енергия през електроразпределителните мрежи 
до всички потребители:
 – на средно напрежение – 0,01506 лв./кВтч;
 – на ниско напрежение – 0,04956 лв./кВтч,
при необходими годишни приходи общо за трите дружества в размер на 326 338 
хил. лв.
 
 2. Цени без ДДС, по които “ЧЕЗ Електро България” АД продава елек-
трическа енергия на битови потребители и предприятия с по-малко от 50 души 
нает персонал, и с годишен оборот до 19,5 млн. лв., както следва:
 – за предприятия с по-малко от 50 души нает персонал и с годишен обо-
рот до 19,5 млн. лв., присъединени към  електроразпределителните мрежи на 
средно и ниско напрежение:

Начин на
измерване

Зони в
денонощието

Цена, лв./кВтч
СН НН

С три скали
върхова 0,13038 0,14233
дневна 0,07380 0,06871
нощна 0,03936 0,02209

С две скали дневна 0,09963 0,10430
нощна 0,03936 0,02209

С една скала 0,09471 0,09693



ДКЕВР16

 – за битови потребители:

Начин на
измерване

Зони в
денонощието

Цена,
лв./кВтч

С две скали дневна 0,08159
нощна 0,03429

С една скала 0,08159

при необходими годишни приходи в размер на 597 784 хил. лв.
 
 3. Цени без ДДС, по които “ЕВН България Електроразпределение” АД 
пренася електрическа енергия през електроразпределителната мрежа до всички 
потребители:
 – на средно напрежение – 0,01571 лв./кВтч;
 – на ниско напрежение – 0,05151 лв./кВтч,
при необходими годишни приходи в размер на 300 979 хил. лв.
 
 4. Цени без ДДС, по които “ЕВН България Електроснабдяване” АД про-
дава електрическа енергия на битови потребители и предприятия с по-малко от 
50 души нает персонал, и с годишен оборот до 19,5 млн. лв., както следва:
 – за предприятия с по-малко от 50 души нает персонал и с годишен 
оборот до 19,5 млн. лв., присъединени към електроразпределителните мрежи на 
средно и ниско напрежение:

Начин на
измерване

Зони в
денонощието

Цена, лв./кВтч
СН НН

С три скали
върхова 0,12730 0,13392
дневна 0,07238 0,06200
нощна 0,03744 0,01612

С две скали дневна 0,09734 0,09672
нощна 0,03744 0,01612

С една скала 0,09110 0,08928

 – за битови потребители:

Начин на
измерване

Зони в
денонощието

Цена,
лв./кВтч

С две скали дневна 0,07964
нощна 0,03234

С една скала 0,07964
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при необходими годишни приходи в размер на 480 904 хил. лв.
 
 5. Цени без ДДС, по които “Е.ОН България Мрежи”АД пренася елек-
трическа енергия през електроразпределителната мрежа до всички потребите-
ли:
 – на средно напрежение – 0,01634 лв./кВтч;
 – на ниско напрежение – 0,05458 лв./кВтч,
при необходими годишни приходи в размер на 219 838 хил. лв.
 
 6. Цени без ДДС, по които “Е.ОН България Продажби” АД продава 
електрическа енергия на битови потребители и предприятия с по-малко от 50 
души нает персонал, и с годишен оборот до 19,5 млн. лв., както следва:
 – за предприятия с по-малко от 50 души нает персонал и с годишен 
оборот до 19,5 млн. лв., присъединени към електроразпределителните мрежи на 
средно и ниско напрежение:

Начин на
измерване

Зони в
денонощието

Цена, лв./кВтч
СН НН

С три скали
върхова 0,13091 0,13843
дневна 0,07410 0,06223
нощна 0,03952 0,01524

С две скали дневна 0,10004 0,09906
нощна 0,03952 0,01524

С една скала 0,09510 0,09144

 – за битови потребители:

Начин на
измерване

Зони в
денонощието

Цена,
лв./кВтч

С две скали дневна 0,07657
нощна 0,02927

С една скала 0,07657

при необходими годишни приходи в размер на 325 203 хил. лв.
 
 7. Цена без ДДС, по които “ЕРП Златни пясъци” АД пренася електри-
ческа енергия през електроразпределителната мрежа до потребителите, присъ-
единени на ниско напрежение, в размер на 0,04228 лв./кВтч, при необходими 
годишни приходи – 2987 хил. лв.
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 8. Цени без ДДС, по които “ЕСП Златни пясъци” АД продава електри-
ческа енергия на предприятия с по-малко от 50 души нает персонал и с годишен 
оборот до 19,5 млн. лв.:

Начин на
измерване

Зони в
денонощието

Цена, лв./кВтч

НН

С три скали
върхова 0,12802
дневна 0,06058
нощна 0,02057

С две скали дневна 0,09258
нощна 0,02057

С една скала 0,08573

при необходими годишни приходи в размер на 4 651 хил. лв.
 
 9. Цени без ДДС, по които “Слънчев бряг” АД пренася електрическа 
енергия през електроразпределителната мрежа до всички потребители:
 – на средно напрежение – 0,01156 лв./кВтч;
 – на ниско напрежение – 0,05795 лв./кВтч,
при необходими годишни приходи в размер на 5290 хил. лв.
 
 10. Цени без ДДС, по които “Слънчев бряг” АД продава електрическа 
енергия на битови потребители и предприятия с по-малко от 50 души нает пер-
сонал, и с годишен оборот до 19,5 млн. лв., както следва:
 – за предприятия с по-малко от 50 души нает персонал и с годишен 
оборот до 19,5 млн. лв., присъединени към електроразпределителните мрежи на 
средно и ниско напрежение:

Начин на
измерване

Зони в
денонощието

Цена, лв./кВтч
СН НН

С три скали
върхова 0,11587 0,12949
дневна 0,06711 0,05740
нощна 0,03743 0,01193

С две скали дневна 0,08937 0,09906
нощна 0,03743 0,01193

С една скала 0,08513 0,08402
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 – за битови потребители:

Начин на
измерване

Зони в
денонощието

Цена,
лв./кВтч

С две скали дневна 0,07320
нощна 0,02590

С една скала 0,07320

при необходими годишни приходи в размер на 6639 хил. лв.

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

Председател:
Проф. дтн инж. К. Шушулов

Гл. секретар:
Инж. А. Илиева

МОТИВИ 
към Решение на ДКЕВР № Ц-066 от 28 юни 2007 г.

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито за-
седание, проведено на 28.06.2007 г., като разгледа заявление с вх. № Е-14-24-6/
03.05.2007 г. за утвърждаване на цена за енергия и цена за разполагаемост, по-
дадено от “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, заявление с вх. № Е-14-33-3/03.05.2007 г. за 
утвърждаване на цена за енергия и цена за разполагаемост, подадено от “ТЕЦ 
Бобов дол” ЕАД, заявления с вх. № Е-14-33-2/07.05.2007 г. за утвърждаване на 
цена за енергия и цена за разполагаемост, подадено от “ТЕЦ Марица 3” АД, 
заявление с вх. № Е-14-09-12/04.05.2007 г. за утвърждаване на цена за енер-
гия и цена за разполагаемост, подадено от “Топлофикация Русе” АД (блок 4), 
заявление с вх. № Е-13-15- 5/07.05.2007 г. за утвърждаване на цена за енер-
гия и цена за разполагаемост, подадено от “ТЕЦ Варна” ЕАД, заявления с вх. 
№ Е-13-12-3/09.03.2007 г. и вх. № Е-13-12-4/30.05.2007 г. за утвърждаване на 
цена за енергия и изменение на елемента CPPene, подадени от “ТЕЦ Марица 
изток 2” ЕАД, заявление с вх. № Е-13-14-1/22.01.2007 г. за утвърждаване на 
изменение на елемента CPPene, подадено от “Енел Марица изток 3” АД, заяв-
ление с вх. № Е-13-01-7/ 23.02.2007 г. за утвърждаване на цена за продажба на 
електрическа енергия на крайните снабдители и цена за пренос на електрическа 
енергия по електропреносната мрежа, подадено от “НЕК” ЕАД, доклад с вх. 
№ Е-ДК-201/ 06.06.2007 г., както и събраните данни и доказателства от прове-
дените на 12.06.2007 г. открито заседание и на 13.06.2007 г. обществено обсъж-
дане, установи следното.



ДКЕВР20

 В съответствие с изискванията на § 2 от Преходните и заключителни 
разпоредби на Наредбата за регулиране на цените на електрическата енергия 
(НРЦЕЕ) при утвърждаване на цените на производителите на електрическа 
енергия, на “НЕК” ЕАД комисията прилага метода на регулиране “норма на 
възвръщаемост на капитала”. Съгласно чл. 4, ал. 1, т. 1 от НРЦЕЕ, комисията 
утвърждава цени за съответен регулаторен период и наблюдава текущо фак-
тическите стойности на необходимите приходи на енергийните предприятия и 
техните компоненти, като при констатиране на съществени отклонения между 
одобрени и действителни разходи и/или възвръщаемост, по своя инициатива из-
вършва следващ регулаторен преглед, респективно утвърждава нови цени.
 В процеса на текущото наблюдение е установено актуалното общо фи-
нансово състояние на регулираните предприятия за производство, пренос и дос-
тавка на електрическа енергия, както и отклоненията на отчетните стойности на 
ценообразуващите елементи спрямо утвърдените в действащите цени. 
 Въз основа на това комисията е констатирала следното.
 1. Всички производители на електрическа енергия са приключили фи-
нансовата година с печалба. Общото им финансово състояние се запазва добро 
за отчетната 2006 г., но като цяло регулираните с метод “норма на възвръщае-
мост на капитала” производители на електрическа енергия нямат регистрирана 
активна инвестиционна дейност, а нарастването на финансовия обхват на дей-
ността им е резултат основно на увеличението на бързоликвидните краткотрай-
ни активи.
 2. Текущият финансов резултат на “НЕК” ЕАД за 2006 г. е печалба и об-
щото финансово състояние се запазва добро. Дружеството е разширило финан-
совия обхват на дейността си, което е резултат от нарастването на балансовата 
стойност на дълготрайните активи за сметка на намаляване на краткотрайните 
активи.
 3. Отклоненията на отчетните стойности на ценообразуващите елемен-
ти на производителите показват, че среднопретегленият процент на отклонение 
на отчетените условно-постоянни разходи спрямо утвърдените е 11 %, а отчете-
ните променливи разходи на всички централи са по-ниски за производството на 
единица електрическа енергия.
 4. За 2006 г. основните електропроизводствени дружества отчитат подо-
брени технико-икономически показатели спрямо 2005 г. Утвърдените прогноз-
ни цени на горивата за текущия регулаторен период на отделните дружества 
надвишават с около 5 до 10 % отчетните цени за гориво.
 В резултат на извършеното текущо наблюдение ДКЕВР е установила, че 
по отношение на посочените енергийни предприятия са налице съществени от-
клонения между одобрените от комисията разходи за действащия регулаторен 
период и действително направените такива.
 Констатациите за промените в общото финансово състояние на пред-
приятията, както и установените отклонения на ценообразуващите елементи 
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налагат изменение на действащите цени по веригата производство – пренос 
– обществена доставка – разпределение – снабдяване – краен потребител. Ко-
мисията разглежда описаните по-горе промени във финансовото състояние на 
дружествата и отклоненията на ценообразуващите елементи при съобразяване 
и с обстоятелството, че регулаторната практика за период от няколко години не 
е позволявала на дружествата да включват при образуването на цените нара-
стване на общото ниво на условно-постоянните разходи, както и включването 
на норма на възвръщаемост на собствения капитал, която да превишава доход-
ността от безрискови ценни книжа.
 В допълнение към това, са налице и допълнителни факти и обстоятел-
ства, водещи до необходимостта от изменение на посочените цени, а именно:
 – Извеждането от експлоатация на 3 и 4 блок на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, 
довело до промяна в структурата на производство на електрическа енергия. На-
малено е общото производството на електрическа енергия от атомната централа 
с около 4 500 000 МВтч, представляващо около 14 % от общото годишно произ-
водство за страната.
 – Промяната в структурата на производство в резултат от спирането на 
двата блока на атомната централа, довела до съответно увеличаване на средната 
продажна цена за производство с около 7 %.
 – Увеличението на цените на основното гориво за производство на елек-
трическа енергия (местни и вносни въглища) с около 20 % не може да бъде 
компенсирано от дружествата за производство.
 – Намалението на общото производство на електрическа енергия и про-
мяната в неговата структура води до увеличаване на разходите на преносното и 
разпределителните предприятия за закупуване на енергия за покриване на загу-
бите по мрежите.
 – Свободната търговия с електрическа енергия, както и премахването 
на монопола за износ на електрическа енергия на “НЕК” ЕАД, изисква пови-
шаване на физическата и финансова сигурност на преносната мрежа, както и 
механизъм за защита на сигурността на снабдяването на крайните потребители, 
които не са избрали друг доставчик на електрическа енергия. 
 В тази връзка и в изпълнение на чл. 21, ал. 1, т. 17а от ЗЕ комисия-
та със свое решение № ТЕ-013/28.06.2007 г. е определила разполагаемостта за 
производство на електрическа енергия, в съответствие с която производители-
те са длъжни да сключват сделки по регулирани цени с обществения достав-
чик за покриване на потреблението на крайните снабдители. Поради това, че 
така определената разполагаемост е предназначена единствено за задоволяване 
на потреблението на регулирания пазар, комисията следва да утвърди цени за 
енергия и разполагаемост само за посочените в решение № ТЕ-013/28.06.2007 г. 
централи. По отношение на цените на централите, за които не е определена 
такава разполагаемост, комисията не следва да се произнася.
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 С оглед на всички изложени по-горе аргументи и на основание чл. 
3, т. 1 и 3 във връзка с чл. 4, ал. 1, т. 1 от НРЦЕЕ, с Протоколно решение № 
89/10.04.2007 г. комисията е постановила извършването на нов регулаторен пре-
глед. В тази връзка, в комисията са постъпили съответно заявление с вх. № Е-14-
-24-6/03.05.2007 г. за утвърждаване на цена за енергия и цена за разполагаемост, 
подадено от “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, заявление с вх. № Е-14- 33-3/03.05.2007 г. за 
утвърждаване на цена за енергия и цена за разполагаемост, подадено от “ТЕЦ 
Бобов дол” ЕАД, заявления с вх. № Е-14-33-2/07.05.2007 г. за утвърждаване на 
цена за енергия и цена за разполагаемост, подадено от “ТЕЦ Марица 3” АД, 
заявление с вх. № Е-14- 09-12/04.05.2007 г. за утвърждаване на цена за енер-
гия и цена за разполагаемост, подадено от “Топлофикация Русе” АД (блок 4), 
заявление с вх. № Е-13-15-5/07.05.2007 г. за утвърждаване на цена за енергия 
и цена за разполагаемост, подадено от “ТЕЦ Варна” ЕАД, заявления с вх. № 
Е-13-12-3/09.03.2007 г. и вх. № Е-13-12-4/30.05.2007 г. за утвърждаване на цена 
за енергия и изменение на елемента CPPene, подадени от “ТЕЦ Марица изток 2” 
ЕАД, заявление с вх. № Е-13-14-1/22.01.2007 г. за утвърждаване на изменение 
на елемента CPPene, подадено от “Енел Марица изток 3” АД, заявление с вх. № 
Е-13-01-7/23.02.2007 г. за утвърждаване на цена за продажба на електрическа 
енергия на крайните снабдители и цена за пренос на електрическа енергия по 
електропреносната мрежа, подадено от “НЕК” ЕАД.
 
 При извършване на регулаторния преглед на производителите на елек-
трическа енергия комисията е приложила общ подход за оценка на нивото на 
ценообразуващите елементи, като едновременно с това се е съобразила и с осо-
беностите на централите, при които има специфични условия на производство, 
изискващи индивидуална преценка. Възприетите общи принципи при оценка-
та на отделните ценообразуващите елементи са в резултат както на отчетеното 
общо финансово състояние на регулираните дружества към края на 2006 г., така 
и на отчетените технико-икономически показатели.
 Предложените от дружествата променливи разходи за производство на 
електрическа енергия са преизчислени от комисията на основата на индивиду-
алните технико-икономически показатели на централите, както следва:
 – количествата електрическа енергия за собствени нужди на централи-
те, брутният и нетен специфичен разход на основно гориво и броят цикли с 
последващо пускане са включени с по-ниската стойност от прогнозната на дру-
жествата и отчетената за базисната година;
 – специфичният разход на условно гориво е определен, като е взета 
предвид по-ниската стойност между предложената от дружеството и отчетената 
за базовата 2006 г.;
 – разходите за закупуване на въглища са изчислени на основата на скла-
довите наличности към началото на 2007 г. и доказаните количества и цени по 
договори за доставка.
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 Предложените от дружествата условно-постоянни разходи са преизчис-
лени от комисията, като разходите за амортизация и текущ ремонт са запазени 
на нивото на прогнозираните от дружествата, докато за размера на останалите 
условно-постоянни разходи е прието нивото на отчетените за 2006 г. Социал-
ните разходи са в размер до 20 % от разходите за възнаграждения. Нормата на 
възвръщаемост на собствения капитал е запазена на нивото на утвърдената в 
действащите цени. Нормата на възвръщаемост на привлечения капитал е по-ни-
ската стойност между изчислената от дружествата и пазарната реална норма.
 Структурата на капитала е в съответствие с отчетената по счетоводен ба-
ланс към края на 2006 г. Цената на природния газ е в размер на 319,52 лв./1000 нм3 
(без ДДС), съгласно решение на комисията № Ц-065/25.06.2007 г., а цената на 
мазута е прогнозираната от дружествата.
 Необходимостта от прилагането на описания по-горе общ подход по от-
ношение на ценообразуващите елементи на производителите на електрическа 
енергия произтича от направените констатации по отношение на отчетните ре-
зултати на дружествата. Този подход на ДКЕВР е във връзка с установената тен-
денция за минимален годишен размер на инвестициите през отчетната 2006 г. 
и при отчитане на факта, че производството на електрическа енергия е капита-
лоемка дейност, чието производствено поддържане изисква финансов ресурс за 
капиталови разходи и текущи разходи за ремонт.
 Утвърденото ниво и структура на условно-постоянните разходи на цен-
тралите е сигнал за производителите, че ДКЕВР очаква насочване на финансо-
вия им ресурс към решения за повишаване на производствената им сигурност 
при минимизиране на постоянните разходи.
 Утвърдените при ценообразуването условно-постоянни разходи отразя-
ват преценката на комисията за икономически обоснованите видове разходи от 
гледна точка на защитата на крайния потребител.
 Запазването на ниската норма на възвръщаемост на собствения капитал 
на всички производители е косвен стимул за търсене на възможност за пови-
шаване на текущата доходност чрез ефективни решения за финансиране на не-
обходимите инвестиции с привлечен капитал и реално участие в конкурентния 
пазар на електрическа енергия.
 По отношение на утвърденото прогнозно ниво на променливите разхо-
ди, ДКЕВР счита, че следва да се съобрази не само с факта, че дружествата 
трябва да получават приходи от продажба на електрическа енергия, които да са 
съизмерими в достатъчна степен с актуалните им разходи за покупка на горива, 
но и с това, че пазарът на въглища е конкурентен и всяко от дружествата трябва 
да бъде стимулирано да търси финансово ефективни решения за текущите си 
разходи за горива.
 
 Резултатите от извършения регулаторен преглед са отразени по друже-
ства в доклад № Е-ДК-201/06.06.2007 г. Докладът е публикуван на основание 
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чл. 30, ал. 2 от НРЦЕЕ на страницата на комисията в интернет. На 12.06.2007 г. 
е проведено открито заседание за обсъждане на заявленията, след което на за-
крито заседание е приет проект на решение и е взето решение за провеждане 
на обществено обсъждане по чл. 14 от ЗЕ на 13.06.2007 г. В законоустановения 
срок са постъпили възражения от съответните енергийни дружества, които са 
обсъдени в изложеното по-долу.

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД

 Със заявление с вх. № Е-14-24-6/03.05.2007 г. “АЕЦ Козлодуй” ЕАД е 
предложило за утвърждаване от комисията следните цени на електрическата 
енергия:
 – цена за енергия – 13,09 лв./МВтч, без ДДС;
 – цена за разполагаемост – 32,70 лв./МВтч, без ДДС.

 Цена за енергия
 Предложените от дружеството променливи разходи са коригирани от 
161 491 хил. лв. на 156 488 хил. лв. вследствие на промяна на вноската за фонд 
“ИЕЯС”, която е изчислителна величина и е в пряка връзка с изчислената при-
ведена цена на електрическата енергия.

 Цена за разполагаемост
 1. Условно-постоянните разходи са коригирани от 406 380 хил. лв. на 
344 647 хил. лв. поради:
 – намаление на общата сума на условно-постоянните разходи с очаква-
ни приходи от м. 09.2007 г. за покриване на разходите за издръжка на спрените 
блокове в размер на 15 255 хил. лв.;
 – социални разходи – от 10 736 хил. лв. на 480 хил. лв.;
 – разходи за ремонт – от 44 002 хил. лв. на 38 000 хил. лв.;
 – разходи, пряко свързани с дейността по лицензията – от 116 597 хил. 
лв. на 86 377 хил. лв., като в т.ч. са намалени разходите за извозване на отрабо-
тено ядрено гориво от 70 000 хил. лв. на 41 269 хил. лв. и разходите за данък по 
ЗКПО съгласно признатите социални разходи.
 2. Регулаторна база на активите – стойността на регулаторната база на 
активите е променена от 1 571 948 хил. лв. на 1 570 524 хил. лв., дължаща се на 
корекции в:
 – машини и оборудване – стойността по баланс е 1 049 624 хил. лв.;
 – краткосрочни вземания – по баланс 105 469 хил. лв.
 
 Цени на електрическата енергия след направените корекции:
 – цена за енергия – 12,68 лв./МВтч, без ДДС;
 – цена за разполагаемост – 28,06 лв./МВтч, без ДДС.
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“ТЕЦ Бобов дол” ЕАД
 
 Със заявления с вх. № Е-14-33-3/03.05.2007 г. и Е-14-33-3/18.05.2007 г. 
дружеството е предложило за утвърждаване от комисията следните цени на 
електрическата енергия:
 – цена за енергия – 62,45 лв./МВтч, без ДДС;
 – цена за разполагаемост – 11,12 лв./МВтч, без ДДС.
 
 С писмо вх. № Е-14-33-5/20.06.2007 г. “ТЕЦ Бобов дол” ЕАД изразява 
несъгласие относно посочената в проекта на решение цена на енергия и цена 
за разполагаемост. По отношение на цената за енергия дружеството не приема 
намаляването на разходите за собствени нужди и разходите на условно гориво 
и мазут, като аргументира предложената от него стойност с влошените качест-
вени показатели на доставените въглища. Дружеството аргументира предложе-
ните разходи за мазут с отчетните данни към май 2007 г. на разходите за мазут 
– 696 хил. лв. или среден месечен разход от 139,20 хил. лв.
 По отношение на цената за разполагаемост дружеството изразява несъг-
ласие относно извършената корекция на предложените от него условно-посто-
янни разходи в частта, касаеща разходите за заплати и начисленията към тях. 
Дружеството мотивира предложените разходи за заплати с Наредбата за образу-
ване на средствата за работна заплата на дружествата с над 50 на сто държавно 
или общинско участие и Методиката за оценка на специфични показатели и 
определяне на средствата за работна заплата в търговските дружества в енерге-
тиката.
 Дружеството изразява несъгласие и относно нормата на възвръщаемост 
на собствения капитал, като предлага запазване на утвърдената в действащата 
цена.
 
 Предвид приложения от комисията общ подход при оценката на нивото 
на ценообразуващите елементи комисията счита част от възраженията на друже-
ството за неоснователни, в резултат на което са извършени следните корекции.

 Цена за енергия
 Предложените от дружеството променливи разходи са коригирани от 
121 065 хил. лв. на 107 259 хил. лв. поради необоснованото им завишаване.
 По отношение на техническите показатели за производство на енергия 
комисията счита, че при прогнозно брутно производство на електрическа енер-
гия за 2007 г. аналогично на отчетеното през базисната 2006 г. и след анализ на 
договорните и прогнозни доставки на основно гориво, както и с редуциране на 
някои необосновано завишени цени, дружеството е в състояние да реализира 
технически показатели в производството, близки до тези през отчетната 2006 
г. След анализ на цялата представена информация, обосноваваща прогнозните 
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цени на основно гориво и прогнозираните количества, комисията счита за ико-
номически обосновано да запази непроменена действащата цена за енергия на 
дружеството.

 Цена за разполагаемост
 1. Условно-постоянните разходи са коригирани от 42 322 хил. лв. на 39 
739 хил. лв. вследствие на промени в:
 – социални разходи –от 3817 хил. лв. на 1 780 хил. лв.;
 – разходи, пряко свързани с дейността по лицензията – от 11 140 хил. лв. 
на 10 594 хил. лв. 
 От общия размер на разходите са изключени разходите за представи-
телни цели – 7 хил. лв., разходи по чл. 216 по ЗКПО – 496 хил. лв., финансови 
разходи, санкции и глоби – 241 хил. лв. Разходите за такса водоползване, които 
са пряко свързани с произвежданото количество електрическа енергия в размер 
на 47 хил. лв., са част от променливите разходи за производство.
 2. Възвръщаемостта е коригирана от 4644 хил. лв. на 2012 хил. лв. вслед-
ствие на промени в:
 – регулаторната база на активите е коригирана от 181 083 хил. лв. на 181 
073 хил. лв. вследствие на промени в размера на “парични средства” – 11 776 
хил. лв. на 11 766 хил. лв. в съответствие с представения Годишен финансов 
отчет на дружеството към 31.12.2006 г.;
 – нормата на възвръщаемост е коригирана от 2,56 % на 1,11 % вслед-
ствие на промяна в нормата на възвръщаемост на собствения капитал от 2,31 % 
на 1 %. 
 Нормата на възвръщаемост на собствения капитал е равна на утвърде-
ната в действащата цена за разполагаемост. Общата норма на възвращаемост е 
намалена в резултат от намалената данъчна ставка за корпоративен данък върху 
печалбата и променена капиталова структура.

 Цени на електрическата енергия след направените корекции:
 – цена за енергия – 55,26 лв./МВтч, без ДДС;
 – цена за разполагаемост – 9,89 лв./МВтч, без ДДС.

“ТЕЦ Марица 3” АД
 
 Със заявление вх. № към Е– 14-33-2/07.05.2007 г. дружеството е пред-
ложило комисията да утвърди цена на електрическата енергия в размер на 63,23 
лв./МВтч, без ДДС. Независимо че в заявлението дружеството не е предложило 
изрично цена за разполагаемост, същото съдържа необходимите за нейното ут-
върждаване от комисията прогнозни стойности на ценообразуващите елементи 
съгласно НРЦЕЕ и Указанията.
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 С писмо с вх. № Е-14-33-2/13.06.2007 г. дружеството е възразило относ-
но посочената в проекта на решение цена за енергия и цена за разполагаемост.
 По отношение на цената за енергия дружеството счита, че комисия-
та необосновано е намалила разходите за основно гориво. В допълнение на 
това, дружеството не приема и намаляването на разходите за собствени нужди 
на ниво отчетени през 2006 г. с мотива, че заложеният процент за собствени 
нужди е разработен на база очакван режим на работа и отчетените резултати 
през първите месеци на годината. Дружеството счита, че необосновано са на-
малени и разходите за поддръжка, включени в променливите разходи. По от-
ношение на цената за разполагаемост дружеството възразява срещу утвържда-
ването на нова, по-ниска цена за разполагаемост, с мотива, че в заявлението 
не е предложена изрично цена за разполагаемост, а получената в Справка № 
5 прогнозна стойност съвпада с утвърдената действаща цена 13,01 лв./МВтч, 
без ДДС. Дружеството възразява относно правното основание ДКЕВР да се 
произнесе за нова цена на разполагаемост, при положение, че тя не е предло-
жена от дружеството.
 Дружеството възразява и по отношение на намалените условно-посто-
янни разходи до размер на 7 276 хил. лв. Относно разходите за ремонт, друже-
ството аргументира високата им стойност с това, че ремонтните дейности се 
извършват от външни изпълнители.
 Направеното възражение относно утвърждаване на нова цена за разпо-
лагаемост, без да е предложена такава в заявлението, е неоснователно. Незави-
симо че в заявлението не е посочен изрично размер на цената за разполагаемост, 
то съдържа достатъчно информация за неговото определяне. Фактът дали така 
изчисленият размер съвпада или не със сега действащата цена за разполагае-
мост, е и ирелевантен, тъй като комисията по силата на чл. 3, т. 2 от НРЦЕЕ ут-
върждава прогнозните стойности на ценообразуващите елементи, респективно 
цени в размера, който тя счита за икономически обоснован, а не в този, предло-
жен от енергийното дружество.
 По отношение на направеното възражение за нивото на текущите разхо-
ди за ремонт, комисията счита тяхното прогнозно завишение за необосновано, 
поради което взема предвид като икономически обоснована отчетната им стой-
ност за 2006 г.
 
 Във връзка с гореизложеното и след прилагането на общия подход при 
оценката на ценообразуващите елементи са извършени следните корекции.

 Цена за енергия
 Променливите разходи са коригирани от 36 066 хил. лв. на 33 449 хил. 
лв. за производството на 573 420 МВтч нетна електрическа енергия вследствие 
на корекции в:
 – електроенергия за собствени нужди – коригирани от 10,65 % на 10,18 % 
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на основание на спазените основни принципни положения, унифицирани като 
подход към всички дружества;
 – разходи за основно гориво – от 32 583 хил. лв. на 31 997 хил. лв. в 
резултат на промяна на цената на тон натурално гориво от 33,87 лв./т на 33,24 
лв./т;
 – разходи за гориво за разпалване – от 344 хил. лв. на 342 хил. лв. в ре-
зултат на промяна на цената на природния газ;
 – други променливи разходи – от 2995 хил. лв. на 985 хил. лв. в резултат 
на намаление на разходите за поддръжка от 2730 хил. лв. на 720 хил. лв.

 Цена за разполагаемост
 1. Условно-постоянните разходи са коригирани от 8264 хил. лв. на 7276 
хил. лв. в резултат на:
 – разходите за ремонт са коригирани от 3050 хил. лв. на 2278 хил. лв., 
като за икономически обоснована е приета отчетната стойност за 2006 г.;
 – разходите, пряко свързани с дейността по лицензията, са коригирани 
от 2562 хил. лв. на 2346 хил. лв. 
 Корекциите на условно-постоянните разходи са в съответствие с при-
етата единна икономическа практика по отношение на разходите на дружества-
та, като са отчетени и специфичните особености на централата.
 2. Нормата на възвръщаемост на собствения капитал е равна на утвър-
дената в действащата цена за разполагаемост. Общата норма на възвращаемост 
е намалена в резултат от намалената данъчна ставка за корпоративен данък вър-
ху печалбата и еднородната капиталова структура.
 3. Регулаторната база на активите е в размер на 12 308 хил. лв., изчис-
лена съгласно указания на комисията и данните от Годишния финансов отчет за 
2006 г.
 Направеното възражение относно утвърждаване на нова цена за разпо-
лагаемост, без да е предложена такава в заявлението, е неоснователно. Незави-
симо че в заявлението не е посочен изрично размер на цената за разполагаемост, 
то съдържа достатъчно информация за неговото определяне. Фактът дали така 
изчисленият размер съвпада или не със сега действащата цена за разполагае-
мост, е и е релевантен, тъй като комисията по силата на чл. 3, т. 2 от НРЦЕЕ 
утвърждава прогнозните стойности на ценообразуващите елементи, респ. цени 
в размера, който тя счита за икономически обоснован, а не в този, предложен от 
енергийното дружество.

 Цени на електрическата енергия след направените корекции:
 – цена за енергия – 58,33 лв./МВтч, без ДДС;
 – цена за разполагаемост – 11,63 лв./МВтч, без ДДС.
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“Топлофикация Русе” ЕАД (блок 4)
 
 Със заявление с вх. № Е-14-09-12/04.05.2007 г. дружеството е предложи-
ло за утвърждаване от комисията на следните цени на електрическата енергия:
 – цена за енергия – 64,50 лв./МВтч, без ДДС;
 – цена за разполагаемост – 9,33 лв./МВтч, без ДДС.
 
 По данни на “Електроенергийния системен оператор” ЕАД разполага-
емостта от блок 4 ще бъде използвана за студен резерв. Доколкото разходите за 
закупуване на студен резерв от системния оператор представляват ценообра-
зуващ елемент на подлежащата му на утвърждаване цена за достъп, комисията 
следва да утвърди цена за разполагаемост на “Топлофикация Русе” ЕАД. По 
отношение на цената за енергия на заявителя комисията не следва да се произ-
нася, тъй като производството от тази централа е изключено от определените с 
решение № ТЕ-013/28.06.2007 г. квоти, предназначени за регулирания пазар.
 С писмо с вх. № Е-14-09-15/13.06.2007 г. “ТЕЦ Русе” ЕАД (блок 4) въз-
разява относно отразените в проекта на решение цена за разполагаемост.
 Дружеството възразява по извършената корекция на предложените от 
него условно-постоянни разходи в частта, касаеща разходите за ремонт. Въз-
ражението относно цената за разполагаемост е неоснователно. Представените 
от дружеството програми за ремонт и реконструкция , както на компоненти на 
парогенератор № 4 и турбогенератор № 4, така и на някои от общостанционните 
съоръжения, с подмяна на основни компоненти, имат характер на инвестицион-
ни разходи. При това прогнозната стойност на разходите за ремонт включва и 
стойности на някои доставени вече съоръжения.
 
 Във връзка с гореизложеното и след прилагането на общия подход, при 
оценката на ценообразуващите елементи са извършени следните корекции.
 Условно-постоянните разходи са коригирани от 6685 хил. лв. на 6228 
хил. лв. вследствие на корекции в:
 – разходите за ремонт са променени от 1080 хил. лв. на 720 хил. лв. съ-
гласно представена ремонтна програма;
 – разходите, пряко свързани с дейността по лицензията, са коригирани 
от 1124 хил. лв. на 1027 хил. лв.
 Възвръщаемостта е намалена от 860 хил. лв. на 526 хил. лв. поради коре-
кция на собствения капитал от 43 190 хил. лв. на 42 692 хил. лв. в съответствие с 
Годишния финансов отчет за 2006 г., както и намаление на среднопретеглената 
норма на привлечения капитал от 4,10 % на 3,79 %.
 
 Цена за разполагаемост след направените корекции – 8,35 лв./МВтч, 
без ДДС.
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“ТЕЦ Варна” ЕАД
 
 Със заявление с вх. № Е-14-09-12/04.05.2007 г. дружеството е предло-
жило за утвърждаване от комисията следните цени на електрическата енергия:
 – цена за енергия – 56,70 лв./МВтч, без ДДС;
 – цена за разполагаемост – 8,48 лв./МВтч, без ДДС.
 
 С писмо с вх. Е-13-15-8/20.06.2007 г. “ТЕЦ Варна” ЕАД възразява от-
носно определената в проекта на решение цена за енергия и отказа за промяна 
на цената за разполагаемост. По отношение на цената за енергия дружеството 
изразява несъгласие с намалените технико-икономически показатели, като обо-
сновава предложените по-високи стойности на собствените нужди на центра-
лата. “ТЕЦ Варна” ЕАД счита, че разходите за въглища също са необосновано 
намалени. Дружеството възразява относно намалените разходи на гориво за 
разпалване в резултат на промяна на горивото за пускови операции и стабили-
зации. “ТЕЦ Варна” ЕАД счита за неоснователно и намалението на разходите 
за консумативи.
 По отношение на цената за разполагаемост “ТЕЦ Варна” ЕАД изразява 
несъгласие относно отказа за утвърждаване на нова цена за разполагаемост с 
мотива, че в чл. 23, букви “е” и “ж” от Насоките не е визирано, че се касае за 
регулаторен период, както и че цените могат да бъдат изменени и преди него-
вото изтичане, след като е налице статистически отбелязано поскъпване от над 
5 процента. Дружеството оспорва и това, че в цената за разполагаемост следва 
да бъде включена и възвръщаемостта на инвестициите, направени през 2006 г., 
като се мотивира, че в чл. 23, буква “з” от Насоките инвестициите са посочени 
като отделна възможност за коригиране на цената, без това да се обвързва с ре-
гулаторен период.
 
 След анализ на постъпилата от дружеството информация са направени 
следните констатации и корекции във връзка с възраженията на “ТЕЦ Варна” 
АД.

 Цена за енергия
 Въз основа на представените от дружеството копия на договори за дос-
тавка, приложени справки и предвид възражението на дружеството по предвари-
телния доклад, цената на основното гориво е определена като среднопретеглена 
въз основа на договорните показатели по сключените договори и е коригирана 
от 111,30 лв./тнг на 112,89 лв./тнг.
 Променливите разходи са коригирани от 148 480 хил. лв. на 143 428 хил. 
лв. за производството на 2 635 044 МВтч нетна електрическа енергия вслед-
ствие на корекции в:
 – електроенергията за собствени нужди – коригирани от 8,98 % на 8,41 %; 
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в резултат на това нетната електрическа енергия е променена от 2 618 650 МВтч 
на 2 635 044 МВтч, като мотивите за намаляване на разходите за собствени нуж-
ди са описани в спазените принципни положения, унифицирани като подход 
към всички дружества;
 – разходите за основно гориво – въглища – от 143 864 хил. лв. на 138 812 
хил. лв. в резултат на промяна на цената на тон натурално гориво, коригирана на 
112,89 лв./т. 
 Въз основа на представените от дружеството копия на договори за дос-
тавка и приложените справки, цената на основното гориво е определена като 
среднопретеглена въз основа на договорните показатели по сключените догово-
ри.
 Във връзка с гореизложеното, комисията счита, че следва да утвърди 
цена за енергия, по която дружеството продава електрическа енергия на об-
ществения доставчик, в размер на 54,43 лв./МВтч, без ДДС.
 
 Цена за разполагаемост
 С решение № Р-041/28.08.2006 г. ДКЕВР е разрешила сключването на 
договор за продажба на допълнителни услуги и студен резерв за срок от 5 годи-
ни между “НЕК” ЕАД и “ТЕЦ Варна” ЕАД. Договорът е част от пакета доку-
менти във връзка с приватизационната сделка за продажба на “ТЕЦ Варна” ЕАД 
на CEZ a.s и условие за нейното приключване. Сключването на този договор е 
в съответствие с Насоките за регулиране на българските електропроизводстве-
ни дружества (Насоките), които съгласно Протоколно решение на ДКЕВР № 
137/17.10.2005 г., т. 1, в частта им относно условията и параметрите за сключ-
ване на договор за продажба на студен резерв от “ТЕЦ Варна” ЕАД се прилагат 
след неговата приватизация.
 Точка 23 от Насоките предвижда за три блока на “ТЕЦ Варна” ЕАД да 
бъде сключен договор за студен резерв (разполагаемост) от оператора на елек-
троенергийната система. Съгласно приложението към точка 7 от Насоките, ос-
таналата разполагаемост от три блока на ТЕЦ “Варна” ЕАД ще бъде освободена 
за сключване на сделки по свободно договорени цени. Съгласно условията на 
договора за продажба на допълнителни услуги и студен резерв “НЕК” ЕАД ще 
купува от “ТЕЦ Варна” ЕАД студен резерв по регулирана цена за разполагае-
мост и енергия от студен резерв по регулирана цена за енергия. Поради цената 
за студен резерв (цена за разполагаемост) и цената за енергия от студен резерв 
(цена за енергия) подлежат на утвърждаване от ДКЕВР.
 Съгласно точка 24 от Насоките цената за енергия от активирания студен 
резерв се основава на подадените от дружеството годишни прогнози за цени на 
енергия за следващата година. ДКЕВР с Решение № Ц-012/28.06.2006 г. е утвър-
дила на “ТЕЦ Варна” ЕАД цена за енергия, в сила от 01.07.2006 г.
 Цената за разполагаемост на “ТЕЦ Варна” ЕАД се определя в съответ-
ствие с ценовите елементи в НРЦЕЕ и формулите, посочени в точка 23 от На-
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соките. От текста на т. 23 във връзка с т. 22 от Насоките е видно, че комисията 
е приела продължителността на регулаторния период за цената за разполагае-
мост на “ТЕЦ Варна” ЕАД да бъде еднаква с продължителността на действие 
на самия договор за студен резерв, а именно 5 години. По силата на букви “е” 
и “ж” на т. 23 този регулаторен период е разделен на пет ценови периода, всеки 
от които с продължителност от една година. След изтичането на първия ценови 
период, респективно на всеки следващ период, утвърдената цена за разполагае-
мост трябва да се коригира в съответствие с формулата по буква “ж”.
 В тази връзка с Решение № Ц-018/28.09.2006 г. комисията е утвърдила 
на “ТЕЦ Варна” ЕАД цена за разполагаемост, по която дружеството продава 
студен резерв на “НЕК” ЕАД в размер на 7,94 лв./МВтч. В решението коми-
сията е посочила, че регулаторният период за прилагане на тази цена започва 
от датата на влизане в сила на Договора за продажба на допълнителни услуги 
и студен резерв, сключен с обществения доставчик. В чл. 1 от този договор е 
посочено, че същият влиза в сила от датата, на която са изпълнени следните ус-
ловия: комисията е утвърдила ценовите условия по договора, включително цена 
за разполагаемост и цена за енергия и “НЕК” ЕАД е получил уведомление за 
приключване на сделката по приватизация на “ТЕЦ Варна” ЕАД. Това изисква-
не на текста означава, че доколкото тези условия могат да настъпят по различно 
време, за начало на регулаторния период на цената за разполагаемост следва да 
се счита най-късната дата, към която е настъпило и последното от всички изис-
куеми условия. Тази дата в конкретния случай е 06.10.2006 г., тъй като именно 
тогава с писмо с вх. N 92-00-519/06.10.2006 г. “НЕК” ЕАД е било уведомено 
от Агенцията за приватизация за приключване на сделката. Следователно от 
06.01.2006 г. е в сила и утвърдената от комисията с горецитираното решение 
цена за разполагаемост, по която дружеството продава студен резерв на “НЕК” 
ЕАД.
 Със заявление с вх. № Е-13-15-5/07.05.2007 г. “ТЕЦ Варна” ЕАД e по-
искало от комисията да утвърди цена за разполагаемост съгласно т. 23, буква 
“ж” от Насоките в размер на 8,48 лв./МВтч. Така направеното от дружеството 
искане е неоснователно. Както бе изложено по-горе, текстът на т. 23, буква “ж” 
е приложим при извършването на корекция на утвърдената цена за разполагае-
мост за всеки следващ ценови период от регулаторния период. Към настоящия 
момент обаче тече първият ценови период, който е едногодишен и приключва 
на 06.10.2007 г. Следователно и разпоредбата на т. 23, буква “ж” от Насоките 
трябва да намери приложение единствено след тази дата, но не и преди това. 
Действително в букви “е” и “ж” от т. 23 от Насоките като период на действие 
на отделните ценови периоди са посочени съответно 2006 г. за първия и 2007-
2010 г. за следващите ценови периоди. Тези текстове обаче не следва да бъдат 
прилагани буквално, а след тълкуване на действителната воля на комисията. В 
случая е безспорно, че към момента на приемане на Насоките ДКЕВР не е могла 
да знае точната дата, на която ще бъде сключен, съответно ще влезе в сила до-
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говорът за студен резерв между “ТЕЦ Варна” ЕАД и “НЕК” ЕАД. Затова коми-
сията е обвързала началото на регулаторния период, респективно на отделните 
ценови периоди за прилагане на цената за разполагаемост с посочените дати, 
с ясното разбиране, че последните представляват оборими презумпции. Да се 
приеме обратното, би означавало, че правилата за ценообразуване съгласно На-
соките са приложими само за част от периода на действие на договора, което е 
недопустимо.
 От гореизложеното е видно, че подаденото от “ТЕЦ Варна” ЕАД искане 
за изменение на утвърдената цена за разполагаемост в съответствие с т. 23, бук-
ва “ж” от Насоките е неоснователно и следва да бъде отхвърлено от комисията.
 В тази връзка са неоснователни и възраженията на дружеството, изра-
зени в посоченото по-горе писмо. В член 23, буква “е” от Насоките е посочена 
формулата, по която се определя цената за разполагаемост на дружеството за 
първата година от действието на договора за студен резерв, сключен с “НЕК” 
ЕАД. Член 23, буква “ж” от своя страна регламентира начина на определяне на 
цената за следващите 4 години от действието на този договор. Анализът на съ-
държащите се в тези два текста формули показва, че докато в буква “е” при оп-
ределяне на цената за разполагаемост се вземат предвид отделните стойностите 
на всички релевантни ценообразуващи елементи съгласно НРЦЕЕ, то според 
буква “ж” цената за разполагаемост се изчислява посредством коригиране на 
утвърдената вече цена за разполагаемост за първата година. Следователно е по-
вече от очевидно, че Насоките визират регулаторен период с продължителност 
от 5 години, доколкото през отделните ценови периоди (чл. 23, буква “ж”) цена-
та за разполагаемост може да бъде променяна само посредством коригиране на 
утвърдената є стойност за първата година, а не и посредством преизчисляване 
на всички ценообразуващи елементи. Коригирането се извършва посредством 
посочените в чл. 23, буква “ж” фактори, като в буква “з” от същия текст е пред-
виден и допълнителен, коригиращ фактор, чието прилагане зависи от волята на 
регулатора. Този фактор може да се прилага само едновременно с извършване 
на корекциите по буква “ж”, тъй като в рамките на отделния ценови период 
утвърдената цена трябва да остава непроменена. (§ 1, т. 18 от Допълнителните 
разпоредби на НРЦЕЕ).

“ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД
 
 Със заявления с вх. № Е-13-12-3/09.03.2007 г. и вх. № Е-13-12-4/
30.05.2007 г. дружеството е предложило за утвърждаване изменение в размера 
на елемента CPPene от 19,83 лв./МВтч на 22,01 лв./МВтч, както и утвърждаване 
на цена за енергия в размер на 35,22 лв./МВтч.
 С решение № Р-017/23.08.2004 г. ДКЕВР е разрешила на “НЕК” ЕАД да 
сключи с “ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД петгодишно споразумение за изкупуване 
на електроенергия. С т. II oт решението комисията е утвърдила елементите, тех-
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ния размер и начините за изчисляване и изменение на цената за мощност и на 
цената за енергия, така както е предвидено в чл. 11, т. 1, 2 и Приложение 15 от 
споразумението.
 Като основание за изменение на елемента CPPene, представляващ по 
силата на Приложение 15 от споразумението компонента на плащането за мощ-
ност, заявителят е посочил допълнително заплатените от него митни сборове, 
свързани с доставка на оборудване за рехабилитацията в размер на 6 073 638 
лв., както и извършени плащания по договор за възлагане на услуги, възлизащи 
на 10 294 267 лв.
 По силата на горепосоченото решение № Р-017/23.08.2004 г. размерът на 
цените за мощност и за енергия, по които “ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД продава 
електрическа енергия на обществения доставчик, трябва да се определят в съ-
ответствие с разпоредбите на сключеното с “НЕК” ЕАД петгодишно споразуме-
ние. Според чл. 11, т. 2 от последното страните се задължават да си сътрудничат 
своевременно помежду си и с регулаторния орган във връзка с изпълнението на 
корекция в общото плащане (или на елемент от него), която може да е необхо-
дима съгласно положенията на това споразумение. Според т. 1 от Приложение 
15 на споразумението CPPene е договорен да бъде в размер на 19,83 лв./MВтч 
и представлява елемент в лева на цената за мощност, отразяващ плащанията по 
дълга, в т.ч. разходите за разработване и управление на проекта, изплащане на 
собствения капитал, плащане на данъци, такси и всички други постоянни раз-
ходи за експлоатация и поддръжка. Промени в този елемент се извършват при 
настъпила промяна във финансовите условия на заемите, размера на инвести-
ционните проекти и данъчните ставки спрямо тези, залегнали във финансовия 
модел, като новата стойност на CPPene трябва да осигури същите стойности на 
финансовите показатели, изисквани от банките кредиторки.
 Дължимите митни сборове, свързани с доставка на оборудване по про-
екта за рехабилитация на централата, представляват част от размера на инвес-
тиционния проект. Следователно, след като заявителят е заплатил такива сборо-
ве, които не са били отразени при първоначално договорения размер на CPPene, 
това следва да се приеме като основание за промяна на същия.
 По отношение на извършените от заявителя плащания по договор за 
възлагане на услуги, възлизащи на 10 294 267 лв., следва да се извърши прецен-
ка доколко същите имат характер на обстоятелства, влияещи върху компонен-
та CPPene по смисъла на Приложение 15 на споразумението. Тази преценка е 
свързана с отговора на два въпроса. Първият въпрос е за вида на тези разходи, 
т.е. могат ли те да бъдат отнесени към размера на инвестиционния проект. Вто-
рият е следствие от първия, а именно, ако се приеме, че разходите са свързани 
с инвестиционния проект, доколко същите са били наложителни или не е била 
налице необходимост от тяхното извършване.
 Заявителят е заплатил горепосочената сума от 10 294 267 лв. по силата 
на търговски договор, сключен на 29.04.2005 г., с предмет извършване на оценка 
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на съответствието на инвестиционния проект за рехабилитация на централата, 
упражняване на строителен надзор, издаване на разрешение за ползване, кон-
султантски и инженерни услуги във връзка с проекта. За сключването на този 
договор “ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД е провело обществена поръчка, в резултат 
на която за изпълнител е било избрано дружеството ПАРСЪНС И&СИ Груп 
Инк. – САЩ. Впоследствие, на 09.05.2005 г. заявителят е подписал тристранно 
споразумение, по силата на което правата и задълженията на изпълнителя по 
договора са били прехвърлени на “ПАРСЪНС И&СИ България” ЕООД, като 
ПАРСЪНС И&СИ Груп Инк. – САЩ е останало солидарно отговорно по дого-
вора, но при условията на поредност. Договорът е на обща стойност 18 007 000 
евро (без ДДС), със срок на действие до 31.12.2009 г., като предвижда плащани-
ята по него да се извършват от “ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД месечно в съответ-
ствие с обема на извършената от изпълнителя работа. Към настоящия момент 
размерът на направените плащания е 10 294 267 лв., доказателства за което са 
представените от “ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД копия на съответни фактури.
 По силата на Закона за устройство на територията (ЗУТ) строежите от 
първа и втора категория, каквито са строителните работи във връзка с рехаби-
литацията на централата, задължително подлежат на строителен надзор и на 
оценка за съответствието на инвестиционните проекти със съществените изис-
квания към строежите. Според разпоредбата на чл. 166, ал. 1, т. 1 във връзка с 
чл. 142, ал. 4 и ал. 6, т. 2 и чл. 168, ал. 2 от ЗУТ, строителният надзор и оценката 
за съответствие на инвестиционните проекти във връзка с рехабилитацията на 
централата трябва да бъдат възложени задължително на консултант въз основа 
на писмен договор. Освен тези дейности, на консултанта “ПАРСЪНС И&СИ 
България” ЕООД с разглеждания договор са били възложени и допълнителни 
услуги, свързани с проекта за рехабилитация, от инженерен, финансов и пра-
вен характер. По силата на приложение № 15 от договора новата стойност на 
CPPene трябва да осигури същата стойност на финансовите показатели, изис-
квани от банките-кредиторки по проекта за рехабилитация на централата.
 При одобряване на условията по петгодишното споразумение комиси-
ята е приела и финансов модел за период 2004-2023 г. Финансовият модел е 
разработен на основата на обвързан финансов ресурс за финансирането на дъл-
госрочен инвестиционен проект, който обхваща два подпроекта: “Рехабилита-
ция на блокове от 1 до 4, изграждане на сероочистващи инсталации за същите 
блокове и реконструкция на турбини № 5 и 6” и “Изграждане на сероочистващи 
инсталации за блокове 5 и 6”. Финансирането на двата подпроекта е осигурено с 
около 85 % заемни средства, безвъзмездна помощ по ИСПА и малка част собст-
вени средства. Чрез данните във финансовия модел е симулирано развитието 
на инвестиционния проект за период от 20 години, като този период обхваща 
срока на изплащането на кредитите и неговото одобряване е част от гаранциите 
за банките-кредиторки, че приходите на дружеството ще бъдат достатъчни за 
изплащането на заемите. Стойностите на отделните компоненти на цените са 
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изчислени на основата на прогнозните парични потоци за периода на модела.
 Общата стойност на разходите, които заявителят е предложил да бъдат 
включени допълнително при определяне на новата стойност на CPPene, е в раз-
мер на 16 367 905 лв., в т.ч.:
 – платени мита – 6 073 638 лв., включени във финансовия модел на ред 
вносни мита, като в базовия модел стойността е нула;
 – разходи за консултантски услуги – 10 294 267 лв.; същите са включени 
във финансовия модел като постоянни разходи на ред текущо поддържане.
 Като доказателство за извършените разходи, свързани с предоставените 
консултантски услуги, дружеството е приложило копия от фактури за извърше-
ните плащания по договора от 07.07.2005 г. до 04.12.2006 г. Общата стойност на 
платените суми по фактури е 14 151 292,72 лв.
 Изчисленията на нивото на елементите за мощност и енергия са извър-
шени на основата на прогноза за необходимите парични потоци за периода на 
инвестиционния проект, като допълнително възникналите разходи са прибаве-
ни към първоначално прогнозираните изходящи плащания за покриване на все-
ки един от елементите.
 Дружеството е предложило и промяна на стойността на един от еле-
ментите на цената за енергия (FPpp) от 28,28 лв./МВтч на 30,26 лв./МВтч, като 
резултат от увеличаване цената на лигнитните въглища, закупувани от “Мини 
Марица Изток” ЕАД и промяна на прогнозираните количества произведена 
енергия за 2006 г. Останалите елементи, формиращи цената на електрическата 
енергия, остават непроменени. Като доказателство за исканото изменение “ТЕЦ 
Марица-Изток 2” ЕАД е представило писмо от Министерството на икономиката 
и енергетиката относно определяне на цената на лигнитните въглища, добивани 
от “Мини Марица Изток” ЕАД, както и писмо от “Мини Марица Изток” ЕАД за 
промяна на цената за доставка на лигнитни въглища, в сила от 01.07.2007 г.
 Обслужването на задълженията на централата е свързано с поддържа-
нето на стабилно финансово състояние. Отчетеният текущ финансов резултат, 
след данъчно облагане на “ТЕЦ Марица-Изток 2” ЕАД за 2006 г. съгласно оди-
тиран финансов отчет за 2006 г., е печалба в размер на 8473 хил. лв., като нейна-
та стойност е с 5715 хил. лв. по-ниска спрямо предходната 2005 г. Намалението 
на текущата печалба за 2006 г. в сравнение с отчетената за 2005 г. е резултат от 
намалението на общите приходи и увеличението на общите разходи, а именно:
 – намаление на общите приходи с 4,31 %, в т.ч. намаление на нетните 
приходи от продажби с 15 839 хил. лв.;
 – намаление на общите разходи с 1,43 %, в т.ч. увеличение на разходите 
по икономически елементи с 14 157 хил. лв., както и намаление на финансовите 
разходи с 587 хил. лв.
 Коефициентът на ефективност на общите разходи на дружеството за 2006 
г. е 102,43 и е по-нисък с 1,52 % спрямо предходната година. Динамиката на по-
казателите за ефективност показва, че за 2006 г. дружеството получава с 1,58 лв. 
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по-малко приходи на всеки 100 лв. разходи в сравнение с предходната година.
 Отчетената рентабилност на активите на ТЕЦ “Марица изток 2” ЕАД за 
2006 г. е 1,47 %, което е намаление спрямо предходната година с 1,34 процентни 
пункта. Основната причина за регистрираното намаление на рентабилността на 
активите е резултат от увеличението на разходите на 100 лв. приходи и нама-
ление на ефективността от използване на дълготрайните активи: през 2006 г. за 
реализирането на 100 лв. приход са ангажирани с 21,41 % повече активи в срав-
нение с 2005 г. Отчетената рентабилност на приходите от продажби за текущата 
година е по-ниска от отчетената за 2005 г. и е в размер на 3,22 %. Намалението 
е с 43,80  %. Към края на 2006 г. структурата на финансиране на активите на 
дружеството се променя в сравнение с 2005 г. и отчетните стойности показват 
нарастване на дела на активите, финансирани чрез привлечен капитал. Проме-
нена е структурата на дълга в полза на увеличението на дела на дългосрочните 
лихвени заеми и кредити (54 %) спрямо предходната година (42 %). Отчетеният 
цикъл на оборотния капитал на дружеството е намален с 27 дни, като основната 
причина за това е в значителното нарастване на задълженията към доставчици 
на фона на намаляването на вземанията от клиенти. Това от своя страна дава 
отражение в коефициента на обща ликвидност, който спрямо предходната го-
дина намалява с 0,29 пункта в абсолютна стойност. Отчетената абсолютна сума 
на оборотния капитал по баланс е отрицателен, което означава, че дружеството 
има недостиг от парични средства за покриване на текущите задължения, свър-
зани с осъществяване на производствената дейност.
 Отчетеното финансово състояние на дружеството към края на 2006 г. 
е напрегнато. Нарастването на общата финансова задлъжнялост е показател 
за намаляване на възможността на дружеството да посреща предстоящите си 
финансови задължения със собствени капиталови източници. Негативното из-
менение на показателят за обща ликвидност е индикатор за намаляване на въз-
можността на дружеството да изплаща текущите си задължения с наличните си 
краткотрайни активи.

 С оглед гореизложеното, комисията счита, че следва да утвърди:
 – цена за енергия в размер на 35,22 лв./МВтч;
 – изменение на елемента CPPene от 19,83 лв./МВтч на 22,01 лв./
МВтч.  
 Комисията не следва да се произнася по размера на цената за мощност, 
тъй като същият се изчислява съгласно конкретните стойности на ценообразу-
ващите елементи, посочени в дългосрочния договор.

“Енел Марица Изток 3”АД

 Със заявление с вх. № Е-13-14-1/22.01.2007 г. “Енел Марица Изток 3” 
АД е поискало от комисията, считано от 1 септември 2006 г., да утвърди общото 
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изменение в компонентата на тарифата и размера на елемента CPPene от 13,951 
евро/МВтч за периода на рехабилитация на 14,639 евро/МВтч и от 18,0291 евро/
МВтч на 18,717 евро/МВтч за периода след това.
 “Енел Марица Изток 3” АД е сключило дългосрочно споразумение за 
изкупуване на енергия с “НЕК” ЕАД на 13.06 2001 г., т.е. към момент, когато 
Законът за енергетиката не е бил в сила. Според разпоредбата на чл. 19, ал. 3 
от НРЦЕЕ в тези случаи цените на производители за продажба на електрическа 
енергия и разполагаемост се образуват в съответствие с условията на дълго-
срочните договори.
 Като основание за увеличението на елемента CPPene, представляващ 
по силата на Приложение 5 от споразумението компонента на плащането за 
мощност, заявителят е посочил задължението му за изграждане на инсталация 
за обезводняване на гипсовата суспензия от дейността на сероочистванията по 
силата на издаденото му от министъра на околната среда и водите комплексно 
разрешително N 52/2005 г. за експлоатация на инсталациите и съоръженията на 
централата, във връзка с което е сключил договор за строителство на стойност 
21 963 450 евро. Според “Енел Марица Изток 3” АД вмененото му с комплекс-
ното разрешително задължение попада в приложното поле на чл. 20, т. 2 от го-
рецитираното споразумение, налагащ изменение в размера на общото плащане, 
респективно в цената за мощност, при промяна в закона.
 Според чл. 11, т. 1 от сключеното от заявителя с “НЕК” ЕАД дългосроч-
но споразумение за изкупуване на енергия размерът на всеки един от елемен-
тите на общото плащане, включващо цена за енергия и цена за разполагаемост, 
се изчислява в съответствие с приложение V от споразумението. Според това 
приложение CPPene е елемент в евро на плащането за мощност, чийто размер 
е договорен между страните за периода на разполагаемост през периода на мо-
дернизацията и за периода на разполагаемост след това.
 Член. 11, т. 2 от споразумението съдържа обща разпоредба относно 
начина за извършване на корекция в размера на общото плащане, респектив-
но на цената за мощност и на отделни елементи от нея, като предвижда, че 
страните се задължават да си сътрудничат своевременно помежду си и с ре-
гулаторния орган във връзка с изпълнението на корекция в общото плащане 
(или на елемент от него), която може да е необходима съгласно положенията 
на това споразумение. Член. 20, т. 2 от договора регламентира една от хипо-
тезите, които налагат промяна в договорените цени, както и начина за ней-
ното извършване. Според текста, в случай на промяна на закона общото пла-
щане (а следователно и елемент от него) се коригира по споразумение меж-
ду страните в степента, необходима да осигури, че “Енел Марица Изток 3” 
АД ще бъде в същото финансово положение, в каквото би било, ако такава 
промяна в закона не беше направена. Ако страните не се договорят за тази 
корекция, спорът се отнася за решаване от експерт по ред, уговорен в дого-
вора.
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 Въпросът дали поисканото от заявителя изменение в елемента на 
CPPene попада в приложното поле на чл. 20, т. 2 от горецитираното дълго-
срочно споразумение, е свързан с тълкуване на употребения в тази разпоредба 
израз “промяна в закона“. Този израз е дефиниран в раздел 1.1 “ОПРЕДЕЛЕ-
НИЯ” от договора. Според него “промяна в закона означава влизането в сила 
изменението, новото тълкуване или отмяна след датата на влизане в сила на 
това споразумение от български държавен орган на приложим закон, който 
налага изисквания към собствеността, обновяването, изменението, ремонта, 
експлоатацията и поддръжката на централата, които са по-рестриктивни или 
по-обременяващи от най-рестриктивните или най-обременяващите изисква-
ния към собствеността, обновяването, изменението, ремонта, експлоатацията 
и поддръжката на централата, съдържащи се в такъв приложим закон или одо-
брения към датата на влизане в сила на това споразумение. Така цитираният 
текст обаче не съдържа определение на самото понятие “приложим закон”. 
Последното е дефинирано отново в същия раздел. Според дефиницията на 
споразумението приложимо право (като в случая може да се приеме, че при-
ложим закон и приложимо право са понятия с еднакво значение по смисъла на 
договора) означава всички актове на парламента, на правителството, на мест-
ни органи или изискване за действие или въздържане от действие, наложено 
от български държавен орган, имащи задължителна правна сила за страната 
по договора.
 От изложеното може да се заключи, че поисканото от заявителя измене-
ние в елемента на CPPene попада в приложното поле на чл. 20, т. 2 от дългосроч-
ното споразумение, сключено с “НЕК” ЕАД. Посоченото комплексно разреши-
телно е издадено от министъра на околната среда и водите, който има качест-
вото държавен орган. С комплексното разрешително министърът е задължил 
заявителя да предприеме определено действие, а именно да изгради инсталация 
за обезводняване на гипсовата суспензия от дейността на сероочистващите ин-
сталации. В изпълнение на това си задължение заявителят е сключил договор за 
строителство.
 За да може комисията да утвърди исканото изменение, трябва да са 
изпълнени и останалите предпоставки на чл. 20, т. 2 от договора. Последният 
предвижда, че при настъпила промяна в закона, налагаща промяна в размера на 
елементите на общото плащане, страните “НЕК” ЕАД и “Енел Марица Изток 3” 
АД извършват необходимата корекция по споразумение. Такова споразумение е 
представено от заявителя “Енел Марица Изток 3” АД.

 С оглед на гореизложеното, комисията счита, че следва да утвърди 
изменение на елемента CPPene, представляващ компонента на цената за 
разполагаемост, в размер на 14,639 евро/МВтч за периода на рехабилита-
ция и 18,717 евро/МВтч за периода след това.
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“НЕК” ЕАД

 Със заявление с вх. № Е-13-01-7/23.02.2007 г. дружеството е предложи-
ло за утвърждаване от комисията на следните цени за продажба на електриче-
ската енергия и цена за пренос:
 – цена на електрическата енергия, по която “НЕК” ЕАД продава на 
крайните снабдители – 76,246 лв./МВтч, без ДДС;
 – цени на електрическа енергия, по която “НЕК” ЕАД продава на сто-
пански потребители и на държавни и общински органи;
 – цена за пренос – 6,644 лв./МВтч, без ДДС.
 
 По силата на чл. 97 от ЗЕ продажбата на електрическа енергия между 
обществения доставчик и потребителите, присъединени към електропреносна-
та мрежа, е изключена от обхвата на сделките, чиито цени подлежат на регули-
ране от комисията. Поради тази причина комисията не следва да се произнася 
по искането за утвърждаване на цени на електрическа енергия за стопанските 
потребители и за държавните и общинските органи.
 С писмо с вх. № Е-13-01-19/11.06.2007 г.“НЕК” ЕАД оспорва посочени-
те в проекта на решение цена за пренос на електрическа енергия и цена за дос-
тавка на електрическа енергия на крайните снабдители. Дружеството възразява 
относно:
 – включването на приходите от износ при определяне на крайната цена 
за доставка на електрическа енергия за крайните снабдители;
 – включеният в цената за пренос размер на условно-постоянните разхо-
ди на ниво от 2002 г., вместо прогнозираните за 2007 г. разходи, като мотивира 
възражението си с увеличените разходи за застраховки, амортизации, поддръж-
ка и ремонт вследствие на новопридобити активи и отчитане на натрупаната 
инфлация през годините;
 – размерът на разходите за производство на електрическа енергия от 
собствени ВЕЦ, включени при изчисляване на крайните цени и невключването 
на възвръщаемост на активите за производство;
 – ниската норма на възвръщаемост на собствения капитал, която не 
осигурява достатъчно финансов ресурс за изпълнение на дългосрочната инвес-
тиционна програма, свързана с развитието и рехабилитацията на преносната 
мрежа;
 – неотчитане на посочените в заявлението промени в развитието на 
“НЕК” ЕАД.
 Дружеството счита, че в резултат на прилагането на посочените в про-
екта на решение цени от 01.07.2007 г. “НЕК” ЕАД ще продължава да продава на 
загуба електрическа енергия на обществените/крайните снабдители и на потре-
бителите, присъединени към преносната мрежа, като прогнозира обща загуба 
от 25 млн. лв. за второто полугодие на 2007 г.
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 Според “НЕК” ЕАД в случай, че не бъдат преразгледани цените, пред-
ложени в проекта на решение, дружеството няма да има възможност да се 
разплаща с доставчиците на електрическа енергия, да обслужва сключените 
дългосрочни кредитни споразумения, както и да изпълнява инвестиционната 
програма, свързана с важни за страната енергийни обекти. В тази връзка друже-
ството посочва отчетените лоши финансови резултати към 30.04.2007 г. – загуба 
в размер на 22,7 млн. лв., увеличаване на задълженията към производителите и 
очакван паричен дефицит към полугодието около 100 млн. лв.
 Заедно с възражението “НЕК” ЕАД е представило и нови справки от-
носно цената за пренос, а именно за условно-постоянните разходи – прогноза за 
2007 г., регулаторната база на активите и нормата на възвращаемост на капита-
ла, с което е изменило размера на първоначално заявената за утвърждаване цена 
за пренос на 8,45 лв./МВтч.

 Във връзка с направените възражения комисията счита за основателно 
следното.
 – При определяне на крайната цена за продажба на регулирания пазар 
не следва да бъдат взети предвид очакваните приходи от електрическа енергия, 
които дружеството ще реализира в резултат на износ.
 – Разходите за производство на електрическа енергия от собствени ВЕЦ 
следва да бъдат взети предвид в размера, посочен от дружеството, а именно 113 
931 хил. лв. за производството на 2 146 000 МВтч електрическа енергия.
 – Увеличаването на нормата на възвръщаемост при изчисляването на це-
ната за пренос и изчисляването на възвръщаемост за активи към края на 2006 г. 
Комисията приема размера на нормата на възвръщаемост да бъде 6,55 %, изчис-
лен при отчетена към края на 2006 г. капиталова структура на дружеството и 
норма на възвръщаемост на привлечения капитал от 5,34 %. При определянето 
на нормата на възвръщаемост комисията е отчела, че “НЕК” ЕАД изпълнява 
дългосрочна инвестиционна програма за разширение на мрежата в резултат на 
нарасналото потребление, както и за цялостната рехабилитация на преносна-
та система. Проектът за рехабилитация и модернизация на електропреносната 
система “Енергия-2” е финансиран с държавно гарантирани кредити от Евро-
пейската банка за възстановяване и развитие и Европейската инвестиционна 
банка и от собствени средства на дружеството. Финансовото осигуряване на 
проектите и обезпечаването на кредитните споразумения изискват създаването 
на предпоставки за стабилни финансови показатели, резултат от управлението 
на активите, пасивите и паричните потоци на дружеството.
 – Приемане на прогнозни условно-постоянни разходи за пренос в раз-
мер на 161 538 хил. лв.
 Цената за пренос е образувана съгласно чл. 10, във връзка с чл. 21, ал. 3 
от НРЦЕЕ въз основа на необходимите приходи за дейността пренос на елек-
трическа енергия и технологичните разходи за пренос и е в размер на 8,20 лв./
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МВтч, без ДДС, при необходими приходи – 266 965 хил. лв.
 По отношение на цените, по които общественият доставчик продава 
електрическата енергия на крайните снабдители и на разпределителните дру-
жества, за покриване на технологични разходи по преноса през електроразпре-
делителните мрежи са взети предвид необходимите приходи за доставка на 
електрическа енергия, утвърдените с настоящото решение индивидуални цени 
на производителите и разполагаемостта за снабдяване с електрическа енергия 
на потребителите на регулирания пазар. 
 В резултат на това комисията счита, че следва да утвърди цена за про-
дажба на електрическа енергия на крайните снабдители в размер на 56,68 лв./
МВтч, без ДДС, при необходими годишни приходи в размер на 1 106 904 хил. 
лв., и цена, по която общественият доставчик продава електрическа енергия на 
разпределителните предприятия за покриване на технологични разходи в раз-
мер на 69,28 лв./МВтч, без ДДС, при необходими годишни приходи в размер на 
284 038 хил. лв.
 Цената за достъп до електропреносната мрежа е преизчислена на осно-
вата на годишните количества електрическа енергия, пренесена през електроп-
реносната мрежа, като е запазен размерът на утвърдените необходими годишни 
приходи от предходния регулаторен период. В резултат на направената промяна 
цената за достъп е в размер на 5,10 лв./МВтч без ДДС и необходими годишни 
приходи 166 022 хил. лв.
 Общата цена за пренос и достъп е 13,30 лв./МВтч без ДДС и се заплаща 
от всички потребители.

Крайни снабдители и електроразпределителни дружества

 По силата на чл. 24 от НРЦЕЕ цените на крайните снабдители, съответ-
но на електроразпределителните дружества ежегодно се изменят в съответствие 
с промените в покупните цени на електрическата енергия. Поради тази причина 
комисията е преизчислила утвърдените им цени, като е взела предвид утвър-
дените с настоящото решение цени, по която общественият доставчик прода-
ва електрическата енергия на крайните снабдители, респективно на разпреде-
лителните дружества, за покриване на технологични разходи по преноса през 
електроразпределителните мрежи.

 Настоящите мотиви са неразделна част от Решение на ДКЕВР № Ц-066/
28.06.2007 г. и са приети с Протоколно решение № 134/09.07.2007 г., т. 1.
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РЕШЕНИЕ
за утвърждаване на пределни цени на топлинната енергия 

и определяне на преференциални цени 
на електрическата енергия, произведена 

по комбиниран начин, считано от 1 август 2007 г.
Решение на ДКЕВР № Ц-067 от 13 юли 2007 г.

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито за-
седание, проведено на 13.07.2007 г., като разгледа преписка № ПЦ-56/2007 г., 
образувана по заявление с вх. № Е-14-01-20/15.06.2007 г. за утвърждаване на 
цени на електрическа и топлинна енергия, подадено от “Топлофикация Со-
фия” АД, преписка № ПЦ-54/2007 г., образувана по заявление с вх. № Е-14-02-
17/13.06.2007 г. за утвърждаване на цени на електрическа и топлинна енергия, 
подадено от “Топлофикация Пловдив” ЕАД, преписка № ПЦ-48/2007 г., образу-
вана по заявление с вх. № Е-14-09-14/01.06.2007 г. за утвърждаване на цени на 
електрическа и топлинна енергия, подадено от “Топлофикация Русе” ЕАД, пре-
писка № ПЦ-39/2007 г., образувана по заявление с вх. № Е-14-03-14/30.05.2007 
г. за утвърждаване на цени на електрическа и топлинна енергия, подадено от 
“Топлофикация Перник” ЕАД, преписка № ПЦ-50/2007 г., образувана по заяв-
ление с вх. № Е-14-04-10/02.06.2007 г. за утвърждаване на цени на електриче-
ска и топлинна енергия, подадено от “Топлофикация Плевен” ЕАД, преписка 
№ ПЦ-40/2007 г., образувана по заявление с вх. № Е-14-07-10/30.05.2007 г. за 
утвърждаване на цени на електрическа и топлинна енергия, подадено от “Топ-
лофикация Сливен” ЕАД, преписка № ПЦ-49/2007 г., образувана по заявление 
с вх. № Е-14-11-11/12.06.2007 г. за утвърждаване на цени на електрическа и 
топлинна енергия, подадено от “Топлофикация Габрово” ЕАД, преписка № ПЦ-
51/2007 г., образувана по заявление с вх. № Е-14-08-8/12.06.2007 г. за утвържда-
ване на цени на електрическа и топлинна енергия, подадено от “Топлофика-
ция Шумен” ЕАД, преписка № ПЦ-41/2007 г., образувана по заявление с вх. № 
Е-14-06-14/30.05.2007 г. за утвърждаване на цени на електрическа и топлинна 
енергия, подадено от “Топлофикация Враца” ЕАД, преписка № ПЦ-118/2006 
г., образувана по заявление с вх. № Е-14-13-30/14.12.2006 г. за утвърждаване 
на цени на електрическа и топлинна енергия, подадено от “Топлофикация Бур-
гас” ЕАД, преписка № ПЦ-53/2007 г., образувана по заявление с вх. № Е-14-15-
10/13.06.2007 г. за утвърждаване на цени на електрическа и топлинна енергия, 
подадено от “Топлофикация Варна” ЕАД, преписка № ПЦ-4/2007 г., образувана 
по заявление с вх. № Е-14-05-5/24.01.2007 г. за утвърждаване на цени на елек-
трическа и топлинна енергия, подадено от “Топлофикация ВТ” АД, преписка № 
ПЦ-60/2007 г., образувана по заявление с вх. № Е-14-24-11/01.06.2007 г. за утвър-
ждаване на цена на топлинна енергия, подадено от “АЕЦ-Козлодуй” ЕАД, пре-
писка № ПЦ-55/2007 г., образувана по заявление с вх. № Е-14-16-8/14.06.2007 г. 
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за утвърждаване на цена на топлинна енергия, подадено от “Топлофикация Раз-
град” ЕАД, преписка № ПЦ-32/2007 г., образувана по заявление с вх. № Е-14-
28-7/23.05.2007 г. за утвърждаване на цени на електрическа и топлинна енергия, 
подадено от “Девен” АД, преписка № ПЦ-31/2007 г., образувана по заявление 
с вх. № Е-14-38-11/22.05.2007 г. за утвърждаване на цени на електрическа и то-
плинна енергия, подадено от “ТЕЦ Свилоза” АД, преписка № ПЦ-27/2007 г., об-
разувана по заявление с вх. № Е-14-35-6/07.05.2007 г. за утвърждаване на цена 
на електрическа енергия, подадено от “Видахим” АД, преписка № ПЦ-45/2007 
г., образувана по заявление с вх. № Е-14-31-6/31.05.2007 г. за утвърждаване на 
цени на електрическа и топлинна енергия, подадено от “Брикел” ЕАД, преписка 
№ ПЦ-37/2007 г., образувана по заявление с вх. № Е-14-40-6/29.05.2007 г. за ут-
върждаване на цена на топлинна енергия, подадено от “Ямболен” АД, преписка 
№ ПЦ-36/2007г., образувана по заявление с вх. № Е-14-12-7/29.05.2007 г. за ут-
върждаване на цени на електрическа и топлинна енергия, подадено от “Топло-
фикация Правец” ЕАД, преписка № ПЦ-35/2007г., образувана по заявление с вх. 
№ Е-14-41-7/22.05.2007 г. за утвърждаване на цени на електрическа и топлинна 
енергия, подадено от “Биовет” АД, преписка № ПЦ-34/2007г., образувана по 
заявление с вх. № Е-14-32-4/29.05.2007 г. за утвърждаване на цени на електри-
ческа и топлинна енергия, подадено от “Захар” ЕАД, доклади с вх. № Е-ДК-219-
/19.06.2007 г. и № Е-ДК-255/12.07.2007 г., събраните данни и доказателства при 
проведените на 26.06.2007 г. открито заседание и на 28.06.2007 г. обществено 
обсъждане по преписките, установи следното.

При предходния регулаторен преглед на цените на дружествата от сек-
тор “Топлоенергетика”, извършен през 2005 г., с решения на ДКЕВР № Ц-20-
/25.10.2005 г., № Ц-026/22.12.2005 г. и № Ц-028/28.12.2005 г. са утвърдени цени 
и елементи на необходимите приходи в сила съответно от 01.11.2005 г. за 22 
дружества, и от 01.01.2006 г. за 5 дружества от сектор “Топлоенергетика”.

В съответствие с § 3 от Преходните и заключителните разпоредби на 
Наредбата за регулиране на цените на топлинната енергия (Наредбата) цени-
те за всички енергийни предприятия са утвърдени при прилагане на метода на 
регулиране “норма на възвръщаемост на капитала”, при който комисията ут-
върждава цени и наблюдава текущо фактическите стойности на необходимите 
приходи на енергийното предприятие и техните компоненти; регулаторният пе-
риод е не по-кратък от една година; следващ регулаторен преглед се извършва 
по инициатива на комисията или на енергийното предприятие при съществени 
отклонения между одобрени и действителни разходи и/или възвръщаемост.

Преференциалните цени на електрическата енергия, произведена по 
комбиниран начин от централи с комбинирано производство на електрическа и 
топлинна енергия, са определени от комисията в съответствие с чл. 33, ал. 2 от 
Закона за енергетиката (в редакцията на разпоредбата до 08.09.2006 г.) “като не 
по-ниски от 80 на сто от средната продажна цена на електрическата енергия за 
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предходната календарна година за битови потребители”.
След приключването на регулаторния преглед през 2005 г. с решения на 

комисията цената на природния газ за потребители, присъединени към мрежата 
на “Булгаргаз” ЕАД, е увеличена от 276,91 лв./1000 м3 до 319,52 лв./1000 м3, без 
ДДС. По време на регулаторния период, на основата на информация и подадени 
от лицензирани енергийни предприятия заявления за промяна на цени на елек-
трическа и топлинна енергия, е констатирано значително увеличение на цените 
на твърди и течни енергийни горива.

В резултат на направените подробни анализи и констатации за нали-
чие на обстоятелства, чието настъпване не е могло да бъде предвидено при 
утвърждаването на цените, но е довело до значително изменение на прогноз-
ните разходи, на основание чл. 26, ал. 3 от Наредбата, с Решение на ДКЕВР 
№ Ц-010/28.06.2006 г., въз основа на преизчислените разходи за горива и при 
запазване на останалите ценообразуващи елементи непроменени, са утвърдени 
изменения в цените на топлинната енергия и на електрическата енергия от ком-
бинирано производство, в сила от 01.07.2006 г. Едновременно, в съответствие с 
правната възможност, дадена в чл. 20, ал. 4 от Наредбата, комисията е утвърди-
ла цените на топлинната енергия и като еднокомпонентни.

С приетия Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката 
(ЗИДЗЕ, обн., ДВ, бр. 74 от 08.09.2006 г.), от 08.09.2006 г. е в сила разпоредбата 
на новата ал. 3 на чл. 32, съгласно която ”Комисията утвърждава цена на то-
плинната енергия за крайните потребители като еднокомпонентна цена”.

В изпълнение на правомощията на ДКЕВР, съгласно чл. 21, ал. 1, т. 6 от 
ЗЕ и в съответствие с изискванията на чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредбата, от друже-
ствата в сектор “Топлоенергетика” е поискана отчетна технико-икономическа 
информация, необходима за извършване на текущо наблюдение на фактически-
те стойности на необходимите приходи на енергийните предприятия и техните 
компоненти.

С писма на ДКЕВР № Е-14-00-2/15.02.2007 г., № Е-14-09-3/15.02.2007 г., 
№ Е-14-13-30/15.02.2007 г., № Е-14-31-13/15.02.2007 г., № Е-14-05-5/15.02.2007 г. 
и № Е-14-28-2/15.02.2007 г. от дружествата е поискано да представят в срок до 
28.02.2007 г. следната информация.

1. Отчетна информация, изготвена съгласно приложените справки от № 1 
до № 6, при спазване на указанията на комисията за образуване и прилагане на 
цените и тарифите на топлинната енергия и на електрическата енергия от ком-
бинирано производство, приети от комисията с протоколни решения № 46 от 5 
юли 2004 г. и № 60 от 29 септември 2004 г., в т.ч.:

1.1. Отчетна информация за 2005 и 2006 г.:
– Отчет 2005 г. – отчетна информация за периода 01.01.2005 – 31.12.2005 г. 

с данни за капитала и регулаторната база на активите към 31.12.2004 г.;
– Отчет 2006 г. – отчетна информация за периода 01.01.2006 – 31.12.2006 г. 
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с данни за капитала и регулаторната база на активите към 31.12.2005 г.
1.2 Отчетна информация за периода 01.11.2005 г. – 31.10.2006 г. с данни 

за капитала и регулаторната база на активите към 31.12.2004 г.
2. Отчетна информация за приходите за 2005 г., 2006 г. и периода 

01.11.2005 г. – 31.10.2006 г. – отчетна информация за продадените количества 
топлинна и електрическа енергия и получените приходи от лицензионна и не-
лицензионна дейност.

3. Отчет за изпълнението на инвестиционната и ремонтната програма за 
дейностите производство и пренос на топлинна енергия за 2005 и 2006 г.

4. Предварителен годишен финансов отчет за 2006 г., включващ счето-
воден баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричните потоци, отчет 
за промените в собствения капитал и справка за вземанията и задълженията по 
контрагенти.

Основните цели на извършеното в ДКЕВР текущо наблюдение са свър-
зани с установяването на фактическите технико-икономически и финансови 
резултати на лицензиантите като изходна предпоставка за утвърждаването на 
прогнозните данни за регулаторния период. 

Конкретните задачи на текущото наблюдение са следните.
1. Да се съпоставят и сравнят утвърдените прогнозни технико-икономи-

чески параметри за периода 01.11.2005 г. – 01.11.2006 г. и отчетените действи-
телни параметри, постигнати след изтичане на прогнозния период, с цел да се 
установят отклоненията между тях и да се направи анализ на причините за тези 
отклонения.

2. Да се сравни нивото на утвърдената норма на възвръщаемост на собст-
вения капитал като елемент на действащите цени с действително постигнатата 
норма на възвръщаемост на собствения капитал, като се установят отклонения-
та и анализират причините за тях.

3. Да се оцени и сравни постигнатото общо финансово-икономическо 
състояние на дружествата към края на 2005 и 2006 г. като предпоставка за осъ-
ществяване на дейността по лицензията.

Индивидуалните констатации относно текущия преглед на отчетните 
технико-икономически резултати по т. 1 са показани в синтезиран вид за вся-
ко от дружествата в сектор “Топлоенергетика” в доклада с вх. № Е-ДК-219-
/19.06.2007 г.

В резултат на извършения анализ на представената от дружествата от-
четна информация е изчислена норма на възвръщаемост на активите за всяко 
предприятие, която отчита възвръщаемостта на утвърдената регулаторна база 
на активите за ценовия период, финансирани със собствен капитал, при запа-
зена структура на капитала и данъчни задължения на дружествата, утвърдени 
при образуването на цените. Анализът показва, че отклоненията в постигнатата 
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норма на възвръщаемост на активите между отделните дружества са значител-
ни.

От извършения финансово-икономически анализ на отчетеното 
общо състояние на дружествата в сектор “Топлоенергетика” произтичат 
следните общи констатации и изводи.

1. Във връзка с това, че по-голямата част от топлофикационните друже-
ства имат непокрити загуби от предишни финансови периоди, само четири от 
тях към края на 2006 г. регистрират рентабилност от собствения капитал.

2. Управлението на текущите оборотни средства за 2006 г. показва на-
маление на необходимия оборотен капитал, като с най-голямо значение за това 
е установената положителна тенденция за увеличение на нетните приходи от 
продажби, както и намалението на средния период на обръщаемост на матери-
алните запаси.

3. В резултат на влошаването на текущия финансов резултат за 2006 г. 
спрямо 2005 г., както и на значителното нарастване на дългосрочната задлъжня-
лост на топлофикационните предприятия от сектора, стойностите на финансо-
вите показатели, изчислени на база общата балансова структура към 31.12.2006 
г., показват като цяло влошаване на финансовата сигурност, а именно: нараства-
не дела на дълготрайните активи, финансирани с привлечени средства, както и 
затруднения при покриване на финансовите задължения.

4. Нарастването на обхвата на дейността към края на 2006 г. спрямо края 
на 2005 г. е с 8,61 %, като увеличението на дълготрайните и краткотрайните 
активи е финансирано чрез привлечен капитал. Сумарната стойност на собстве-
ния капитал на предприятията от сектора намалява с 0,54 % спрямо предходна-
та отчетна година, което е резултат най-вече от реализираната загуба.

5. Финансовата структура в края на 2006 г. е променена спрямо пре-
дходната 2005 г., като отчетената структура на пасива е в съотношение 49 % 
собствен капитал и 51 % привлечени средства, спрямо отчетена към 31.12.2005 
г. в съотношение 53 % собствен капитал и 47 % привлечени средства.

6. Финансовото състояние на сектора, определено на база общата своди-
рана балансова структура към 31.12.2006 г., е напрегнато, спрямо установеното 
добро към края на 2005 г.

До края на 2004 г. част от топлофикационните дружества са получавали 
държавни субсидии за продаваната топлинна енергия на битовите потребители. 
За разликите между индивидуални (прогнозна себестойност и печалба) цени на 
битови потребители и приходите, които са се получавали при прилагането на 
определената до края на 2004 г. горна граница на цените за бита, топлофикаци-
онните дружества са получавали субсидия за календарната година. За небито-
вите потребители цените са се изчислявали съгласно методиката за образуване 
на цените, определена в Наредбата, и приетите от ДКЕВР задължителни ука-
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зания. На практика прилагането на два различни подхода при формирането на 
приходите за част от топлопреносните предприятия е бил преходен период по 
отношение на постигането на т.нар. разходно ориентирано ценообразуване на 
единна методическа база за всички потребители. През 2005 г. ДКЕВР за първи 
път е утвърдила цени за всички крайни потребители на топлинна енергия на 
основата на прилагането на изискванията на Наредбата и Указанията за обра-
зуването на цените. Във връзка с това, резултатите от проведеното текущо на-
блюдение върху дейността на предприятията от сектор “Топлоенергетика” през 
2005 и 2006 г. са представителни по отношение на текущото финансово-техни-
ческо поведение на енергийните предприятия, поставени в регулирана среда и 
разходно ценообразуване.

Регулаторната практика е показала, че при регулиране на предприятията 
с метод “норма на възвръщаемост” в почти всички случаи цените се изчисляват 
ежегодно на основата на прогнозни разходи, към които се добавя възвръщае-
мост, изчислена като резултат от отчетната средна цена на капитала и активи-
те на предприятията по финансов отчет. При прилагането на този метод енер-
гийните предприятия нямат финансови стимули да намаляват оперативните си 
разходи поради това, че при равни други условия всяко отчетено намаление 
на разходите се приспада от ДКЕВР в намаление на необходимите приходи за 
следващия ценови период. Този основен недостатък на прилагането на метода 
“норма на възвръщаемост” оказва влияние при текущото финансово управление 
на енергийните предприятия, като ги отдалечава от естествената икономическа 
логика на съществуването на корпоративната единица, а именно максимизира-
не на резултата чрез минимизиране на разходите.

В допълнение към горното, при регулирането чрез “норма на възвръ-
щаемост” енергийните предприятия е възможно да правят недостатъчно ико-
номически обосновани инвестиции, за които ДКЕВР им осигурява нарастваща 
възвръщаемост ежегодно, без да има ясен законово регламентиран механизъм 
за тяхното ограничаване.

Съгласно изискванията на § 4 от Преходните и заключителни разпоред-
би на Наредбата, комисията приема с решение прилагането на методи на регу-
лиране чрез стимули. Възможността за прилагането на нов метод на регулиране 
в сектор “Топлоенергетика” е разгледана на закрити заседания на комисията.

Въвеждането на регулиране чрез “горна граница на цените” има за не-
посредствена цел създаването на условия за енергийните предприятия да нама-
ляват годишните си разходи. Очакванията на ДКЕВР са свързани със симули-
рането на конкурентна среда за топлопреносните предприятия, при която при 
равни други условия по-големи междинни резултати ще имат тези от тях, които 
чрез различни подходи и мерки повишат в по-голяма степен своята финансова 
ефективност. За да бъде предотвратено необоснованото намаление на инвести-
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ционните разходи за поддържане и подобряване на качеството на предлаганите 
услуги, ДКЕВР ще приеме методика за оценка и коригиране на цените на осно-
вата на постигнати утвърдени показатели за качество.

Необходимостта от смяна на метода на регулиране на дружествата от 
сектор “Топлоенергетика” е резултат не само от очаквания дългосрочен иконо-
мически ефект от прилагането му, но и от постигнатите текущи отчетни резул-
тати на енергийните предприятия за 2005 и 2006 г.

Различните финансови условия и особености, създадени във времето за 
всяко от топлопреносните предприятия, не са позволявали на ДКЕВР да при-
ложи единен икономически подход при оценката на технико-икономическите 
параметри за целите на образуването на цените. Необходимостта от ежегодна 
индивидуална преценка за всеки от ценообразуващите елементи на топлопре-
носните предприятия е експертна дейност, която изисква голям администрати-
вен капацитет и време, като вероятността за неточна оценка е предпоставка за 
реализирането на различни от очакваните резултати – в някои от случаите е 
надценен техническият и финансов капацитет на предприятието, а в други – по-
требителят не е защитен в необходимата степен. Постигнатите текущи резулта-
ти за 2005 и 2006 г. на дружествата от сектор “Топлоенергетика” потвърждават 
гореизложеното.

Прилагането на избрания от ДКЕВР метод на регулиране чрез “горна 
граница на цените” започва след отчитане на индивидуалните технически и фи-
нансови резултати на дружествата за две отчетни години. Очакваните резулта-
ти от промяната на метода на регулиране са, че при равни други условия през 
първия регулаторен период работата на топлопреносните предприятия ще бъде 
само и единствено в посока на подобряването на ефективността им. 

С писмо № Е-14-00-10/10.05.2007 г. на дружествата с преобладаващ 
промишлен топлинен товар е указано да подадат заявления за утвърждаване 
на цени във връзка с преминаване към метод на регулиране “горна граница на 
цените” в сектор “Топлоенергетика”, както и прилагането на нова методика за 
определяне на преференциалната цена на електроенергията от комбинирано 
производство. 

Изисканата от дружествата информация е следната.
1. Прогнозна информация, изготвена съгласно приложените справки от 

№ 1 до № 6, при спазване на указанията на комисията за образуване и прилагане 
на цените и тарифите на топлинната енергия и на електрическата енергия от 
комбинирано производство, приети от комисията с протоколни решения № 46 
от 5 юли 2004 г. и № 60 от 29 септември 2004 г.

2. Информация за регулаторната база на активите, която да отчита и:
– нетните инвестиции, в съответствие с инвестиционната програма на 

дружеството за периода 2007-2009 г.; 
– амортизациите на нетните инвестиции за периода 2007-2009 г.
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3. Максималните стойности на потребление на топлинна енергия с топло-
носители гореща вода и водна пара (в МВт) от производството за 2005 и 2006 г.

4. Доказателства за платена такса за разглеждане на заявление.

В цитираното по-горе писмо е указано изчисленията да се извършват с 
примерна стойност на нормата на възвръщаемост на собствения капитал 7 % и 
цени на горивата:

– природен газ – действащата цена към 1.05.2007 г.;
– въглища и мазут – среднопретеглената цена между наличните количе-

ства на склад към 01.05.2007 г. и по действащите договори за доставка.

Също така с писмо № Е-14-00-13/21.05.2007 г. на топлопреносните пред-
приятия е указано да подадат заявления за утвърждаване на цени във връзка с 
решение на ДКЕВР по т. 6 от Протоколно решение № 108/17.05.2007 г. относно 
преминаването към метод на регулиране “горна граница на цените” в сектор 
“Топлоенергетика”, както и прилагането на нова методика за определяне на пре-
ференциалната цена на електрическата енергия от комбинирано производство. 

Изисканата от дружествата информация е следната.
1. Прогнозна информация, изготвена по приложените справки от № 1 

до № 7, съгласно решение на ДКЕВР по т. 6 от Протоколно решение № 108 от 
17.05.2007 г.

2. Стойността на регулаторната база на активите, която да включва до-
пълнително прогнозния среден номинален размер на нетните инвестиции за пе-
риода 2007-2009 г. За първия регулаторен период стойността на дълготрайните 
материални активи в РБА е равна на балансовата стойност към края на 2006 г.

3. Прогнозен среден размер на амортизациите на нетните инвестиции за 
периода 2007-2009 г.

4. Максималните стойности на потребление на топлинна енергия с топло-
носители гореща вода и водна пара (в МВт) от производството за 2005 и 2006 г.

5. Доказателства за изпълнение на изискванията на чл. 36а, ал. 1 от Зако-
на за енергетиката за оповестяване на предложените цени в средствата за масо-
ва информация в едномесечен срок преди подаване на заявлението в ДКЕВР.

6. Доказателства за платена такса за разглеждане на заявлението.

В цитираното по-горе писмо е указано изчисленията да се извършват 
при структура на капитала, каквато е съществуващата към 31.12.2006 г., с при-
мерна стойност на нормата на възвръщаемост на собствения капитал не по-ви-
сока от 8 % и цени на горивата:

– природен газ – действащата цена към 1.05.2007 г.;
– въглища и течни горива – среднопретеглена цена между наличните 

количества на склад към 01.05.2007 г. и по действащите договори за доставка.
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При утвърждаването на цените на топлинната енергия и на електриче-
ската енергия, произведена по комбиниран начин, е отчетен предложеният от 
дружествата среден номинален размер на инвестициите (чл. 12 от Наредбата 
за регулиране на цените на топлинната енергия). Приложена е нова система за 
разделяне на разходите между топлинната и електрическата енергия при топло-
фикационните дружества. Утвърденият прогнозен размер на условно-постоян-
ните разходи е съобразен с отчетните данни на дружествата, като прогнозните 
разходи за амортизации и текущи ремонти в централите със значителни ин-
вестиции са съобразени и с новите активи, въведени в експлоатация. Техноло-
гичните параметри на производството и преноса – собствени нужди, разходни 
норми и технологични разходи по преноса на топлинна енергия, са на нивата 
или по-ниски от постиганите стойности.

Ценовите параметри на горивата са съгласно действащите актуални до-
говори и анекси за доставка. Предложените надбавки над индивидуално опре-
делените цени на електрическата енергия от комбинирано производство са съ-
образени, от една страна, с технологията на производство, и от друга, с това, че 
целта на определянето на преференциална цена е насърчаване на изграждането 
и производството на електрическа енергия по комбиниран начин, при търсене 
на баланс между интересите на енергийните предприятия и на потребителите 
при утвърждаването на поносими цени за крайните потребители.

В съответствие с изискванията на чл. 29 и 30 от Наредбата за регулиране 
на цените на топлинната енергия, на 26.06.2007 г. и 28.06.2007 г. са проведени 
съответно открито заседание и обществено обсъждане на проекта на решение 
за утвърждаване на цени на топлинна енергия и на електрическата енергия от 
комбинирано производство.

На основание чл. 14 от Закона за енергетиката (ЗЕ), на общественото 
обсъждане в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране са поканени 
да присъстват заинтересовани лица по смисъла на горепосочения член от ЗЕ, а 
именно министърът на икономиката и енергетиката, председателят на Комиси-
ята по енергетика към Народното събрание, представители на Конфедерацията 
на независимите синдикати в България, Конфедерацията на труда “Подкрепа”, 
Българската стопанска камара, Конфедерацията на работодателите и индус-
триалците в България, Федерацията на индустриалните енергийни консумато-
ри, Комисията за защита на потребителите, Федерацията на потребителите в 
България, Независима синдикална организация на енергетиците в България и 
представители на дружествата в сектор “Топлоенергетика”. В съответствие с 
изискванията на чл. 14, ал. 3 от ЗЕ на заинтересованите лица е предоставен 14-
дневен срок за представяне на становища по проекта на решение.

В законния срок са постъпили писмени възражения от следните друже-
ства: “Топлофикация София” АД, “Топлофикация Пловдив” ЕАД, “Топлофи-
кация Враца” ЕАД, “Топлофикация Русе” ЕАД, “Топлофикация Плевен” ЕАД, 
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“Девен” АД, “Брикел” ЕАД, “ТЕЦ Свилоза” АД, “Топлофикация Варна” ЕАД и 
“Топлофикация Разград” ЕАД.

Индивидуалните анализи на предложените цени по дружества, извър-
шените корекции, постъпилите възражения и коригираните цени на топлин-
ната и на електрическата енергия от комбинирано производство са посочени 
по-долу.

“Топлофикация София” АД

С писмо вх. № Е-14-01-19/30.05.2007 г. дружеството е представило за 
сведение прогнозна информация за 2007 г. със следните приложения.

1. Прогнозна информация, изготвена по приложените справки от № 1 
до № 7.

2. Информация за състоянието на “Топлофикация София” АД и задачи-
те в инвестиционна програма за периода 2007-2009 г. (документите не са подпи-
сани и подпечатани).

3. Инвестиционна програма за периода 2007-2009 г. (документите не са 
подписани и подпечатани).

4. Справка за максимално достигнати стойности на подадена топлинна 
енергия с топлоносители водна пара и гореща вода към консуматорите (справ-
ката не е подписана и подпечатана).

5. Прогнозен размер на амортизациите от нетните инвестиции за пери-
ода 2007-2009 г. (справката не е подписана и подпечатана).

С писмо вх. № Е-14-01-20/15.06.2007 г. дружеството е подало заявление 
за утвърждаване на цени на топлинна и електрическа енергия със следните при-
ложения.

1. Прогнозна информация за 2007 г. – справки за формиране на цените 
от № 1 до № 7.

2. Заверен от одитор годишен финансов отчет на дружеството за 2006 г. 
(представеното ксерокопие не е заверено като вярно с оригинала).

3. Документ за платена такса за разглеждане на заявлението.
4. Незаверени копия от публикувани обяви във в. “Дневник” от 31 май и 

15 юни 2007 г. относно предложените цени.

Заявителят не е представил поисканите с писмо на ДКЕВР № Е-14-00-
13/21.05.2007 г. подписани или заверени: инвестиционна програма за периода 
2007-2009 г., придружена с подробен писмен анализ; прогнозен размер на амор-
тизациите от нетните инвестиции за периода 2007-2009 г.; справка за максимал-
ните стойности на потребление на топлинна енергия с топлоносители водна 
пара и гореща вода от производството за 2005 и 2006 г.; справка за среднопре-
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теглената цена на течните горива, както и заверени копия от документи, които 
да я доказват. 

“Топлофикация София” АД не е изпълнило задълженията си по чл. 112, 
ал. 4 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката, като не е уве-
домило ДКЕВР за смяна на изпълнителния директор на дружеството. Във връз-
ка с това дружеството е следвало да представи и удостоверение за актуално 
състояние.

Дружеството е предложило за утвърждаване следните цени.
1. Преференциална цена без ДДС на електрическа енергия – 135,0 лв./

МВтч.
2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна 

пара – 109,56 лв./МВтч, без ДДС.
3. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща 

вода – 62,67 лв./МВтч, без ДДС.
4. Преференциална цена за енергия на топлинната енергия за асоциация-

та – 59,54 лв./МВтч, без ДДС. 
Предложената преференциална цена за енергия на топлинната енергия 

за асоциацията по чл. 151, ал. 1 от ЗЕ противоречи на разпоредбата на чл. 32, ал. 
3 от ЗЕ, съгласно която “комисията утвърждава цена на топлинната енергия за 
крайните потребители като еднокомпонентна цена”, поради което не е допусти-
мо да бъде утвърдена компонентата “цена за енергия” на топлинната енергия.

Дружеството не е предложило преференциална цена за топлинна енер-
гия за доставчик по чл. 149а от ЗЕ.

След прегледа на представената информация е констатирано след-
ното.

 І. Икономически аспекти
Финансови резултати от дейността на дружеството през 2006 г.
Отчетеният текущ финансов резултат след данъчно преобразуване на 

“Топлофикация София” АД за 2006 г. е загуба в размер на 10 510 хил. лв. В края 
на 2005 г. отчетеният текущ финансов резултат съгласно публикувания отчет е 
печалба в размер на 2629 хил. лв. 

Значителното нарастване на отчетената загуба през 2006 г. е резултат от 
изпреварващото увеличение на общите разходи спрямо нарастването на общите 
приходи, а именно:

– нарастване на общите приходи с 9,32 %;
– нарастване на общите разходи с 13,72 %.
С най-висок дял в структурата на общите приходи са приходите от про-

дажби на топлинна и електрическа енергия 94,54 %, които нарастват с 8,77 % в 
годишен аспект в резултат на нарастващите ценови нива на топлинната енергия 
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в периода 01.01.2006 – 31.12.2006 г. Наблюдава се намаление на финансовите 
приходи до 326 хил. лв. спрямо отчетени 484 хил. лв. за 2005 г.

С най-висок дял в структурата на общите разходи са разходите за мате-
риали 74,41 %, които спрямо предходната отчетна година нарастват с 18,93 %. 
Дружеството е отчело увеличение и на разходите за амортизации, които от 28 
881 хил. лв. през 2005 г. нарастват до 29 081 хил. лв. през отчетната 2006 г.

Намалената ефективност на общите разходи на дружеството за 2006 г. в 
сравнение с 2005 г. е изходната предпоставка за отчетената висока загуба. Кое-
фициентът на ефективност на общите разходи на дружеството за 2006 г. е 96,96 
и е по-нисък с 3,91 пункта спрямо предходната година.

Основният капитал към 31.12.2006 г. е в размер на 107 649 хил. лв., а 
собственият капитал – в размер на 333 813 хил. лв. Отчетените резерви от пос-
ледващи оценки са в размер на 218523 хил. лв. спрямо отчетени в края на пре-
дходната 2005 г. 207 632 хил. лв. Нетекущите пасиви на “Топлофикация София” 
АД са в размер на 123 292 хил. лв., като спрямо предходната година се наблюда-
ва намаление от 11,35 %. Текущите пасиви на дружеството нарастват до 162 509 
хил. лв. от 117 556 хил. лв. за предходната година, или нарастване с 38,24 %.

Активите бележат ръст от 5,27 % до 619 614 хил. лв., в т.ч. намаление на 
дълготрайните активи с 2,23 %. 

За 2006 г. балансовият финансов резултат на “Топлофикация София” 
АД е загуба в размер на 9040 хил. лв.

Отчетените стойности на показателите за рентабилност на “Топлофи-
кация София” АД за 2006 г. са отрицателни величини, което е обусловено от 
отчетената текуща загуба от цялостната дейност на дружеството.

Отчетеният нетен търговски цикъл за 2006 г. на “Топлофикация София” 
АД, свързан с разликата между времето за получаване на дължимите плащания 
към дружеството и времето за разплащане към доставчиците, намалява с 20 
дни, като към края на 2006 г. е 70 дни.

Средният период за събиране на вземанията от клиенти за 2006 г. нара-
ства спрямо 2005 г. с 14 дни и от 151 дни става 165 дни.

Обръщаемостта на материалните запаси, включваща информация за 
времето, необходимо за извършване на един оборот от материалните запаси, 
за 2006 г. се подобрява и от 41 дни за 2005 г. намалява до 33 дни за отчетната 
година.

Средният период за заплащане на задълженията към доставчици е уве-
личен с 25 дни и от 103 дни за 2005 г. е 125 дни за 2006 г.

Нарастването на обхвата на дейността в края на 2006 г. спрямо края на 
2005 г. е с 5,27 %, или увеличение на балансовата стойност от 588 597 хил. лв. 
до 619 614 хил. лв., като най-голямо влияние оказва нарастването на стойността 
на краткотрайните активи с 18 % и нарастването на краткосрочните задължения 
с 38 % спрямо отчетените към края на 2005 г.

Текущо през годината дружеството е извършило разходи, свързани с ос-
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новна дейност в размер на 322 263 хил. лв., а приходите са в размер на 332 380 
хил. лв. Плащанията, свързани с дълготрайни активи, са в размер на 13 003 хил. 
лв., а нетният паричен поток от инвестиционна дейност през 2006 г. е отрицате-
лен и е в размер на 13 236 хил. лв. Текущите плащания, свързани с финансовата 
дейност на дружеството, са в размер на 3781 хил. лв., от които 853 хил. лв. са 
плащания, свързани с получени заеми. Текущо през годината “Топлофикация 
София” АД отчита постъпления, свързани с получени заеми в размер на 11 470 
хил. лв.

Прегледът на управлението на паричните потоци на дружеството показ-
ва, че за финансовата 2006 г. “Топлофикация София” АД отчита от цялостната 
си дейност положителен нетен паричен поток в размер на 4604 хил. лв., в ре-
зултат на което в края на периода наличните парични средства нарастват до 11 
894 хил. лв.

Намалението на дългосрочната задлъжнялост е с 11 %, а показателят за 
обща ликвидност през 2006 г. намалява до 1,59 от 1,86 за 2005 г., което е резул-
тат от изпреварващото нарастване на краткосрочните пасиви спрямо нараства-
нето на краткотрайните активи.

Въпреки отчетената висока текуща загуба и влошаването на част от 
финансовите измерители за текущо управление, отчетеното общо финансово 
състояние на “Топлофикация София” АД към края на 2006 г. се запазва добро. 
Финансовата структура на дружеството в края на 2006 г. е променена спрямо 
предходната 2005 г., като структурата на пасива е в съотношение 54 % собствен 
капитал и 46 % привлечени средства. “Топлофикация София” АД има потен-
циална възможност за постигане на по-голяма доходност от дейността си при 
стабилно управление на краткосрочната и дългосрочната си задлъжнялост.

Резултатите от анализа на дейността на “Топлофикация София” АД в 
периода 2004-2005 г. показват възможността на дружеството да генерира печал-
ба. За отчетната 2006 г., въпреки нарастването на нетните приходи от продажби, 
дружеството реализира загуба, което е резултат най-вече от влошените показа-
тели за ефективност от основна дейност.

Отчетените показатели за текуща рентабилност в периода 2004-2005 г. 
са положителни величини и дружеството реализира доходност от дейността си. 
За отчетната 2006 г. дружеството не реализира доходност от цялостната си дей-
ност.

Изменението в годините на мащаба на дейността е признак за увели-
чение на финансовия обхват на дружеството. Отчетената структура на източ-
ниците за финансиране на дейността предполага средна степен на финансова 
обремененост, а отчетените стойности на показателите за ликвидност са инди-
катор за влошаване на възможността на дружеството да изплаща текущите си 
задължения с наличните си краткотрайни активи.

Резултатите от финансовото управление на “Топлофикация София” АД 
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в периода 2004-2006 г. определят общото финансово състояние на дружеството 
като много добро в края на 2004 г. и добро с тенденция към влошаване в периода 
2005-2006 г.

 ІІ. Образуване на цената
Общото ниво на условно-постоянните разходи за първата година от ре-

гулаторния период с начало 2007 г. е в размер на 79 323 хил. лв.
Утвърдените УПР в действащите цени са в размер на 72 027 хил. лв., а 

отчетените за 2006 г. са в размер на 67 207 хил. лв.
Следователно дружеството е поискало в цените за 2007 г. да бъдат вклю-

чени с 12 116 хил. лв., т.е. с 18,03 % повече условно-постоянни разходи в срав-
нение с отчетените през 2006 г.

Извършени са следните корекции.
1. Коригирани са “Разходи за въоръжена и противопожарна охрана” в 

звено пренос и разпределение от 476 хил. лв. на 176 хил. лв., т.е. с 300 хил. лв. – 
приблизително до нивото на отчетените през 2006 г. 164 хил. лв. Прогнозният 
размер на “Разходи за въоръжена и противопожарна охрана” е със 7,32 % по-
висок в сравнение с отчетения размер през 2006 г.

2. Коригирано е общото ниво на “Разходи за амортизации” от 31 000 
хил. лв. на 29 500 хил. лв., т.е. с 1500 хил. лв. или с 4,84 %, при отчетена стой-
ност за 2006 г. 29 080 хил. лв. Прогнозният размер на “Разходи за амортизации” 
е с 1,44 % по-висок в сравнение с отчетения размер през 2006 г. и позволява 
самофинансирането на предстоящите инвестиции в дружеството.

3. Коригирано е общото ниво на “Разходи за ремонт” от 8964 хил. лв. на 
4424 хил. лв., т.е. с 4642 хил. лв. или с 51,78 % при отчетена стойност за 2006 г. 
4322 хил. лв. Прогнозният размер на “Разходи за ремонт” е с 2,36 % повише-
ние в сравнение с отчетения размер през 2006 г. и позволява финансирането на 
предстоящите ремонтни дейности в дружеството в рамките на реалните финан-
сови възможности от гледна точка на събираемост и степен на ликвидност.

4. Коригирано е общото ниво на “Разходи за заплати и възнагражде-
ния” от 17 972 хил. лв. на 15 342 хил. лв., т.е. с 2630 хил. лв. или с 14,63 %, при 
отчетена стойност за 2006 г. 14 357 хил. лв. Прогнозният размер на “Разходи 
за заплати и възнаграждения” е с 6,86 % повишение в сравнение с отчетения 
размер през 2006 г.

5. Коригирано е общото ниво на “Разходи за осигуровки и социални 
надбавки” от 14 028 хил. лв. на 9718 хил. лв., т.е. с 4310 хил. лв. или с 30,72 %. 
Общото ниво на “Разходи за осигуровки и социални надбавки” за прогнозния 
период като функция от “Разходи за заплати и възнаграждения” си остава на 
високо ниво в сравнение със средната стойност в дружествата в енергийния 
сектор.
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Общото ниво на корекциите в УПР е 13 382 хил. лв., което представлява 
16,87 % от предложените за утвърждаване условно-постоянни разходи.

6. Коригирани са “Разходи за вода” от 2725 хил. лв. на 1875 хил. лв., 
т.е. с 850 хил. лв. или с 31,19 %, при отчетена стойност за 2006 г. 1840 хил. лв. 
Прогнозният размер на “Разходи за вода” е с 1,9 % повишение в сравнение с 
отчетения размер през 2006 г.

7. Коригирана е стойността на “Разходи за енергия” от 6923 хил. лв. на 
4223 хил. лв., т.е. с 2700 хил. лв. или с 39,00 %, при отчетена стойност за 2006 
г. 3845 хил. лв. Прогнозният размер на “Разходи за енергия” е с 31,19 % пови-
шение в сравнение с отчетения размер през 2006 г. При запазване и понижаване 
на консумацията на електрическа енергия в абонатните станции в резултат на 
подмяна с честотно управляеми помпи, понижението на разхода ще компенси-
ра евентуалното поскъпване на електрическата енергия през следващия ценови 
период.

8. Коригирана е стойността на “Оборотен капитал” от 97 922 хил. лв. 
на 66 922 хил. лв., т.е. с 31 000 хил. лв. При значително подобряване на кратко-
срочните парични потоци в резултат на значителното повишаване на цената на 
електрическата енергия, необходимостта от този елемент в прогнозните цени 
намалява своята тежест.

9. Коригирана е стойността на “Данъчни задължения” от 15 % на 10 % 
съгласно ЗКПО.

10. Специфичните разходни норми за производство на топлинна и елек-
трическа енергия общо за дружеството са коригирани от вел = 228,42 г/кВтч и 
вт = 131,76 кг/MВтч на вел = 225,31 г/кВтч и вт = 130,48 MВтч. Това е в резултат 
на рязкото увеличаване на натоварването на комбинираната част в ТЕЦ “София” 
– производство на електрическа енергия 339 503 МВтч за прогнозния период, 
при отчет за 2006 г. 130 585 МВтч, т.е. увеличение със 160 % и постиганите 
стойности през минали години.

11. Коригирана е стойността на технологичните разходи по преноса 
на топлинната енергия с топлоносител гореща вода до нивото на утвърдените 
стойности в действащите цени.

С писмо вх. № Е-14-01-21/25.06.2007 г. дружеството е внесло в ДКЕВР 
следната допълнителна информация във връзка с подаденото заявление за ут-
върждаване на цени на електрическа и топлинна енергия.

1. Инвестиционна програма за периода 2007-2009 г. и подробен анализ.
2. Прогнозен размер на амортизациите от нетните инвестиции за пе-

риода 2007-2009 г.
3. Справка за максималните стойности на потребление на топлинна 

енергия с топлоносители водна пара и гореща вода от производството за 2005 
и 2006 г.

4. Справка за среднопретеглената цена на течните горива със заверени 
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копия от документи, които я доказват.
5. Удостоверение за актуално състояние.
6. Коригирана Справка № 3.
7. Заверен от одитор годишен финансов отчет.
8. Заявление за утвърждаване на цени.
9. Заверени копия от публикациите на предложението за цени във в. 

“Дневник” от 31.05.2007 г. и 15.06.2007 г.
В допълнително подаденото заявление за утвърждаване на цени “Топ-

лофикация София” АД е поискало и утвърждаване на еднокомпонентна цена 
на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за доставчици по чл. 149а от 
ЗЕ – 59,54 лв./МВтч.

С писмо вх. № Е-14-01-22/27.06.2007 г. дружеството е представило стано-
вище, съдържащо възражения и обяснения за извършените разходи през 2006 г.

Становището на дружеството е следното.
І. Намалението от 4820 хил. лв. на отчетените условно-постоянни разхо-

ди е в резултат от необичайната ситуация през 2006 г. и се дължи на:
– намалени разходи за материали със 704 хил. лв. поради незакупено 

работно облекло и материали за текущо поддържане;
– намалени разходи за амортизации с 1419 хил. лв. поради невлезли в 

срок основни средства;
– двукратно намалени разходи за ремонтна дейност с 5431 хил. лв. в 

съответствие с препоръките за временна рестрикция на всички разходи на дру-
жеството през 2006 г. до приключване на проверките;

– намаление на други разходи с 270 хил. лв. – от по-ниски разходи за 
командировки, граждански договори и данъци за социални разходи.

Освен изброените намалени разходи, дружеството е отчело и увелича-
ване на разходите по следните елементи:

– разходи за заплати с 556 хил. лв. – в отчетените средства за заплати са 
включени допълнителни разходи за обезщетения и неизползвани през годината 
отпуски;

– разходи за осигуровки и социални надбавки с 1841 хил. лв. – отчете-
ният преразход се дължи на социалните надбавки, част от които не са признати 
в условно-постоянните разходи на утвърдените цени;

– разходи за външни услуги с 1153 хил. лв. – основно от разходи за да-
нъци и такси, отопление и осветление.

Условно-постоянните разходи по отчета за 2006 г. са намалени с прихо-
дите от присъединяване на нови абонати и невърнат топлоносител в размер на 
546 хил. лв.

ІІ. Бизнес план 2007 г. е разработен през октомври 2006 г. на база плани-
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рани средства за въоръжена охрана, които като крайна сума са намалени с 11 % 
спрямо отчета за 2006 г. – от 1225 хил. лв. на 1095 хил. лв., поради очакваното 
редуциране на обектите за охрана и сключването на финансово по-благоприя-
тен договор.

Разходът за въоръжена охрана е разпределен, както следва.

За производство За пренос 
и реализация

Общо 
за дружеството

Дял от разхода 
за пренос 

и реализация
619 476 1095 43 %

По-голямото намаление от предложените 11 % на средствата за охрана 
застрашава сигурността на обектите в дружеството, поради което дружеството 
предлага този разход да бъде одобрен.

ІІІ. Дружеството не възразява по извършената корекция на разходите за 
амортизации до ниво 29 500 хил. лв. и прилага справка за очакваните амортиза-
ционни отчисления за 2007 г.

ІV. Разходите за ремонт през 2006 г. са в размер на 4322 хил. лв., което 
е 41 % от разходите за ремонт за 2005 г., 40 % от тези за 2004 и 45 % от разхо-
дите за 2003 г. Планираните разходи за 2007 г. се доближават, но са по-ниски от 
разходите за ремонт, правени през предходните години. Изключение е 2006 г., в 
която размерът на разходите за ремонт е драстично занижен поради определени 
обстоятелства. В приетия бизнес план за 2006 г. са заложени 10 000 хил. лв., 
които в последствие с утвърждаване на ремонтна програма на дружеството са 
намалени на 8297 хил. лв. След извършените проверки съвместно от Столична 
община и МИЕ от работна група, назначена със заповеди № РД-16-89/08.02.2006 
г. и № РД-09-189/08.02.2006 г., и в изпълнение на препоръките от доклада за на-
маление на всички разходи, е взето решение и е приета съответно редуцирана 
ремонтна програма на стойност 2115 хил. лв., включваща единствено започна-
тите ремонтни работи. Всички разходи над утвърдените са разрешавани с реше-
ние на съвета на директорите и са за аварийни и неотложни ремонтни дейности, 
като не са включени мероприятията по комплексни разрешителни за 2006 г.

През 2006 г. “Топлофикация София” АД е успяла да извърши ремонт-
ни дейности единствено на няколко основни съоръжения в топлоизточниците. 
Аварийно са подмени 5,86 км трасе от топлопреносната мрежа, като разходите 
заедно с възстановителните работи надхвърлят 23 % от общите разходи за годи-
ната. С останалите средства са извършвани задължителни мероприятия по про-
верка на прибори (7 % от общите разходи), абонаментно поддържане и дребни 
ремонтни дейности. На практика през 2006 г. не са провеждани необходимите 
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ремонтни дейности.
Включените в ремонтната програма мероприятия за 2007 г. отчитат не-

провеждането на ремонтни дейности през 2006 г., както и недостига на време и 
финансов ресурс за провеждане на всички необходими ремонтни работи. Като 
цяло ремонтната дейност е силно ограничена поради финансовото състояние 
на дружеството, тъй като наличните средства се насочват приоритетно към за-
плащането на природния газ. Планираните средства за 2007 г. в размер на 8964 
хил. лв. са само за поддържане на системата. Непровеждането на планираните 
ремонтни дейности ще влоши надеждността в топлоизточниците и не гаранти-
ра заложените показатели за качество на топлоснабдяването.

В програмата са заложени ремонтни дейности по основни съоръжения 
в топлоизточниците.

Възстановяването на авариралия захранващ газопровод за ТР “Земляне” 
е включено допълнително в програмата по разпореждане на компетентните ор-
гани, за което е издадена съответната заповед. Очаква се разходите по възстано-
вяването да надхвърлят 2 млн. лв.

Във връзка с аварията на газопровода, захранващ ОЦ “Земляне”, от края 
на отоплителния сезон топлопреносната мрежа на ТР “Земляне” се захранва от 
ТР “София”. Тази схема изисква по-високи подаващи температура и налягане. 
Това от своя страна е довело до повишаване на аварийността през последните 
месеци по мрежата и съответно изисква по-високи разходи за аварийни ремон-
ти. Добавъчната вода за последните два месеца (април и май) общо се е увели-
чила от 230 хил. тона през 2006 г. на 360 хил. тона за дружеството, а за  ТЕЦ 
“София” – увеличението е от 53 хил. тона на 164 хил. тона. Аварийността по 
топлопреносната мрежа е нараснала и от общо 59 бр. пробива за април и май 
2006 г. през 2007 г. за същия период са отстранени 157 бр.

Независимо от късното стартиране на изпълнението на ремонтната про-
грама през тази година, вече са обявени редица обществени поръчки и са по-
дписани част от договорите. Намалението на средствата по програмата с 52 % 
би довело до нейното блокиране, поради което дружеството предлага да бъдат 
одобрени предложените “Разходи за ремонт”.

V. Разходи за заплати и възнаграждения
През периода 1998-2005 г. “Топлофикация София” АД е работела в 

условия на оздравителна програма в съответствие с изискванията на писмо 
№ 254/1997 г. на Министерство на финансите – Управление “Финансово оздра-
вяване на държавните предприятия” и писмо № 9-Ф-21/17.11.1997 г. на Комитета 
по енергетика. Освен това съгласно ограничителните условия по споразумения-
та с банки-кредитори и в зависимост от финансовото състояние на дружеството 
основните работни заплати за персонала на дружеството не са променяни дори 
с ръста на инфлацията за съответната година.

В резултат на сравнително ниските заплати се наблюдава значително 
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текучество на персонала, като напускат висококвалифицирани специалисти. От 
2600 бр. средносписъчен състав към 01.09.2006 г. той е достигнал до 2474 бр. 
към 01.05.2007 г. Ако тази тенденция продължи, дружеството ще се окаже в 
затруднена ситуация относно управлението и обслужването на съоръженията 
от системата.

Поради неразрешен трудов спор между работодател и синдикати – ос-
новно по искане за повишаване на работната заплата, компенсиране на заплаща-
нето на труда с коефициент на инфлация за времето от 1998 до 2006 г. в размер 
на 49,7 %, е заведено дело и с решение на Арбитражна комисия от 26.03.2007 г. 
(приложено към писмото) се дава възможност за ефективни стачни действия на 
работещите в дружеството, изразяващи се в спиране на работещи съоръжения 
в ТЕЦ: парогенератори и водогрейни котли (без турбогенератори, с изключение 
на турбогенератор № 5 в ТЕЦ “София Изток”).

За да не се допуснат ефективни стачни действия, на 06.04.2007 г. ръко-
водството на дружеството е подписало споразумение със Съвета на синдикати-
те (приложено към писмото) за поетапно индексиране на основните работни 
заплати на наличния персонал.

В резултат на горното, средствата за работна заплата за 2007 г. са зави-
шени спрямо предходната година, съгласно договореностите със синдикатите.

Ежегодно, при равни други условия, се завишават средствата за работна 
заплата от ръста в нарастване на средния процент прослужено време. За 2007 г. 
този ръст спрямо 2006 г. ще възлезе на около 400 хил. лв.

Намалението на средствата за работна заплата в размер на 2630 хил. 
лв. ще доведе до невъзможност за изпълнение на поетия ангажимент на ръко-
водството към синдикатите, респективно до провеждане на ефективни стачни 
действия. Това ще спре производството на електрическа енергия, на топлинна 
енергия в ТЕЦ с огромни и непредвидени тежки последици. Дружеството няма 
да може да изплаща съответните вноски по заемното споразумение за погася-
ване на дълга към банките и за консумиран природен газ от “Булгаргаз” ЕАД. 
Дружеството настоява да бъдат приети предвидените разходи за заплати и въз-
награждения, за да не се пристъпва към ефективни стачни действия от страна 
на синдикатите и затрудняване на дейността му.

VІ. Корекцията на разходи за осигуровки и социални добавки за 2007 г. 
в размер на 9718 хил. лв. е близко до нивото на разходите, утвърдени в цените 
от 01.11.2005 г. и 01.06.2006 г. в размер на 9661 хил. лв.

В разходите за осигуровки и социални надбавки в размер на 14 028 хил. 
лв. са включени:

– начисления за ДОО – 5112 хил. лв.;
– разходи за здравно осигуряване – 1062 хил. лв.;
– разходи за социална дейност – 7854 хил. лв.
Дружеството предлага да бъдат приети от ДКЕВР предвидените разхо-
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ди за осигуровки и социални добавки, в изпълнение на КТД и решението на 
Общото събрание на пълномощниците.

VІІ. Да бъдат одобрени предложените от дружеството “Разходи за 
вода”

Повишените разходи за вода за 2007 г. се дължат на следните причини.
От 01.05.2007 г. е в сила нова цена на водата, купувана от “Софийска 

вода” АД, по която са изготвени предлаганите разходи (Приложение – Справка 
за разходите за вода за 2007 г.) Повишението е 17,67 % за питейна вода, 10,2 % 
за промишлена вода и 8,88 % за канал и пречистване.

Аварията на газопровода за ТР “Земляне” и променената схема на рабо-
та в мрежата – захранване на ТР “Земляне” от ТЕЦ “София”, е довела до:

– по-високи количества за добавъчна вода поради по-високите подава-
щи налягания и регистрираната по-висока аварийност;

– работа на ТГ6 в неотоплителен сезон, свързано с разход на вода за 
поддържане на водния баланс на охладителната кула;

– поддържане в горещ резерв на мазутно стопанство за захранване на 
ВОЦ “Овча купел 2” и съответно загуби на вода от пара и кондензат.

Разходите за вода през 2007 г. се предвижда да бъдат 4360 хил. тона при 
отчетени за 2006 г. 4221 хил. тона.

VІІІ. Да бъдат одобрени предложените от дружеството “Разходи за енер-
гия” 

В отчета за 2006 г. разходите за електроенергия за преноса са 3845 хил. 
лв. Те включват разходите за абонатни станции и помпени станции. При изгот-
вяне на плана за 2007 г. и за целите на ценообразуването в разходите за електро-
енергия за преноса, освен разходите за абонатни станции и помпени станции 
в размер на 3666 хил. лв., са предвидени и необходимите допълнителни 3257 
хил. лв. разходи за мрежови помпи, откъдето общата планирана стойност за 
преноса съответно става 6923 хил. лв. През 2006 г. разходите за електроенергия 
за мрежови помпи са отчитани към разходите за електроенергия за топлоизточ-
ниците. Общият разход за 2006 г. е 7802 хил. лв., а за 2007 г. общият разход се 
предвижда да бъде 7737 хил. лв., което е намаление на разходите за закупена 
електроенергия въпреки допълнително сменените през 2006 г. 950 бр. директни 
абонатни станции.

При изготвяне на бизнес плана за 2007 г., цената на купената електрое-
нергия е завишена с 10 % съгласно прогнозите, а планираните натури са нама-
лени на 82 834 хил. кВтч срещу 84 762 хил. кВтч, отчетени за 2006 г.

ІХ. Оборотен капитал
В утвърдените с Решение № Ц-010/28.06.2006 г. цени размерът на обо-

ротния капитал на дружеството е 111 395 хил. лв. и не е коригиран при промя-



Бюлетин 1/2007 63

ната на преференциалната цена на електрическата енергия от 80,00 лв./МВтч на 
85,19 лв./МВтч. Увеличението на цената на електрическата енергия е повлияло 
в голяма степен за намаляване на размера на оборотния капитал до 97 922 хил. 
лв. след приключване на финансовата 2006 г.

Дружеството счита, че намаляването на оборотния капитал с 31 000 хил. 
лв. е необосновано. Увеличаването на преференциалната цена на електрическа-
та енергия от 85,19 лв./МВтч на 107,27 лв./МВтч би довело до увеличаване на 
приходите от нея с не повече от 8200 хил. лв. С такава сума се очаква да се кори-
гира оборотният капитал след приключване на финансовата 2007 г. и ще е база 
при определяне на цените за бъдещи периоди.

Х. Данъчни задължения
Дружеството е представило коригирана Справка № 3 “Норма на възвръ-

щаемост на капитала”, в която е коригирана стойността на “Данъчни задълже-
ния” от 15 % на 10 %. За да се запази размерът на нормата на възвръщаемост от 
6,30 %, е увеличена нормата на възвръщаемост на собствения капитал от 5,90 
% на 6,25 %.

ХІ. Специфични разходни норми
Основни причини за предложените от “Топлофикация София” АД по-

високи норми на специфични разходи на условно гориво за производство на 
електрическа и топлинна енергия през 2007 г. са следните.

1. ТГ ст. № 6 в ТЕЦ “София” е турбина с два регулируеми пароотбора, 
съоръжена с кондензатор. Турбината се експлоатира само в топлофикационен 
режим, т.е. със затворена диафрагма на регулируем пароотбор 2 ата, но въпреки 
това, с цел охлаждане на последните степени на ЦНН, през диафрагмата, рес-
пективно през кондензатора, протича определено количество отработена пара. 
Това води до понижаване на термичния КПД на цикъла (загубена топлина в 
охладителната кула). Всичко това води до съществено завишаване на специ-
фичните разходи на условно гориво и по-специално този за производство на 
електроенергия, сравнен с този на ТГ ст. № 8, която е противоналегателна.

2. ТГ ст. № 6 в ТЕЦ “София” е с удължен експлоатационен ресурс след 
обследване. При тази турбина по време на пусканията, както и по време на ра-
бота, се явяват редица дефекти, които налагат нейното спиране, а при всяко едно 
пускане на турбината основният кондензат на турбината е на канал, а освен това 
при подгряването са отворени редица дренажи на турбината, което е потенци-
ална загуба на топлинна енергия, рефлектираща върху технико-икономическите 
показатели на централата.

3. Присъединяването на топлофикационната мрежа на ТР “Земляне” 
към тази на ТР “София” е довело до следното.

– Промяна в технологичната схема на ТР “София” за неотоплителния 
сезон, т.е. в работа е останал ТГ № 6 с два броя работещи ПГ, а не ТГ ст. № 8 с 
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един ПГ. Схемата с ТГ № 6 покрива напълно топлофикационния товар, без да се 
налага разпалване на ВВК, която е по-надеждна (основно поради двата броя ра-
ботещи ПГ). Въпреки завишените специфични разходи на условно гориво, след 
направен разчет тази схема на работа е по-добра за ТР “София” от финансова 
гледна точка в резултат на повишеното електропроизводство.

– Захранването с мазут от ТЕЦ “София” към ОЦ “Земляне” и ВОЦ 
“Овча купел – 1 и 2”, респективно се завишават топлинните собствени нужди 
на централата от обработката на пристигащите жп цистерни с мазут и непре-
къснатото подаване на грееща пара от колектор 8/13 ата към мазутна станция за 
поддържането є в горещ резерв през целия неотоплителен сезон (обикновено 
мазутна станция, с цел икономия на гориво, се извежда в студен резерв през 
летните месеци).

– Захранването на топлопреносната мрежа на ОЦ “Земляне” от ТЕЦ 
“София” налага работа с по-високи налягания в топлопреносната мрежа на ТЕЦ 
“София”, което води до по-високо количество на добавъчна вода. Високата до-
бавъчна вода, съпроводена от чести пробиви, създаващи аварийни ситуации в 
централата, налага добавянето на студена аварийна вода. Макар че добавъчната 
вода се добавя към топлофикационния товар на централата, това води до загуби 
на гориво.

4. Спирането, а понякога и без предупреждение, на индустриалната вода 
от “Софийска вода” АД води до преминаване на питейна вода, което води от 
своя страна до следните нарушения в технологичната схема на ТЕЦ “София”.

– Изключване на звено предводоочистка в химически цех, респективно 
реактор-утаителите или звено коагулация, поради факта, че питейната вода се 
подава след звеното директно в резервоарите за коагулирана вода. Това води 
до замърсяване със съдържание на силикати над допустимата норма на паро-
водния тракт, вземането на контрамерки за изчистване на тракта с подаване на 
двата разширителя за постоянни продувки на ПГ ст. № 9 и ПГ ст. № 7 на канал 
води до периодично изхвърляне на високотемпературен кондензат с параметри 
6 bar и 160 оС.

– Превключване на дренажен бак на канал с цел понижаване на тем-
пературата на охлаждащата вода за инверторите на основни мрежови помпи в 
НМПС.

5. Всяко едно спиране на ТГ ст. № 5 в ТЕЦ “София Изток” налага да се 
работи с ТГ ст. № 1 и № 2, които са с по-високи специфични разходи на условно 
гориво за производство на топлинна и електрическа енергия. В тази връзка през 
2007 г. се предвижда ТГ ст. № 5 да се спре за ремонт за около 30 дни.

6. Ниският топлофикационен товар на ТЕЦ “София Изток” през летните 
месеци (около 96 МВт/ч) довежда до ниски товари на работещите енергийни 
котли, които са далеч под оптималните (ЕК ст. № 5 със среден товар 107 т/ч., 
ЕК ст. № 7 със 110 т/ч). От друга страна, работата на ТГ ст. № 5 с един котел е 
ненадеждна и би наложила често пускане и спиране на водогреен котел за под-
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държане на температурния график.
7. Извършените корекции (намалението) на специфичните разходи на 

условно гориво за производство на електрическа и топлинна енергия на топло-
източниците са на база 2005 г., без отчитане на факта, че през тази година ТГ 
ст. № 6 в ТЕЦ “София” не е работила и ТГ ст. № 5 в ТЕЦ “София Изток” не е 
спирана за ремонт.

Дружеството счита, че предложените корекции на специфичните раз-
ходи на условно гориво за производство на електрическа и топлинна енергия 
на топлоизточниците на “Топлофикация София” АД през 2007 г. биха могли да 
се постигнат само след извършване на рехабилитационни и ремонтни работи 
по основните съоръжения в ТЕЦ и ОЦ, което от своя страна изисква налични 
парични средства, с които дружеството и през 2006 г. не е разполагало.

ХІІ. Технологични разходи по преноса
“Топлофикация София” АД в своята дейност се стреми да намалява тех-

нологичните разходи по преноса, в т.ч. на гореща вода, в следните насоки:
– своевременно установяване и отстраняване на аварийните пробиви в 

топлопреносните мрежи (ТПМ) и неплътности в съоръженията на абонатните 
станции (АС);

– подмяна на амортизирани участъци от ТПМ;
– подмяна на участъци от ТПМ, положени в пенобетон;
– подмяна на остарелите АС;
– подобряване на изолацията на въздушно положени топлопроводи и 

участъци на ТПМ в колектори;
– ремонт на топлинна изолация в АС;
– подмяна на компенсатори и арматура на ТПМ.

Въпреки тези мерки, технологичните разходи по преноса в абсолютна 
стойност не могат да се намалят през 2007 г. поради:

– непрекъснато включване на нови сгради към ТПМ (само през 2006 г. 
над 250 сгради), което води до увеличаване на дължината на топлопреносната 
мрежа и броя на абонатните станции;

– аварията на газопровода, захранващ ОЦ “Земляне”; повече от четири 
месеца ТПМ на “Земляне” се захранва от ТЕЦ “София”, което налага завиша-
ване на параметрите на ТЕЦ “София” – по-високи налягания и по-високи пода-
ващи температури;

– усилената подмяна на АС (за сметка на нулева 2006 г.), компенсатори 
и арматура, налагаща многократни спирания и дренирания на участъци, водещи 
до увеличаване на технологичните разходи;

– въвеждането в експлоатация на Нова западна землянска магистрала;
– редуцираната ремонтна програма през 2006 г. е довела до повишена 
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аварийност (по-чести пробиви в ТПМ), респективно увеличаване на техноло-
гичните разходи по преноса.

Стойностите на количеството технологични разходи по преноса на го-
реща вода, заложени в бизнес плана на “Топлофикация София” АД за 2007 г., са 
806 413 МВтч и са напълно реалистични и по-ниски от достигнатите през 2006 г. 
880 122 МВтч.

В коригираните в доклада технологични разходи по преноса са заложе-
ни само разходите от излъчване, без тези от пропуски (приложена е таблица).

По прогноза за 2007 г. се очаква намаление на топлопроизводството, 
което ще повиши процента на технологичните разходи дори при запазване на 
натуралното им изражение.

Във връзка с внесеното от “Топлофикация София” АД становище относ-
но проекта за решение за утвърждаване на цени на електрическата и топлинната 
енергия и след проведена среща между представители на ДКЕВР и дружеството 
на 05.07.2007 г., с писмо вх. № Е-14-01-24/10.07.2007 г. е внесено предложение 
за следните корекции.

1. Разходите за ремонт в топлопроизводството и преноса да бъдат уве-
личени с 2276 хил. лв. и да станат общо 6700 хил. лв.

2. Разходите за заплати в топлопроизводството и преноса да бъдат уве-
личени с 1724 хил. лв. и да станат общо 17 066 хил. лв.

3. Разходите за въоръжена и противопожарна охрана в преноса да бъдат 
увеличени с 300 хил. лв. и да станат общо 1097 хил. лв.

4. Разходите за вода в преноса да бъдат увеличени със 170 хил. лв. и да 
станат общо 2045 хил. лв.

Предлаганите увеличения на разходите на дружеството са в размер 
общо на 4470 хил. лв.

Констатациите във връзка с извършения анализ на получените възраже-
ния от дружеството и възстановените и допълнителните корекции са следните.

1. Разходи за ремонт в преноса – увеличение с 650 хил. лв.
2. Разходи за заплати и възнаграждения в преноса – увеличение с 1200 

хил. лв.
3. Разходите за социални осигуровки и надбавки са коригирани по след-

ния начин:
– разходите за социални осигуровки са изчислени в съответствие с нор-

мативно необходимите разходи за работодателя и са в размер на 4466 хил. лв.;
– разходите за социални надбавки са в размер на 20 % от разходите за 

заплати и възнаграждения, т.е. 3309 хил. лв.
4. Извършена е корекция на стойността на предложения от дружеството 

оборотен капитал – елемент от РБА, като е намален с 40 674 хил. лв. Преизчис-
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лената стойност на оборотния капитал е в размер на 57 248 хил. лв. и е функция 
на разликата между средния период на обръщаемост на вземанията и матери-
алните запаси и погасяването на краткосрочните задължения при запазване на 
нетния търговски цикъл на дружеството за 2006 г.

След извършените корекции изчислените цени и елементите на не-
обходимите приходи на “Топлофикация София” АД са следните.

1. Преференциална цена без ДДС на електрическа енергия – 107,27 лв./
МВтч, в т.ч.:

– индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 101,27 
лв./МВтч;

– добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 6,00 лв./МВтч.
2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна 

пара – 120,15 лв./МВтч, без ДДС.
3. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща 

вода – 60,25 лв./МВтч, без ДДС.
4. Преференциална цена на топлинната енергия за асоциацията по чл. 

151, ал. 1 от ЗЕ – 57,24 лв./МВтч, без ДДС.
5. Преференциална цена на топлинната енергия за доставчика по чл. 

149а от ЗЕ – 57,24 лв./МВтч, без ДДС.

Ценообразуващи елементи:
– необходими годишни приходи – 346 705 хил. лв.;
– регулаторна база на активите – 364 898 хил. лв.;
– норма на възвръщаемост – 5,97 %

“Топлофикация Пловдив” ЕАД

С писмо вх. № Е-14-02-16/30.05.2007 г. дружеството е представило про-
гнозна информация със следните приложения.

1. Прогнозна информация, изготвена по приложените справки от № 1 
до № 7.

2. Информация за необходимите инвестиции за периода 2007-2009 г., 
включваща справки № 1 и № 2, заедно с обосновки и анализ на предлагана-
та инвестиционна програма, изпратена с писма № Е-14-02-11/10.04.2007 г. и 
№ Е-14-02-12/11.04.2007 г. (обосновките и анализът не са подписани от изпъл-
нителния директор).

3. Справка за максималните стойности на потребление на топлинна 
енергия с топлоносители гореща вода и водна пара от производството за 2005 и 
2006 г. (приложена е само в електронен вид).

4. Предложена надбавка в размер на 0,0215 лв./кВтч по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ 
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с цел осигуряване на минимална еднокомпонентна цена на топлинна енергия.

С писмо вх. № Е-14-02-17/13.06.2007 г. дружеството е подало заявление 
за утвърждаване на цени на топлинна и електрическа енергия със следните при-
ложения.

1. Прогнозна информация за 2007 г. – справки за формиране на цените 
от № 1 до № 7 съгласно указанията на ДКЕВР.

2. Заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2006 г. и досто-
верно изложение за състоянието на дружеството.

3. Инвестиционни програми на дружеството за 2007, 2008 и 2009 г.
4. Титулен списък на ремонтите за 2007 г.
5. Амортизационен план за периода 2007-2009 г.
6. Документ за платена такса за разглеждане на заявлението.
Дружеството не е представило доказателство за изпълнение на изисква-

нията на чл. 36а, ал. 1 от ЗЕ за оповестяване на предложените цени в средства-
та за масова информация в едномесечен срок преди подаване на заявлението в 
ДКЕВР и справка за среднопретеглената цена на течните горива (газьол), както 
и заверени копия от документи, които да я доказват.

Дружеството е предложило за утвърждаване следните цени.
1. Преференциална цена без ДДС на електрическа енергия – 115,00 лв./

МВтч.
2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна 

пара – 179,36 лв./МВтч, без ДДС.
3. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща 

вода за стопански и бюджетни потребители – 70,92 лв./МВтч, без ДДС.
4. Преференциална цена за енергия на топлинната енергия за асоциаци-

ята по чл. 151, ал. 1 от ЗЕ – 66,66 лв./МВтч, без ДДС.
5. Преференциална цена за енергия на топлинната енергия за доставчи-

ка по чл. 149а от ЗЕ – 65,96 лв./МВтч, без ДДС.

Дружеството следва да уточни искането си за утвърждаване на едно-
компонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода – съгласно 
заявлението, предложената цена се отнася само за стопански и бюджетни по-
требители.

Предложените преференциални цени за енергия на топлинната енергия 
за асоциацията по чл. 151, ал. 1 от ЗЕ и за доставчика по чл. 149а от ЗЕ про-
тиворечат на разпоредбата на чл. 32, ал. 3 от ЗЕ, съгласно която “комисията 
утвърждава цена на топлинната енергия за крайните потребители като едноком-
понентна цена”, поради което не е допустимо да бъде утвърдена компонентата 
“цена за енергия на топлинната енергия”.
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След прегледа на представената информация е констатирано след-
ното.

І. Икономически аспекти
Финансови резултати от дейността на дружеството през 2006 г.
Текущият финансов резултат, след данъчно преобразуване, съгласно го-

дишния отчет на “Топлофикация Пловдив” ЕАД за 2006 г. е печалба в размер 
на 1605 хил. лв., като спрямо предходната 2005 г. се наблюдава значително по-
добрение на текущата доходност на дружеството. В края на 2005 г. отчетеният 
текущ финансов резултат съгласно представения отчет е печалба в размер на 
406 хил. лв.

Анализът на приходите и разходите показва, че основната причина, до-
вела до подобряване на финансовия резултат за 2006 г., е по-високото ниво на 
отчетените общи приходи спрямо отчетените общи разходи, а именно:

1. Увеличение на общите приходи с 12,26 %, в т.ч.:
– увеличение на нетните приходи от продажби с 4177 хил. лв., в т.ч. 

увеличение на приходите от продажби на топлинна и електрическа енергия с 
2012 хил. лв.;

– намаление на финансовите приходи със 7 хил. лв.
2. Увеличение на общите разходи с 8,84 %, в т.ч.:
– намаление на разходите за персонал с 694 хил. лв. и разходите за 

външни услуги със 140 хил. лв.;
– намаление на финансовите разходи със 174 хил. лв.;
– увеличение на всички останали разходи по икономически елементи.
С най-висок дял в структурата на приходите са приходите от продажби 

на топлинна и електрическа енергия (89,11 %), а в структурата на разходите най-
голям дял (73,24 %) заемат разходите за материали, в т.ч. разходите за горива.
 Промяната на финансовите показатели за ефективност на “Топлофика-
ция Пловдив” ЕАД през 2006 г. спрямо предходната година показва, че на всеки 
100 лв. приход разходите за дейността намаляват с 3,41 лв., в т.ч. най-голям дял 
има намалението с 3,28 лв. на разходите за персонал.

Основният капитал към 31.12.2006 г. е в размер на 25 850 хил. лв., а собст-
веният капитал нараства до 42 694 хил. лв. от 41 030 хил. лв. в края на 2005 г. 
Нетекущите пасиви на “Топлофикация Пловдив” ЕАД намаляват с 2781 хил. лв. 
до 4957 хил. лв., а текущите пасиви нарастват до 16 333 хил. лв. от 14 173 хил. 
лв. за предходната година.

Активите нарастват с 1,66 % до 63 984 хил. лв., в т.ч. намаление на дъл-
готрайните активи с 3,97 %.

От отчета за паричния поток е видно, че за 2006 г. дружеството отчита 
положителен нетен паричен поток от основна дейност в размер на 2116 хил. лв. 
За същия период са отчетени постъпления в размер на 1148 хил. лв., свързани с 
инвестиционна дейност и съответно плащания, свързани с дълготрайни активи 
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в размер на 286 хил. лв. Отчетеният нетен паричен поток от финансова дейност 
е отрицателен и е в размер на 2924 хил. лв.

За разглеждания период реализираният нетен паричен поток от цялост-
ната дейност е положителен и е в размер на 54 хил. лв., в резултат на което в 
края на периода наличните парични средства нарастват до 301 хил. лв.

Намалението на дългосрочната задлъжнялост е 35,94 %, а показателят 
за обща ликвидност през 2006 г. намалява до 1,41 от 1,43 за 2005 г.

В резултат на значителното нарастване на текущия финансов резултат за 
2006 г. спрямо 2005 г., както и на намалението на дългосрочната задлъжнялост 
на дружеството, стойностите на финансовите показатели, изчислени на база об-
щата балансова структура на “Топлофикация Пловдив” ЕАД към 31.12.2006 г., 
са подобрени. Финансовата структура на дружеството в края на 2006 г. е по-
добрена спрямо предходната 2005 г., като отчетената структура на пасива е в 
съотношение 67 % собствен капитал и 33 % привлечени средства, а общото 
финансово състояние много добро.

Изменението в годините на мащаба на дейността на “Топлофикация 
Пловдив” ЕАД е признак за нарастване на финансовия обхват на дружеството. 
Отчетената структура на източниците за финансиране на дейността предполага 
средна степен на финансова обремененост, а отчетените стойности на показате-
лите за ликвидност са индикатор за добра възможност на дружеството да изпла-
ща текущите си задължения с наличните си краткотрайни активи.

Резултатите от финансовото управление на “Топлофикация Пловдив” 
ЕАД в периода 2004-2006 г. определят общото финансово състояние на друже-
ството от добро за 2004 и 2005 г. до много добро към 31.12.2006 г.

ІІ. Образуване на цената
Общото ниво на условно-постоянните разходи по прогноза за 2007 г. е в 

размер на 10 562 хил. лв.
Приетите УПР в действащите цени са в размер на 8069 хил. лв., а отче-

тените за 2006 г. УПР са в размер на 8900 хил. лв.
Следователно дружеството е поискало в цените за 2007 г. да бъдат ут-

върдени с 1662 хил. лв., т.е. с 18,62 % повече условно-постоянни разходи в срав-
нение с отчетените през 2006 г.

Извършени са следните корекции.
1. Коригирано е общото ниво на “Разходи за ремонт” от 1308 хил. лв. на 

808 хил. лв., т.е. с 500 хил. лв. или с 38,22 %, при отчетена стойност за 2006 г. 
780 хил. лв. Прогнозният размер на “Разходи за ремонт” е с 3,6 % повишение в 
сравнение с отчетения размер през 2006 г. и позволява финансирането на пред-
стоящите ремонтни дейности в дружеството в рамките на реалните финансови 
възможности и събираемост на вземанията.
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2. Коригирано е общото ниво на “Разходи за заплати и възнаграждения” 
от 3319 хил. лв. на 2869 хил. лв., т.е. с 450 хил. лв. или с 13,55 %, при отчетена 
стойност за 2006 г. 2707 хил. лв. Прогнозният размер на “Разходи за заплати и 
възнаграждения” е с 6 % повишение в сравнение с отчетения размер през 2006 г.

3. Коригирано е общото ниво на “Разходи за осигуровки и социални 
надбавки” от 1707 хил. лв. на 1257 хил. лв., т.е. с 450 хил. лв. или с 26,36 %. 
Прогнозният размер на “Разходи за осигуровки и социални надбавки” е с 10,65 
% повишение в сравнение с отчетната 2006 г. с размер на 1136 хил. лв.

Общото ниво на корекциите в УПР е 1550 хил. лв., което представлява 
14,47 % от предложените за утвърждаване условно-постоянни разходи. След 
извършените корекции коригираните УПР в цените за 2007 г. са с 2,94 % по-
високи в сравнение с отчетните стойности за 2006 г.

4. Специфичните разходни норми за производство на топлинна и 
електрическа енергия за комбинираното производство са коригирани от 
вел = 216,67 г/кВтч и вт = 129,78 кг/MВтч на вел = 202,65 г/кВтч и вт = 129,84 
кг/MВтч. Въпреки корекцията в разходната норма за електрическа енергия, 
дружеството е постигало вел = 180 г/кВтч.

5. Коригирана е стойността на технологичните разходи по преноса на 
топлинната енергия с топлоносител гореща вода до нивото на утвърдените 
стойности в действащите цени.

С писмо вх. № Е-14-02-18/26.06.2007 г. дружеството е внесло в ДКЕВР 
следната допълнителна информация във връзка със заявлението за утвърждава-
не на цени на топлинна и електрическа енергия.

1. Публикация в средствата за масова информация (във в. “Марица” от 
30 май 2007 г. ) на намерението на дружеството да поиска от ДКЕВР изменение 
на действащите пределни цени.

2. Предложената в заявлението цена на топлинната енергия с топлоно-
сител гореща вода се отнася за стопански, бюджетни и битови потребители.

3. Предложените преференциални цени за асоциацията по чл. 151, ал. 
1 от ЗЕ и за доставчика по чл. 149а от ЗЕ да се считат за цена на топлинната 
енергия.

4. Заверени от изпълнителния директор обосновки на инвестиционната 
програма на дружеството.

5. Справка за максималните стойности на потребление на топлинна 
енергия с топлоносители гореща вода и водна пара за производството за 2005 
и 2006 г.

Със същото писмо дружеството е внесло следните възражения.
1. Корекция на “Разходи за ремонт”
Ремонтните разходи за 2007 г. са съобразени с техническото състояние 

на съоръженията в дружеството, с аварийността през 2006 г. и с правилниците 
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по безопасност на труда. Неизпълнените или незавършените през 2006 г. ремон-
ти са включени в ремонтната програма за 2007 г.

От отчета на ремонтната програма през 2006 г. е видно по кои основни 
направления ще се работи през 2007 г. В производствените мощности увели-
чението е от 22 % и предимно се дължи на основния ремонт на ТГ 2. В топ-
лопреносните мрежи разходите са увеличени 2,6 пъти, тъй като техническото 
състояние, особено на водната топлопреносна мрежа, не е добро (остаряла и 
пропускаща арматура и клапи, неработещи дренажни възли и отводнителни 
системи, подмяна на захранващи кабели в камери и др.).

Намаляването на средствата за ремонт ще се отрази на аварийността и 
сигурността на работа на дружеството. През отоплителен сезон 2006/2007 г. е 
отчетена завишена аварийност, както по мрежите, така и в ТЕЦ “Пловдив”.

Комисията не е дала указания в коя позиция “производство” или “пре-
нос” дружеството да намали разходите.

2. Разходите за заплати и осигуровки са разчетени на ниво 2004 г. със 
следните мотиви.

Минималната работна заплата за периода 2004 – 2007 г. се е увеличила 
с 50 %, а средната работна заплата в дружеството за 2006 г. в сравнение с 2004 
г. се е намалила с 5,5 %.

Същевременно числеността на персонала към I тримесечие на 2007 г. в 
сравнение с 2004 г. е намаляла с 22 %. Поради голямото текучество на персонал, 
за последните дванадесет месеца по различни причини са напуснали 40 човека 
(без сезонните), при списъчен състав на дружеството към момента 350 човека, 
или 11,43 % от персонала, при 20 назначени (без сезонните) за същия период. 
Напускат обучени и добри специалисти с дългогодишен опит в енергетиката, 
които се създават трудно. Пазарът на работна сила в гр. Пловдив не разполага 
с добри специалисти с опит в енергетиката, поради което е наложително задър-
жането на обучените вече такива.

3. Корекция на специфичната разходна норми за производство на елек-
трическа енергия 

Разходната норма за производство на електрическа енергия е средноп-
ретеглена за годината и е свързана както с натоварването на съоръженията и с 
използваните съоръжения през годината, така и с техническото им състояние. 
Например при използването на ТГ 2, която е базова за ТЕЦ, и при добро нато-
варване над техническия минимум, се постигат много добри резултати на енер-
гийна ефективност при комбинирано производство на електрическа и топлинна 
енергия. Когато се използват ТТ 1, която е кондензационна, и ТГ З разходната 
норма е по-висока за ТГ 3 и много висока за ТГ 1. Среднопретеглената стойност 
е по-висока от постигнатите разходни норми само с ТГ 2.

Прогнозните количества електроенергия за 2007 г. са по-ниски по две 
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причини: вследствие намалената потребност от топлинна енергия и поради спи-
ране за ремонт на ТГ 2. Съгласно нормативните характеристики на турбина № 
2, при по-малка мощност специфичният разход се увеличава. Състоянието на 
турбината се отчита и с тенденцията на повишение на специфичния разход на 
топлина за електропроизводство, който в сравнение с 2005 г. е завишен с 20 
ккал/кВтч.

Като основно средство за производство в дружеството се използва ТГ 
2, която работи след 2000 г. почти без спиране – над 43 000 часа. През 2007 г. 
бе предвидено турбината да излезе в основен ремонт. По тази причина в 2007 г. 
се предвижда по-дълго използване на ТГ 1 през летния минимален режим с 
много високи разходни норми, което е мотив за исканото завишение с 14,02 кгуг/
МВтч.

По отношение на преференциалната цена на електрическата енергия 
дружеството изразява несъгласие с начина на определяне на тези цени поради 
следните факти.

“Топлофикация Пловдив” ЕАД е дружеството с най-добър финансов 
резултат и оценка и има най-ниска норма на възвращаемост и ръст в цената на 
електрическата енергия. При анализа на финансовия резултат не са отчетени 
приходите от продажба на ДМА през 2006 г. с цел погасяване на задълженията 
за природен газ.

Дружеството предлага да се промени методиката за определяне на цени-
те на електрическата и топлинна енергия за централите с комбинирано произ-
водство, като промяната в разходите да се отразява в еднаква степен както върху 
цената на топлинната енергия, така и върху цената на електрическата енергия.

С писмо вх. № Е-14-02-19/02.07.2007 г. дружеството е представило след-
ната допълнителна информация:

– справка за среднопретеглената цена на газьола;
– копие от сключения договор за доставка на течни горива.

След анализа на постъпилите от “Топлофикация Пловдив” ЕАД възра-
жения ДКЕВР счита, че не са налице основания за удовлетворяване на искани-
ята на дружеството.

След извършените корекции изчислените цени и елементите на не-
обходимите приходи на “Топлофикация Пловдив” ЕАД са следните.

1. Преференциална цена без ДДС на електрическа енергия – 102,01 лв./
МВтч, в т.ч.:

– индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 84,01 лв./
МВтч;

– добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 18,00 лв./МВтч.
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2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна 
пара – 178,54 лв./МВтч, без ДДС.

3. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща 
вода – 68,87 лв./МВтч, без ДДС.

4. Преференциална цена на топлинната енергия за асоциацията по чл. 
151, ал. 1 от ЗЕ – 64,67 лв./МВтч, без ДДС.

5. Преференциална цена на топлинната енергия за доставчика по чл. 
149а от ЗЕ – 63,97 лв./МВтч, без ДДС.

Ценообразуващи елементи:
– необходими годишни приходи – 37 672 хил. лв.;
– регулаторна база на активите – 38 653 хил. лв.;
– норма на възвръщаемост – 5,52 %.

“Топлофикация Русе” ЕАД

С писмо вх. № Е-14-09-14/01.06.2007 г. дружеството е подало заявление 
за утвърждаване на цени на топлинна и електрическа енергия със следните при-
ложения.

1. Прогнозна информация за 2007 г. с приложени справки от № 1 до № 7.
2. Прогнозни производствени показатели, отчитащи промените в струк-

турата на продажбите.
3. Справка за цените на горивата.
4. Прогнозен размер на нетните инвестиции за периода 2007-2009 г. и 

прогнозен размер на амортизациите за инвестициите за периода 2007-2009 г.
5. Инвестиционна програма на дружеството за периода 2007-2009 г.
6. Амортизационен план за периода 2007-2009 г.
7. Максимални стойности на потребление на топлинна енергия за 2005 

и 2006 г.

С писмо вх. № Е-14-09-12/04.05.2007 г. дружеството е представило неза-
верени копия от договори за доставка на въглища за 2007 г. “Топлофикация Русе” 
ЕАД не е предоставило поисканите с писмо на ДКЕВР № Е-14-00-13/21.05.2007 
г. доказателства за изпълнение на изискванията на чл. 36а, ал. 1 от Закона за 
енергетиката за оповестяване на предложените цени в средствата за масова ин-
формация в едномесечен срок преди подаване на заявлението в ДКЕВР.

Дружеството е предложило за утвърждаване следните цени.
1. Преференциална цена без ДДС на електрическа енергия – 123,8 лв./

МВтч.
2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна 

пара – 67,7 лв./МВтч, без ДДС.
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3. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща 
вода – 56,3 лв./МВтч, без ДДС.

След прегледа на представената информация е констатирано след-
ното.

І. Икономически аспекти
Финансови резултати от дейността на дружеството през 2006 г.
Отчетеният текущ финансов резултат на “Топлофикация Русе” ЕАД съ-

гласно одитирания финансов отчет за 2006 г. е печалба в размер на 498 хил. лв., 
като спрямо предходната 2005 г. се наблюдава значително подобрение на отче-
тения финансов резултат.

Дружеството регистрира за финансовата 2005 г. загуба в размер на 8425 
хил. лв.

Отчетената текуща печалба за 2006 г. в сравнение с отчетената загуба 
за 2005 г. е резултат от нарастването на общите приходи спрямо намаление на 
общите разходи, а именно:

– увеличение на общите приходи с 13,92 %;
– намаление на общите разходи с 1,68 %.
Нетните приходи от продажби бележат ръст от 13,27 % до 62 429 хил. 

лв., а разходите по икономически елементи намаляват до 57 525 хил. лв. от 59 
965 хил. лв. за предходната година.

Към 31.12.2006 г. дружеството е начислило 1224 хил. лв. разходи за лих-
ви, което е с 0,97 % по-малко в сравнение с 2005 г., финансовите разходи за 
годината намаляват с 52,16 % основно от отчетените с 2861 хил. лв. по-малко 
отрицателни разлики от промяна на валутни курсове и други разходи по финан-
сови операции.

Промяната на финансовите показатели за ефективност на “Топлофика-
ция Русе” ЕАД показва значително подобрение на коефициента на ефективност 
от 86,98 лв. приходи на 100 лв. разходи през 2005 г. на 100,78 лв. приходи на 100 
лв. разходи през 2006 г.

Основният капитал към 31.12.2006 г. е в размер на 4 813 хил. лв., а собст-
веният капитал – в размер на 43 190 хил. лв. Нетекущите пасиви на “Топлофика-
ция Русе” ЕАД са 27 850 хил. лв., а текущите пасиви на дружеството намаляват 
до 16 342 хил. лв. от 31 608 хил. лв. за предходната година.

Активите бележат спад от 7,76 % до 87 382 хил. лв., в т.ч. намаление на 
дълготрайните активи с 6,39 %.

От отчета за паричния поток е видно, че за 2006 г. дружеството отчита 
положителен нетен паричен поток от основна дейност в размер на 11 213 хил. 
лв. За същия период отчетените парични потоци от инвестиционна дейност, в 
т.ч. свързани с дълготрайни активи, са в размер на 3581 хил. лв. Нетният пари-
чен поток от финансовата дейност на “Топлофикация Русе” ЕАД е отрицателен 
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и е в размер на 7656 хил. лв.
Реализираният нетен паричен поток от цялостната дейност на друже-

ството през 2006 г. е отрицателен и е в размер на 24 хил. лв., в резултат на което 
в края на периода наличните парични средства намаляват до 600 хил. лв.

Нарастването на дългосрочната задлъжнялост е с 28,39 %, а показате-
лят за обща ликвидност през 2006 г. нараства до 1,06 от 0,63 за 2005 г., което е 
резултат от изпреварващото намаление на краткосрочните пасиви спрямо нама-
лението на краткотрайните активи.

Подобреното управление на нивото на текущите активи и пасиви, както 
и отчетената за периода печалба, са основните фактори, довели до подобряване-
то на финансовите показатели, определени на база общата балансова структура 
на към 31.12.2006 г.

Тенденцията за общото финансово състояние на “Топлофикация Русе” 
ЕАД е към подобряване спрямо отчетеното лошо финансово състояние към края 
на 2005 г. Финансовата структура на дружеството в края на 2006 г. е подобрена 
спрямо предходната 2005 г., като отчетената структура на пасива е в съотноше-
ние 49 % собствен капитал и 51 % привлечени средства.

Резултатите от анализа на дейността на “Топлофикация Русе” ЕАД в 
периода 2004-2006 г. показват едва през 2006 г. възможността на дружеството 
да генерира печалба, което е резултат от нарастването на нетните приходи от 
продажби и оптимизирането на разходите.

Отчетените показатели за текуща рентабилност в края на анализирания 
период са положителни величини и дружеството реализира доходност от дей-
ността си.

Изменението в годините на мащаба на дейността е признак за намаление 
на финансовия обхват на дружеството. Отчетената структура на източниците за 
финансиране на дейността предполага средна степен на финансова обремене-
ност, а отчетените стойности на показателите за ликвидност са индикатор за по-
добряване възможността на дружеството да изплаща текущите си задължения с 
наличните си краткотрайни активи.

Резултатите от финансовото управление на “Топлофикация Русе” ЕАД 
в периода 2004-2005 г. определят общото финансово състояние на дружеството 
като лошо с тенденция към подобрение.

ІІ. Образуване на цената
Общото ниво на условно-постоянните разходи по прогноза за 2007 г. е в 

размер на 12 886 хил. лв. 
Приетите УПР в действащите цени са в размер на 12 402 хил. лв., а от-

четените за 2006 г. УПР са в размер на 12 463 хил. лв.
Следователно дружеството е поискало в цените за 2007 г. да бъдат ут-
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върдени с 423 хил. лв., т.е. с 3,39 % повече условно-постоянни разходи в срав-
нение с отчетените такива през 2006 г.

Извършени са следните корекции.
1. Коригирани са “Разходи за материали за текущо поддържане” в про-

изводството от 415 хил. лв. на 400 хил. лв., т.е. с 15 хил. лв. приблизително до 
нивото на отчетените през 2006 г. 398 хил. лв. Прогнозният размер на “Разходи 
за материали за текущо поддържане” е с 0,5 % повишение в сравнение с отче-
тения размер през 2006 г.

2. Коригирано е общото ниво на “Разходи за амортизации” от 4036 хил. 
лв. на 3836 хил. лв., т.е. с 200 хил. лв. или с 4,95 %, при отчетена стойност за 
2006 г. 3671 хил. лв. Прогнозният размер на “Разходи за амортизации” е с 3,94 % 
повишение в сравнение с отчетения размер през 2006 г. и позволява самофинан-
сирането на предстоящите инвестиции в дружеството.

3. Коригирано е общото ниво на “Разходи за външни услуги” с 20 хил. 
лв., като е приведено до нивото на вече отчетената през 2006 г. стойност от 753 
хил. лв.

4. Коригирано е общото ниво на “Разходи за ремонт” от 1778 хил. лв. на 
1438 хил. лв., т.е. с 340 хил. лв. или с 19,12 %, при отчетена стойност за 2006 г. 
1364 хил. лв. Прогнозният размер на “Разходи за ремонт” е с 5,42 % повишение 
в сравнение с отчетения размер през 2006 г.

5. Коригирано е общото ниво на “Разходи за безплатна предпазна хра-
на” от 380 хил. лв. на 330 хил. лв., т.е. с 50 хил. лв. или с 13,15 %. Прогнозният 
размер на “Разходи за безплатна предпазна храна” е с 9,63 % повишение в срав-
нение с отчетения размер през 2006 г.

6. Приведени са приходите от вътрешни обороти в съответствие с отче-
тените през 2006 г.

7. Коригирана е стойността на “Оборотен капитал” от 11 489 хил. лв. 
на 4489 хил. лв., т.е. с 6000 хил. лв. При значително подобряване на кратко-
срочните парични потоци в резултат на значителното повишаване на цената на 
електрическата енергия, необходимостта от този елемент в прогнозните цени 
намалява своята тежест.

8. Специфичните разходни норми за производство на топлинна и елек-
трическа енергия общо за дружеството са коригирани от вел = 388,54 г/кВтч и 
вт = 144,72 кг/MВтч на вел = 379, 08 г/кВтч и вт = 141,20 кг/MВтч.

9. Коригирана е стойността на технологичните разходи по преноса на 
топлинната енергия с топлоносител гореща вода от 69 934 МВтч, или с 25,91 %, 
до 57 934 МВтч или с 21,46 %, в съответствие с изискванията на т. 4 от Основ-
ните насоки за ценово регулиране на българските топлофикационни предприя-
тия (приети с решение на ДКЕВР по т. 2 от протокол № 46 от 27.04.2005 г.)

С писмо вх. № Е-14-09-18/26.06.2007 г. “Топлофикация Русе” ЕАД е 
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внесло в ДКЕВР следните възражения относно извършените корекции в цено-
образуващите елементи.

1. Коригираните от ДКЕВР разходи за амортизации няма да отразят 
амортизациите, свързани с въвеждането на крупни инвестиционни обекти (раз-
ширение на градската топлофикационна мрежа, електрофилтър 7 и др.)

2. Относно намалението на разходите за ремонти от 1778 хил. лв. на 
1438 хил. лв. заложените в ремонтната програма разходи отразяват неотложните 
ремонтни дейности, чието спестяване ще доведе до увеличаване на аварийните 
спирания и престои. Това от своя страна причинява прекъсване на доставките 
на топлинна и електрическа енергия, преразход на разпалващо гориво и мате-
риали за текущо поддържане на оборудването. В плана за ремонти са включени 
съоръжения, които не са били ремонтирани последните няколко години. В при-
ложение са посочени разходите по обекти за 2005, 2006 и 2007 г.

3. Увеличението на разходите за предпазна храна спрямо 2006 г. е в ре-
зултат на постигнато споразумение със синдикалните организации в дружество-
то за частична компенсация на отрицателното въздействие на увеличението на 
данъка върху средствата за социални разходи, действащо от началото на 2007 г. 
Въпреки посоченото завишение на разходите за предпазна храна, предвиденият 
средномесечен размер на доходите на едно лице е по-малък спрямо 2006 г. по-
ради намаляване на социалните разходи от 24 % на 20 %.

Поради тази причина дружеството счита, че е неоснователно предложе-
ното в доклада намаление с 50 хил. лв. на разходите за предпазна храна, особено 
като се има предвид спецификата и условията на труд в електро– и топлоп-
роизводството и тенденцията към текучество на персонала през последните 2 
години.

4. При определянето на цената за електрическа енергия от конденза-
ционния блок № 4 за 2007 г., от ДКЕВР са одобрени разходи за подгряване в 
размер на 298 хил. лв. Същата стойност следва да бъде взета предвид при опре-
деляне на цените на продуктите от топлофикационната част.

5. Посочените целеви стойност за специфичен разход на условно гориво 
не отразяват условията, при които работи “Топлофикация Русе” ЕАД, а именно:

– влошеният КПД на парогенераторите поради използване от 2006 г. на 
въглища, различни от проектните;

– нарушените експлоатационни режими вследствие намаленото потреб-
ление от клиентите на промишлена пара.

Използваната в разчета на дружеството стойност от 388,5 гуг/кВтч е 
трудно постижима поради гореизложените факти, а определянето на цената 
за електрическата енергия с предложената от ДКЕВР разходна норма 379,1 гуг/
кВтч категорично не може да покрие производствените разходи. Така определе-
ната цена не само че не е преференциална, но и ще доведе “Топлофикация Русе” 
ЕАД до значителни загуби.

6. Технологичните разходи по преноса на гореща вода са намалени от 
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предложените от 69 934 МВтч на 57 934 МВтч. Като аргумент за корекцията 
се посочват “Основни насоки за ценово регулиране на българските топлофик-
ационни предприятия”. Поради факта, че “Топлофикация Русе” ЕАД ежегодно 
разширява градската топлофикационна мрежа с около 20 МВт, при определяне 
на технологичните разходи по преноса следва да се отрази увеличаването на 
топлообменната повърхност, която е пряко свързана с технологичните разходи 
по преноса.

В предложението за утвърждаване на цени не е заложено увеличение на 
заплатите съгласно действащата Наредба за регулация на работната заплата на 
дружества с над 50 % държавно или общинско участие. Не е включен и инфла-
ционният индекс от 6 %, отчетен от НСИ за 2006 г.

Дружеството счита, че така определената цена на електрическа енер-
гия от комбинирано производство е значително по-ниска от обоснованата от 
дружеството цена и не може да обезпечи необходимите приходи, гарантиращи 
покриването на производствените разходи.

Финансовият резултат от основната дейност (без приходите от продаж-
бата на активи) за 2006 г. е загуба в размер на 1646 хил. лв.

След анализ на постъпилите от “Топлофикация Русе” ЕАД възражения 
ДКЕВР:

– констатира, че няма основания за удовлетворяване на исканията на 
дружеството;

– допълнително коригира стойността на технологичните разходи по 
преноса на топлинна енергия с топлоносител гореща вода в съответствие с 
предвидените инвестиции в топлопреносната мрежа през следващия регулато-
рен период 2007-2009 г.

След извършените корекции изчислените цени и елементите на не-
обходимите приходи на “Топлофикация Русе” ЕАД са следните.

1. Преференциална цена без ДДС на електрическа енергия – 107,93 лв./
МВтч, в т.ч.:

– индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 106,93 
лв./МВтч;

– добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 1,00 лв./МВтч.
2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна 

пара – 73,31 лв./МВтч, без ДДС.
3. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща 

вода – 53,61 лв./МВтч, без ДДС.

Ценообразуващи елементи:
– необходими годишни приходи – 43 495 хил. лв.;
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– регулаторна база на активите – 34 522 хил. лв.;
– норма на възвръщаемост – 6,90 %.

“Топлофикация Перник” ЕАД

С писмо вх. № Е-14-03-14/30.05.2007 г. дружеството е подало заявления 
за утвърждаване на цени на топлинна и електрическа енергия със следните при-
ложения.

1. Прогнозна информация за 2007 г. с приложени справки от № 1 до № 7.
2. Инвестиционна програма на дружеството за периода 2007-2009 г. и 

обосновка.
3. Амортизационен план за периода 2007-2009 г.
4. Максимални стойности на потребление на топлинна енергия за 2005 

и 2006 г.
5. Справка за сключени договори между “Топлофикация Перник” ЕАД 

и Световната и Европейската банка.
6. Доказателство за оповестяване на предложените цени в средствата 

за масова информация – излъчено съобщение по общинско радио “Перник” на 
25.04.2007 г.

7. Платежно нареждане за платена държавна такса.

Допълнително с писмо вх. № Е-14-03-14/11.06.2007 г. е представено не-
заверено копие на договор № 140/29.12.06 г. за доставка на енергийно гориво – 
кафяви въглища за 2007 г. от “Минна компания” ЕООД, заедно с техническа 
спецификация, и счетоводна справка за складова наличност към 01.05.2007 г.

Дружеството е предложило за утвърждаване следните цени.
1. Индивидуална цена без ДДС на комбинирана електрическа енергия – 

116,66 лв./МВтч.
2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна 

пара – 43,18 лв./МВтч, без ДДС.
3. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща 

вода – 62,31 лв./МВтч, без ДДС.
Дружеството е представило изисканите с писмо изх. № Е-14-00-13/

21.05.2007 г. на ДКЕВР информация и документи, необходими за разглеждане 
на заявленията.

След прегледа на представената информация е констатирано след-
ното.

І. Икономически аспекти
Финансови резултати от дейността на дружеството през 2006 г.
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Текущият финансов резултат, съгласно представения одитиран финан-
сов отчет на “Топлофикация Перник” ЕАД за 2006 г., е печалба в размер на 595 
хил. лв., като спрямо предходната 2005 г. се наблюдава значително подобряване 
на финансовия резултат от цялостната дейност на дружеството. В края на 2005 
г. отчетеният текущ финансов резултат съгласно представения отчет е загуба в 
размер на 1546 хил. лв.

Анализът показва, че основните причини за подобряването на финансо-
вия резултат в края на 2006 г., въпреки намалението на нетните приходи от про-
дажби на топлинна и електрическа енергия, е по-ниското ниво на отчетените 
общи разходи при нарастване на общите приходи, а именно:

1. Увеличение на общите приходи с 2,65 %, в т.ч.:
– увеличение на нетните приходи от продажби с 308 хил. лв., в т.ч. уве-

личение на други приходи с 2608 хил. лв.;
– нарастване на финансовите приходи с 656 хил. лв.
2. Намаление на общите разходи с 2,74 %, в т.ч.:
– намаление на разходите за материали с 3432 хил. лв.;
– намаление на финансовите разходи с 29 хил. лв.;
– увеличение на останалите разходи по икономически елементи общо с 

2033 хил. лв.
С най-висок дял в структурата на приходите са приходите от продажби 

на топлинна и електрическа енергия (82,95 %), а в структурата на разходите 
най-голям дял (57,97 %) заемат разходите за материали, в т.ч. разходите за го-
рива.

Промяната на финансовите показатели за ефективност на “Топлофика-
ция Перник” ЕАД през 2006 г. спрямо предходната година показва, че на всеки 
100 лв. приход разходите за дейността са намалени с 6,12 лв., в т.ч. най-голям 
дял има намалението с 10,35 лв. на разходите за материали. Подобрението на 
показателите за ефективност е изходната предпоставка за отчетената печалба.

Основният капитал към 31.12.2006 г. е в размер на 5245 хил. лв. Собст-
веният капитал намалява с 874 хил. лв. до 17 697 хил. лв. Нетекущите пасиви 
на “Топлофикация Перник” ЕАД намаляват с 1783 хил. лв. до 23 979 хил. лв., а 
текущите пасиви на дружеството нарастват до 28 958 хил. лв. от 23 788 хил. лв. 
за предходната година.

Активите нарастват с 9 % до 70 634 хил. лв., в т.ч. нарастване на дълго-
трайните активи с 15 %.

От отчета за паричния поток е видно, че за 2006 г. дружеството отчита 
нетен паричен поток от основна дейност в размер на 8528 хил. лв. За същия 
период са отчетени парични потоци, свързани с инвестиционна дейност в раз-
мер на 9654 хил. лв., т.ч. 13 306 хил. лв. за придобиване на дълготрайни активи. 
Отчетеният нетен паричен поток от финансова дейност е положителен и е в 
размер на 873 хил. лв.

За разглеждания период реализираният нетен паричен поток от цялост-
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ната дейност е отрицателен и е в размер на 253 хил. лв., в резултат на което в 
края на периода наличните парични средства намаляват до 190 хил. лв.

Показателят за обща ликвидност през 2006 г. намалява до 0,72 от 0,89 
за 2005 г., което е резултат от нарастването на краткосрочните пасиви (22 %) и 
намалението на краткотрайните активи (2 %).

Въпреки отчетената текуща печалба за 2006 г., стойностите на финан-
совите показатели, изчислени на база общата балансова структура на “Топло-
фикация Перник” ЕАД към 31.12.2006 г., показват влошаване на финансовата 
сигурност, а именно: нарастване дела на дълготрайните активи финансирани с 
привлечени средства, както и намаляване на възможността на дружеството да 
покрива текущите и финансовите си задължения със собствени средства. Фи-
нансовата структура на дружеството в края на 2006 г. е влошена спрямо пре-
дходната 2005 г., като очакваната структура на пасива ще е в съотношение 25 % 
собствен капитал и 75 % привлечени средства, а общото финансово състояние – 
лошо.

Изменението в годините на мащаба на дейността на “Топлофикация 
Перник” ЕАД е признак за нарастване на финансовия обхват на дружеството. 
Отчетената структура на източниците за финансиране на дейността предполага 
висока степен на финансова обремененост, а отчетените стойности на показате-
лите за ликвидност са индикатор за влошаване възможността на дружеството да 
изплаща текущите си задължения с наличните си краткотрайни активи.

Резултатите от финансовото управление на “Топлофикация Перник” 
ЕАД в периода 2004-2005 г. определят общото финансово състояние на друже-
ството като лошо.

Влошаването на финансовата сигурност в края на анализирания период 
е резултат от намалението на стойността на собствения капитал и увеличение 
на стойността на привлеченият капитал.

ІІ. Образуване на цената
Извършени са следните корекции.

Коригирани са “Разходи за материали за текущо поддържане” от 1. 
1883 хил. лв. на 1053 хил. лв., т.е. със 780 хил. лв., приблизително до нивото на 
включените разходи в действащите цени 990 хил. лв. Прогнозният размер на 
“Разходи за материали за текущо поддържане” е с 6,36 % повишение в сравне-
ние с включените разходи през 2006 г.

2. Коригирани са “Разходи за въоръжена и противопожарна охрана” в 
производството от 93 хил. лв. на 53 хил. лв., т.е. с 40 хил. лв., приблизително до 
нивото на отчетените през 2006 г. 50 хил. лв. Прогнозният размер на “Разходи 
за въоръжена и противопожарна охрана” е с 6 % повишение в сравнение с ут-
върдения размер за 2006 г.

3. Коригирани са “Съдебни разходи” в преноса на топлинна енергия от 



Бюлетин 1/2007 83

56 хил. лв. на 16 хил. лв., т.е. с 40 хил. лв., в съответствие с утвърдените разходи 
за 2006 г.

4. Коригирани са “Разходи за събрано инкасо” в производството от 102 
хил. лв. на 12 хил. лв., т.е. с 90 хил. лв. Прогнозният размер на “Разходи за съ-
брано инкасо” е с 50 % повишение в сравнение с утвърдения размер за 2006 г.

5. Коригирани са “Разходи за амортизации” в производството от 1187 
хил. лв. на 887 хил. лв., т.е. с 300 хил. лв. или с 25,27 %, при утвърдена стойност 
за 2006 г. 808 хил. лв. Прогнозният размер на “Разходи за амортизации” е с 9,77 
% повишение в сравнение с утвърдения размер за 2006 г. и позволява самофи-
нансирането на предстоящите инвестиции в дружеството.

6. Коригирано е общото ниво на “Разходи за заплати и възнагражде-
ния” в производство от 3455 хил. лв. на 3295 хил. лв., т.е. със 160 хил. лв. или с 
4,63 %, при утвърдена стойност за 2006 г. 3066 хил. лв. Прогнозният размер на 
“Разходи за заплати и възнаграждения” е със 7,47 % повишение в сравнение с 
утвърдения размер през 2006 г.

7. Коригирано е общото ниво на “Разходи за безплатна предпазна хра-
на” от 1290 хил. лв. на 622 хил. лв., т.е. с 668 хил. лв. или с 51,78 %. Прогнозният 
размер на “Разходи за безплатна предпазна храна” е с 29 % повишение в сравне-
ние с утвърдения размер за 2006 г.

8. Коригирани са “Разходи за изпитание на съоръжения” в производ-
ството от 420 хил. лв. на 20 хил. лв., т.е. с 400 хил. лв., при неизвършен разход 
за 2006 г. по тази позиция.

9. Коригирана е стойността на “Оборотен капитал” от 3979 хил. лв. на 
1479 хил. лв., т.е. с 2500 хил. лв. При значително подобряване на краткосрочни-
те парични потоци в резултат на значителното повишаване на цената на елек-
трическата енергия, необходимостта от този елемент в прогнозните цени нама-
лява своята тежест.

10. Специфичните разходни норми за производство на топлинна и елек-
трическа енергия общо за дружеството са коригирани от вел = 467,91 г/кВтч и 
вт = 153,20 кг/MВтч на вел = 463,73 г/кВтч и вт = 151,83 кг/MВтч. Въпреки ко-
рекцията, и така коригирани разходните норми остават високи в сравнение с 
нормите, съответстващи на ефективен начин на производство.

След извършените корекции изчислените цени и елементите на не-
обходимите приходи на “Топлофикация Перник” ЕАД са следните.

1. Преференциална цена без ДДС на електрическа енергия – 102,75 лв./
МВтч, в т.ч.:

– индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 101,75 
лв./МВтч;

– добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 1,00 лв./МВтч.
2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна 

пара – 47,21 лв./МВтч, без ДДС.
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3. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща 
вода – 54,23 лв./МВтч, без ДДС.

Ценообразуващи елементи:
– необходими годишни приходи – 34 967 хил. лв.;
– регулаторна база на активите – 24 553 хил. лв.;
– норма на възвръщаемост – 7,38 %.

“Топлофикация Плевен” ЕАД

С писмо вх. № Е-14-04-10/02.06.2007 г. дружеството е подало заявление 
за утвърждаване на цени на топлинна и електрическа енергия със следните при-
ложения.

1. Прогнозна информация за 2007 г. с приложени справки от № 1 до № 7.
2. Одитиран годишен финансов отчет за 2006 г.
3. Инвестиционна програма на дружеството за 2007 г.
4. Платежно нареждане за внесена такса за разглеждане на заявлението.
5. Заверено копие от публикация на предложението за цени от 02.05.2007 г.
Допълнително с писмо вх. № к. Е-14-04-10/11.06.2007 г. дружеството е 

представило и справка за максималните стойности на потребление на топлинна 
енергия за 2005 г. и 2006 г.

Дружеството е предложило за утвърждаване следните цени.
1. Преференциална цена без ДДС на електрическа енергия – 125,20 лв./

МВтч.
2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна 

пара – 73,92 лв./МВтч, без ДДС.
3. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща 

вода – 63,84 лв./МВтч, без ДДС.

След прегледа на представената информация е констатирано след-
ното.

І. Икономически аспекти
Финансови резултати от дейността на дружеството през 2006 г.
Текущият финансов резултат на “Топлофикация Плевен” ЕАД за 2006 

г., след данъчно преобразуване, съгласно представения годишен отчет е печалба 
в размер на 777 хил. лв. В края на 2005 г. отчетеният текущ финансов резултат 
съгласно публикувания отчет е печалба в размер на 1449 хил. лв. Очакваната по-
ниска печалба от цялостната дейност на дружеството е резултат от по-интензив-
ното нарастване на общите разходи спрямо нарастването на общите приходи, а 
именно:
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– нарастване на общите приходи със 7,37 %;
– нарастване на общите разходи с 10,93 %.
С най-висок дял в структурата на приходите са приходите от лицензи-

онна дейност (91,74 %) и други приходи (3,79 %), а в структурата на разходите 
най-голям дял (81,13 %) заемат разходите за материали, в т.ч. разходите за го-
рива.

Промяната на финансовите показатели за ефективност на “Топлофика-
ция Плевен” ЕАД през 2006 г. спрямо предходната година показва, че на всеки 
100 лв. приход разходите за дейността са намалени с 0,19 лв., в т.ч. най-голям 
дял има намалението с 1,65 лв. на разходите за персонал.

Основният капитал към 31.12.2006 г. е в размер на 19842 хил. лв., а 
собственият капитал – в размер на 18 498 хил. лв. Нетекущите пасиви на “Топ-
лофикация Плевен” ЕАД нарастват до 22 265 хил. лв. от 2 070 хил. лв. в края на 
2005 г., а текущите пасиви на дружеството нарастват до 15 264 хил. лв. от 8919 
хил. лв. за предходната година.

Активите нарастват с 1,95 пъти до 56 027 хил. лв., в т.ч. нарастване на 
дълготрайните активи 2,32 пъти.

От отчета за паричния поток е видно, че за 2006 г. дружеството отчита 
отрицателен нетен паричен поток от основна дейност в размер на 2 106 хил. лв. 
За същия период са отчетени 102 хил. лв., свързани с инвестиционна дейност 
(придобиване на дълготрайни активи). Отчетеният нетен паричен поток от фи-
нансова дейност е положителен и е в размер на 1906 хил. лв.

За разглеждания период реализираният нетен паричен поток от цялост-
ната дейност е отрицателен и е в размер на 302 хил. лв., в резултат на което в 
края на периода наличните парични средства намаляват до 58 хил. лв. Нара-
стването на дългосрочната задлъжнялост е 10,76 пъти, а показателят за обща 
ликвидност през 2006 г. намалява до 1,35 от 1,50 за 2005 г., което е резултат от 
значителното нарастване на текущите задължения (71,14 %) спрямо нараства-
нето на краткотрайните активи (53,98 %).

Общото финансово състояние на “Топлофикация Плевен” ЕАД, опреде-
лено на база общата балансова структура към 31.12.2006 г., е напрегнато. Дру-
жеството има свободен оборотен капитал за покриване на текущите си задъл-
жения, но не притежава достатъчен по размер собствен капитал за покриване на 
финансовите си задължения и ще среща затруднения при инвестирането в нови 
ДМА. Финансовата структура на дружеството в края на 2006 г. е променена 
спрямо предходната 2005 г., като отчетената структура на пасива е в съотноше-
ние 33 % собствен капитал и 67 % привлечени средства.

Резултатите от анализа на дейността на “Топлофикация Плевен” ЕАД в 
периода 2004-2006 г. показват възможността на дружеството да генерира печал-
би от цялостната си дейност.
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Отчетените показатели за текуща рентабилност през анализирания пе-
риод са положителни величини, което показва възможността на дружеството да 
реализира доходност от дейността си.

Изменението в годините на мащаба на дейността на “Топлофикация 
Плевен” ЕАД е признак за нарастване на финансовия обхват на дружеството. 
Отчетената структура на източниците за финансиране на дейността предполага 
средна степен на финансова обремененост, а отчетените стойности на показате-
лите за ликвидност са индикатор за възможността на дружеството да изплаща 
текущите си задължения с наличните си краткотрайни активи.

Резултатите от финансовото управление на “Топлофикация Плевен” 
ЕАД в периода 2004-2005 г. определят общото финансово състояние на друже-
ството от много добро в края на 2004 г. до напрегнато към 31.12.2006 г. Влоша-
ването на финансовата сигурност в края на анализираният период е резултат от 
извършените инвестиции.

ІІ. Образуване на цената
В прогнозните си данни дружеството предвижда завишаване на услов-

но-постоянните разходи за 2007 г. – разходи за амортизации и ремонти, разходи 
за заплати и възнаграждения в сравнение с вече реално отчетените разходи за 
2006 г. при наличието на съществени и скъпи инвестиции в технологията на 
производство.

Поради факта, че дружеството е реализирало инвестиционен проект –  
монтаж на газова турбина с котел-утилизатор, извършените корекции са съо-
бразени експертно с променената технологична, разходна и финансова рамка. 
В много позиции хоризонталното сравнение между отчетните параметри и про-
гнозните такива са нелогични и невъзможни и извършените корекции в пред-
ложените разходи са експертни, без наличието на възможност за сравнение с 
вече отчетени параметри при променената схема на производство и финансова 
необходимост от покриване на взетите кредити.

Извършени са следните корекции.
1. Коригирани са “Разходи за материали за текущо поддържане” в про-

изводството от 278 хил. лв. на 178 хил. лв., т.е. със 100 хил. лв. в съответствие 
с отчетените през 2006 г. 158 хил. лв. Прогнозният размер на “Разходи за мате-
риали за текущо поддържане” е с 12,66 % повишение в сравнение с отчетения 
размер през 2006 г.

2. Коригирани са “Разходи за абонаментно поддържане” в производ-
ството от 315 хил. лв. на 115 хил. лв., т.е. с 200 хил. лв. или намаление с 63,49 % 
от предложените разходи.

3. Коригирани са “Разходи за амортизации” в производството от 826 
хил. лв. на 676 хил. лв., т.е. със 150 хил. лв. или намаление с 18,16 % от предло-
жените разходи.
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4. Коригирани са “Разходи за ремонт” в производството от 647 хил. лв. 
на 447 хил. лв., т.е. с 200 хил. лв. или намаление с 30,91 % от предложените 
разходи.

5. Коригирани са “Разходи за заплати и възнаграждения” в производ-
ството от 879 хил. лв. на 779 хил. лв., т.е. със 100 хил. лв. или намаление с 11,37 
% от предложените разходи.

6. Коригирани са “Разходи за изпитания на съоръжения” в производ-
ството от 102 хил. лв. на 52 хил. лв., т.е. с 50 хил. лв. или намаление с 49,01 % 
от предложените разходи.

Общото ниво на корекциите в УПР е 800 хил. лв., което представлява 
намаление с 13,99 % от предложените за утвърждаване условно-постоянни раз-
ходи.

7. Специфичните разходни норми за производство на топлинна и елек-
трическа енергия общо за дружеството са коригирани от вел = 211,66 г/кВтч и 
вт = 140,02 кг/MВтч на вел = 208, 27 г/кВтч и вт = 137,78 кг/MВтч.

8. Коригирано е общото ниво на разхода на природен газ с 1 300 000 
нм3 с оглед привеждане на разходните норми в приемливи нива за използваната 
технология.

С писмо вх. № Е-14-04-10/26.06.2007г. дружеството е внесло следните 
възражения срещу извършените от комисията корекции.

1. Предложените условно-постоянни разходи за 2007 г. в размер общо на 
800 хил. лв. Общото ниво на корекциите в УПР представлява 13,99 % от пред-
ложените от дружеството за утвърждаване условно-постоянни разходи. Като 
основание за това значително намаление е посочена голямата разлика между 
реално отчетените разходи през 2006 г. и прогнозните за 2007 г.

“Топлофикация Плевен” ЕАД е изготвила своето предложение за цени 
на топлинна и електрическа енергия от комбинирано производство за 2007 г., 
съобразявайки се с факта, че УПР в условията на изграждане и пуск на нова 
когенерираща мощност – газова турбина и котел-утилизатор, променя много 
съществено структурата на разходите в сравнение с отчетените през предход-
ната 2006 г. При изготвянето на предложението специалистите от дружеството 
са се ръководили и изцяло работили в рамките на вече представения и приет 
от ДКЕВР инвестиционен анализ и финансов модел за изграждане на “Коге-
нерираща мощност 32 МWе” за комбинирано производство на електрическа и 
топлинна енергия.

2. В писмо на ДКЕВР изх. № Е-14-00-13/31.05.2007 г. относно Регула-
торен преглед на цени на топлинна и електрическа енергия на дружествата от 
сектор “Топлоенергетика”, не са дадени никакви указания за размера на добав-
ката по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ и примерно е заложено едно число. В Наредбата 
за регулиране на цените на топлинната енергия не са посочени критериите за 
определянето на тази добавка. Поради тази причина не става ясно защо при 
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определянето є за групата производители на топлинна и електрическа енергия 
по комбиниран начин на базата на гориво природен газ, нейният размер варира 
от 1,0 лв./МВтч до 20 лв./МВтч.

С оглед предотвратяване на едно бъдещо влошаване на финансовото 
състояние на “Топлофикация Плевен” ЕАД, дружеството настоява:

– да бъде запазено предложеното от дружеството ниво на условно-по-
стоянните разходи за 2007 г.;

– да бъде утвърдена добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ в размер на 15 лв./
МВтч.

След анализа на постъпилите от “Топлофикация Плевен” ЕАД възраже-
ния, ДКЕВР счита, че не са налице основания за удовлетворяване на исканията 
на дружеството.

След извършените корекции изчислените цени и елементите на не-
обходимите приходи на “Топлофикация Плевен” ЕАД са следните.

1. Преференциална цена без ДДС на електрическа енергия – 116,70 лв./
МВтч, в т.ч.:

– индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 115,70 
лв./МВтч;

– добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 1,00 лв./МВтч.
2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна 

пара – 72,57 лв./МВтч, без ДДС.
3. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща 

вода – 63,46 лв./МВтч, без ДДС.

Ценообразуващи елементи:
– необходими годишни приходи – 34 223 хил. лв.;
– регулаторна база на активите – 24 724 хил. лв.;
– норма на възвръщаемост – 9,36 %

“Топлофикация Сливен” ЕАД

С писмо вх. № Е-14-07-10/30.05.2007 г. дружеството е подало заявление 
за утвърждаване на цени на топлинна и електрическа енергия със следните при-
ложения.

1. Прогнозни технико-икономически данни с приложени справки от № 1 
до № 7.

2. Обяснителна записка към заявлението за цени.
3. Максимални стойности на потребление на топлинна енергия от про-

изводството за 2005 и 2006 г.
4. Инвестиционна програма на дружеството за периода 2007-2009 г.
5. Доказателство за обявяване в средствата за масово осведомяване – 
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сертификат за излъчване на съобщение по радио “Фокус” на 25 и 26.05.2007 г.

Дружеството е предложило за утвърждаване следните цени.
1. Преференциална цена без ДДС на електрическа енергия – 175,35 лв./

МВтч.
2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна 

пара – 106,52 лв./МВтч, без ДДС.
3. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща 

вода – 62,09 лв./МВтч, без ДДС.

Дружеството има преди това подадено с писмо вх. № Е-14-07-8/
02.05.2007 г. заявление за утвърждаване на цени на топлинна и електрическа 
енергия със следните приложения.

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

2. Отчетна информация за 2005 г., 2006 г. и за периода 01.11.2005 г. – 
31.10.2006 г. (представена с писмо изх. № 02-41/28.02.2007 г.)

3. Окончателен годишен финансов отчет за 2006 г. с всички приложения 
(представен с писмо изх. № 04-53/10.04.2007 г.).

4. Копия на пълните текстове на сключените от дружеството договори 
за доставка на твърди горива.

5. Копие на договора с НЕК ЕАД.
6. Справки от № 1 до № 6 и приложение по образец на ДКЕВР по про-

гнозни данни за 2007 г., справка за ДМА, свързани с нерегулирани дейности 
и консервирани такива към 31.12.2006 г., справка Инвентарна книга към 
31.12.2006 г.

7. Прогнозен баланс и отчет за приходи и разходи за 2007 г.
8. Доказателство за обявяване в средствата за масово осведомяване – 

сертификати за излъчване по “Дарик радио” и радио “Фокус”, Сливен.
9. Справка за средната цена на въглищата за 2007 г. по прогнозна скла-

дова наличност към 30.04.2007 г. и по сключени договори до края на 2007 г.
10. Копие на Решение № 577/11.04.2007 г. на Сливенски окръжен съд за 

промяна в управлението на “Топлофикация Сливен” ЕАД.

С това заявление са предложени за утвърждаване следните цени.
1. Преференциална цена без ДДС на електрическа енергия – 120,90 лв./

МВтч.
2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна 

пара – 124,76 лв./МВтч, без ДДС.
3. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща 

вода – 85,17 лв./МВтч, без ДДС.
Дружеството е представило изисканите с писмо на ДКЕВР изх. № Е-14-
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-00-13/21.05.2007 г. информация и документи, необходими за разглеждане на 
заявленията.

След прегледа на представената информация е констатирано след-
ното.

І. Икономически аспекти
Финансови резултати от дейността на дружеството през 2006 г.
Текущият финансов резултат съгласно одитирания финансов отчет на 

“Топлофикация Сливен” ЕАД за 2006 г. е загуба в размер на 3821 хил. лв., като 
спрямо предходната 2005 г. се наблюдава значително влошаване на финансовия 
резултат от цялостната дейност на дружеството. В края на 2005 г. отчетеният 
текущ финансов резултат съгласно представения отчет е загуба в размер на 920 
хил. лв.

Анализът на приходите и разходите показва, че основните причини за 
рязкото влошаване на финансовия резултат в края на 2006 г., въпреки нараства-
нето на нетните приходи от продажби, е значително по-високото ниво на отче-
тените общи разходи спрямо отчетените общи приходи, а именно:

1. Увеличение на общите приходи с 2,59 %, в т.ч.:
– увеличение на нетните приходи от продажби с 572 хил. лв.;
– отчетени финансови приходи в размер на 188 хил. лв.
2. Увеличение на общите разходи с 25,07 %, в т.ч.:
– нарастване на разходите за материали с 3706 хил. лв. (35,58 %);
– увеличени на разходите за външни услуги с 213 хил. лв.;
– увеличение на други разходи с 141 хил. лв.;
– намаление на всички останали разходи по икономически елементи;
– намаление на финансовите разходи с 66 хил. лв.
С най-висок дял в структурата на приходите са приходите от продажби 

на топлинна и електрическа енергия (96,93 %), а в структурата на разходите 
най-голям дял (77,40 %) заемат разходите за материали, в т.ч. разходите за го-
рива.

Промяната на финансовите показатели за ефективност на “Топлофика-
ция Сливен” ЕАД през 2006 г. спрямо предходната година показва, че на всеки 
100 лв. приход разходите за дейността са нараснали с 21,67 лв., в т.ч. най-голям 
дял има нарастването с 21,70 лв. на разходите за материали. Влошаването на 
показателите за ефективност е изходната предпоставка за отчетената висока за-
губа.

Основният капитал към 31.12.2006 г. е в размер на 4966 хил. лв., а собст-
веният капитал – в размер на 9248 хил. лв. Нетекущите пасиви на “Топлофика-
ция Сливен” ЕАД намаляват до 1123 хил. лв. от 1428 хил. лв. за предходната 
2005 г., а текущите пасиви на дружеството нарастват до 11 937 хил. лв. от 7134 
хил. лв. за предходната година.
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Активите нарастват с 3,13 % до 22 308 хил. лв., в т.ч. нарастване на дъл-
готрайните активи с 1,13 %.

От отчета за паричния поток е видно, че за 2006 г. дружеството отчита 
отрицателен нетен паричен поток от основна дейност в размер на 454 хил. лв. За 
същия период не са отчетени парични потоци, свързани с инвестиционна дей-
ност (придобиване на дълготрайни активи). Отчетеният нетен паричен поток от 
финансова дейност е положителен и е в размер на 21 хил. лв.

За разглеждания период реализираният нетен паричен поток от цялост-
ната дейност е отрицателен и е в размер на 433 хил. лв., в резултат на което в 
края на периода наличните парични средства намаляват до 18 хил. лв. Показа-
телят за обща ликвидност през 2006 г. намалява до 0,69 от 1,09 за 2005 г., което 
е резултат от значителното нарастване на краткосрочните пасиви (67,33 %) при 
нарастване на краткотрайните активи с 6,70 %.

В резултат на рязкото влошаване на текущия финансов резултат за 2006 
г. спрямо 2005 г., както и на значителното увеличение на краткосрочните пасиви, 
стойностите на финансовите показатели, изчислени на база общата балансова 
структура на “Топлофикация Сливен” ЕАД към 31.12.2006 г., показват влоша-
ване на финансовата сигурност, а именно: нараства дела на дълготрайните акти-
ви, финансирани с привлечени средства, както и затруднения при покриване на 
текущите и финансовите задължения. Финансовата структура на дружеството в 
края на 2006 г. е влошена спрямо предходната 2005 г., като отчетената структура 
на пасива е в съотношение 41 % собствен капитал и 59 % привлечени средства, 
а общото финансово състояние лошо.

Резултатите от анализа на дейността на “Топлофикация Сливен” ЕАД 
в периода 2004-2006 г. показват невъзможността на дружеството да генерира 
печалби от цялостната си дейност.

Отчетените показатели за текуща рентабилност през анализирания пе-
риод са отрицателни величини, което от своя страна показва невъзможността на 
дружеството да реализира доходност от дейността си. Отчетената структура на 
източниците за финансиране на дейността предполага средна степен на финан-
сова обремененост, а отчетените стойности на показателите за ликвидност са 
индикатор за влошаване възможността на дружеството да изплаща текущите си 
задължения с наличните си краткотрайни активи.

Резултатите от финансовото управление на “Топлофикация Сливен” 
ЕАД в периода 2004-2005 г. определят общото финансово състояние на друже-
ството от добро в периода 2004-2005 г. до лошо към 31.12.2006 г.

Влошаването на финансовата сигурност в края на анализирания период 
е резултат от отчетената висока текуща загуба, както и от неефективното упра-
вление на текущите активи и пасиви.
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ІІ. Образуване на цената
Общото ниво на условно-постоянните разходи по прогноза за 2007 г. е 

в размер на 4626 хил. лв.
Приетите УПР в действащите цени са в размер на 4001 хил. лв., а отче-

тените за 2006 г. УПР са в размер на 4095 хил. лв.
Следователно дружеството е поискало в цените за 2007 г. да бъдат ут-

върдени с 531 хил. лв., т.е. с 12,96 % повече условно-постоянни разходи в срав-
нение с отчетените такива през 2006 г. и 625 хил. лв. т.е. с 15,62 % повече услов-
но-постоянни разходи в сравнение с утвърдените за 2006 г.

Извършени са следните корекции.
1. Коригирани са “Разходи за материали за текущо поддържане” в про-

изводството от 270 хил. лв. на 211 хил. лв., т.е. с 59 хил. лв. до нивото на вклю-
чените разходи в действащите цени.

2. Коригирани са “Разходи за въоръжена и противопожарна охрана” в 
производството от 92 хил. лв. на 62 хил. лв., т.е. с 30 хил. лв. Прогнозният раз-
мер на “Разходи за въоръжена и противопожарна охрана” е с 12,72 % повише-
ние в сравнение с утвърдения размер за 2006 г.

3. Коригирани са “Разходи за ремонт” в производството от 692 хил. лв. 
на 592 хил. лв., т.е. със 100 хил. лв. или с 14,45 %, при отчетена стойност за 2006 
г. 641 хил. лв. Прогнозният размер на “Разходи за ремонт” е със 7,64 % пони-
жение в сравнение с отчетения размер през 2006 г. и значително понижение в 
сравнение с утвърдените стойности в действащите цени.

4. Коригирани са “Разходи за вода” в производството от 273 хил. лв. на 
233 хил. лв., т.е. с 40 хил. лв. или с 14,65 %, при отчетена стойност за 2006 г. 
237 хил. лв.

5. Коригирани са “Разходи за енергия” в производството от 163 хил. лв. 
на 123 хил. лв., т.е. с 40 хил. лв. или с 24,53 %, при отчетена стойност за 2006 г. 
124 хил. лв.

6. Специфичните разходни норми за производство на топлинна и елек-
трическа енергия общо за дружеството при отчетени за 2006 г. вел = 459,13 
г/кВтч и вт = 197,63 кг/MВтч са коригирани за 2007 г. от вел = 441,92 г/кВтч и 
вт = 175,73 кг/MВтч на вел = 412,44 г/кВтч и вт = 164,01 кг/MВтч.

Въпреки корекцията, така коригираните разходни норми си остават ви-
соки в сравнение с нормите, съответстващи на ефективен начин на
производство.

След извършените корекции изчислените цени и елементите на не-
обходимите приходи на “Топлофикация Сливен” ЕАД са следните.

1. Преференциална цена без ДДС на електрическа енергия – 148,98 лв./
МВтч, в т.ч.:

– индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 147,98 
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лв./МВтч;
– добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 1,00 лв./МВтч.
2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна 

пара – 116,67 лв./МВтч, без ДДС.
3. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща 

вода – 65,69 лв./МВтч, без ДДС.

Ценообразуващи елементи:
– необходими годишни приходи –17 821 хил. лв.;
– регулаторна база на активите – 9246 хил. лв.;
– норма на възвръщаемост – 8,32 %.

“Топлофикация Габрово” ЕАД

С писмо вх. № Е-14-11-11/12.06.2007 г. дружеството е подало заявле-
ние за утвърждаване на цени на електрическа и топлинна енергия, към което 
е приложило само доказателство за обявяване в средствата за масово осведо-
мяване на предложението за нови цени – публикувана обява във в. “Вести” от 
30.05.2007 г.

Дружеството е предложило за утвърждаване следните цени.
1. Преференциална цена без ДДС на електрическа енергия – 162,60 лв./

МВтч.
2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна 

пара – 94,78 лв./МВтч, без ДДС.
3. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща 

пара – 69,99 лв./МВтч, без ДДС.

С писмо вх. № Е-14-11-8/02.06.2007 г. дружеството е представило след-
ната информация.

1. Прогнозна информация за 2007 г. с приложени справки от № 1 до № 7.
2. Инвестиционна програма на дружеството за периода 2007-2009 г. и 

обосновка.
3. Амортизационен план за периода 2007-2009 г.
4. Максимални стойности на потребление на топлинна енергия за 2005 

и 2006 г.
5. Документ за платена държавна такса за разглеждане на заявлението.
Допълнително с писма вх. № Е-14-11-9/08.06.2007 г. и вх. № Е-14-11-10/

11.06.2007 г. са изпратени: копие на борсов договор № 401/27.10.2004 г. за по-
купка на въглища и допълнително споразумение към него от 04.11.2005 г.; дого-
вор за покупко-продажба на въглища от 08.05.2005 г. с “Мина Балкан 2000” АД, 
гр. Твърдица; справка за средната цена на горивата. Представените договори не 
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съдържат клаузи, доказващи доставката на горива – въглища за 2007 г.

След прегледа на представената информация е констатирано след-
ното.

І. Икономически аспекти
Финансови резултати от дейността на дружеството през 2006 г.
Текущият финансов резултат на “Топлофикация Габрово” ЕАД за 2006 

г. след данъци, съгласно представения финансов отчет е печалба в размер на 295 
хил. лв. В края на 2005 г. отчетеният текущ финансов резултат съгласно публи-
кувания отчет е печалба в размер на 165 хил. лв. (след данъци).

Очакваната по-висока печалба от цялостната дейност на дружеството е 
резултат от по-интензивното нарастване на общите приходи спрямо нарастване-
то на общите разходи, а именно:

– нарастване на общите приходи с 8,46 %;
– нарастване на общите разходи с 5,08 %.
С най-висок дял в структурата на приходите са приходите от лицензи-

онна дейност (72,28 %) и други приходи (23,51 %), а в структурата на разходите 
най-голям дял (59,87 %) заемат разходите за материали, в т.ч. разходите за го-
рива.

Промяната на финансовите показатели за ефективност на “Топлофика-
ция Габрово” ЕАД през 2006 г. спрямо предходната година показва, че на всеки 
100 лв. приход разходите за дейността намаляват с 14,97 лв., в т.ч. най-голям 
дял имат намалението с 6,59 лв. на разходите за външни услуги и намалението 
с 6,58 лв. на разходите за материали.

Подобряването на показателите за ефективност е изходната предпостав-
ка за очакваната по-висока текуща печалба.

Основният капитал към 31.12.2006 г. е в размер на 666 хил. лв., а собст-
веният капитал в размер на 4074 хил. лв. Към края на 2006 г. нетекущите пасиви 
са в размер на 63 хил. лв., а текущите пасиви на дружеството нарастват до 6193 
хил. лв. от 4244 хил. лв. за предходната година.

Активите нарастват с 1,27 пъти до 10 330 хил. лв., в т.ч. нарастване на 
дълготрайните активи с 1,41 пъти до 5578 хил. лв.

От отчета за паричния поток е видно, че за 2006 г. дружеството отчита 
положителен нетен паричен поток от основна дейност в размер на 649 хил. лв. 
За същия не са отчетени парични потоци, свързани с инвестиционна дейност 
(придобиване на дълготрайни активи).

Отчетеният нетен паричен поток от финансова дейност е отрицателен – 
в размер на 648 хил. лв.

За разглеждания период реализираният нетен паричен поток от цялост-
ната дейност е положителен и е в размер на 1000 лв., в резултат на което в края 
на периода наличните парични средства нарастват до 47 хил. лв. Нарастването 
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на краткотрайните активи е с 1,14 пъти, а на краткосрочните пасиви с 1,46 пъти, 
което е и основният фактор довел до намаление с 0,45 пункта на показателят за 
обща ликвидност през 2006 г. спрямо предходната отчетна година. Отчетената 
стойност на коефициента за обща ликвидност в края на 2006 г. е 0,98.

Въпреки отчетената текуща печалба от цялостната дейност на “Топло-
фикация Габрово” ЕАД, общото финансово състояние, определено на база об-
щата балансова структура към 31.12.2006 г. се запазва лошо.

Дружеството не притежава свободен оборотен капитал за покриване на 
текущите си задължения, не притежава достатъчен по размер собствен капитал 
за покриване на финансовите си задължения и ще среща затруднения при инве-
стирането в нови ДМА.

Финансовата структура на дружеството в края на 2006 г. е променена 
спрямо предходната 2005 г., като очакваната структура на пасива ще е в съотно-
шение 39 % собствен капитал и 61 % привлечени средства.

 Резултатите от анализа на дейността на “Топлофикация Габрово” ЕАД 
в периода 2004-2006 г., показват възможността на дружеството да генерира пе-
чалби от цялостната си дейност.

Отчетените показатели за текуща рентабилност през анализираният пе-
риод са положителни величини, което показва възможността на дружеството да 
реализира доходност от дейността си.

Изменението в годините на мащаба на дейността на “Топлофикация 
Габрово” ЕАД е признак за нарастване на финансовия обхват на дружеството. 
Отчетената структура на източниците за финансиране на дейността предполага 
средна степен на финансова обремененост, а отчетените стойности на показа-
телите за ликвидност са индикатор за затруднения на дружеството да изплаща 
текущите си задължения с наличните си краткотрайни активи.

Резултатите от финансовото управление на “Топлофикация Габрово” 
ЕАД в периода 2004-2005 г. определят общото финансово състояние на друже-
ството от много добро в края на 2004 г. до отчетено лошо за 2005 и 2006 г.

ІІ. Образуване на цената
Общото ниво на условно-постоянните разходи по прогноза за 2007 г. е 

в размер на 903 хил. лв.
Приетите УПР в действащите цени са в размер на 993 хил. лв., а отчете-

ните за 2006 г. УПР са в размер на 928 хил. лв.
Следователно дружеството е поискало в цените за 2007 г. да бъдат ут-

върдени с 25 хил. лв., т.е. с 2,77 % по-малко условно-постоянни разходи в срав-
нение с отчетените такива през 2006 г. и 90 хил. лв. т.е. с 10 % по-малко услов-
но-постоянни разходи в сравнение с утвърдените за 2006 г.
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Извършени са следните корекции.
1. Коригирани са “Разходи за вода” в преноса от 80 хил. лв. на 70 хил. 

лв., т.е. с 10 хил. лв. или с 12,5 %, при отчетена стойност за 2006 г. 68 хил. лв.
2. Коригирани са “Разходи за енергия” в преноса от 114 хил. лв. на 94 

хил. лв., т.е. с 20 хил. лв. или с 17,54 %, при отчетена стойност за 2006 г. 93 хил. 
лв.

3. Коригирана е стойността на “Оборотен капитал” от 1900 хил. лв. на 
1000 хил. лв., т.е. с 900 хил. лв. При значително подобряване на краткосрочните 
парични потоци, в резултат на значителното повишаване на цената на електри-
ческата енергия, необходимостта от този елемент в прогнозните цени намалява 
своята тежест.

4. Специфичните разходни норми за производство на топлинна и елек-
трическа енергия общо за дружеството при отчетени за 2006 г. вел = 324,43 
г/кВтч и вт = 198,23 кг/MВтч са коригирани за 2007 г. от вел = 332,00 г/кВтч и 
вт = 185,51 кг/MВтч на вел = 318,58 г/кВтч и вт = 178,02 кг/MВтч.

Въпреки рестриктивната корекция и така намалените разходни норми 
си остават високи в сравнение с нормите, съответстващи на ефективен начин 
на производство.

След извършените корекции изчислените цени и елементите на не-
обходимите приходи на “Топлофикация Габрово” ЕАД са следните.

1. Преференциална цена без ДДС на електрическа енергия – 142,37 лв./
МВтч, в т.ч.:

– индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 141,37 
лв./МВтч;

– добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 1,00 лв./МВтч.
2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна 

пара – 95,51 лв./МВтч, без ДДС.
3. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща 

вода – 69,84 лв./МВтч, без ДДС.

Ценообразуващи елементи:
– необходими годишни приходи – 3335 хил. лв.;
– регулаторна база на активите – 3491 хил. лв.;
– норма на възвръщаемост – 8,86 %.

“Топлофикация Шумен” ЕАД

С писмо вх. № Е-14-08-8/12.06.2007 г. дружеството е подало заявление 
за утвърждаване на цени на топлинна и електрическа енергия със следните при-
ложения.

1. Прогнозна информация за 2007 г. с приложени справки от № 1 до № 7.
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2. Инвестиционна програма за 2007 г. и писмен анализ относно необхо-
димостта и целесъобразността на инвестициите (за 2008 г. и 2009 г. дружество-
то не е представило инвестиционна програма, поради неясноти, произтичащи 
от бъдещата структурна промяна).

3. Справка за максималните стойности на потребление на топлинна 
енергия с топлоносител гореща вода за 2005 и 2006 г.

4. Заверено копие от публикувана обява на предложението за цени във в. 
“Шуменска заря” от 01.06.2007 г.

5. Доказателство за платена държавна такса за разглеждане на заявле-
нието.

Дружеството е предложило за утвърждаване следните цени.
1. Преференциална цена без ДДС на електрическа енергия – 167,2 лв./

МВтч.
2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща 

вода – 74,81 лв./МВтч, без ДДС.

След прегледа на представената информация е констатирано след-
ното.

І. Икономически аспекти
Финансови резултати от дейността на дружеството през 2006 г.
Текущият финансов резултат на “Топлофикация Шумен” ЕАД за 2006 

г. е загуба в размер на 2244 хил. лв., като спрямо предходната 2005 г. се наблю-
дава значително влошаване на финансовия резултат от цялостната дейност на 
дружеството. В края на 2005 г. отчетеният текущ финансов резултат е загуба в 
размер на 334 хил. лв.

Анализът показва, че основните причини за влошаването на финансо-
вия резултат в края на 2006 г. е нарастването на отчетените общи разходи спря-
мо отчетено намаление на общите приходи, а именно:

– намаление на общите приходи с 19,06 %;
– увеличение на общите разходи с 13,21 %.
С най-висок дял в структурата на приходите са приходите от лицензион-

на дейност (87,29 %) които от 4640 хил. лв. за 2005 г. намаляват до 4085 хил. лв. 
за 2006 г. В структурата на разходите най-голям дял (64,64 %) заемат разходите 
за материали, в т.ч. разходите за горива.

Промяната на финансовите показатели за ефективност на “Топлофика-
ция Шумен” ЕАД през 2006 г. спрямо предходната година показва, че на всеки 
100 лв. приход разходите за дейността са нараснали с 35,43 лв., в т.ч. най-голям 
дял има нарастването с 27,34 лв. на разходите за материали. Значителното вло-
шаване на финансовите показатели за ефективност е и изходната предпоставка 
за отчетената по-висока текуща загуба.
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Основният капитал към 31.12.2006 г. е в размер на 9 697 хил. лв., а собст-
веният капитал в размер на 8102 хил. лв. Нетекущите пасиви на “Топлофикация 
Шумен” ЕАД са 1581 хил. лв., а текущите пасиви на дружеството нарастват до 
6411 хил. лв. от 4710 хил. лв. за предходната година.

Активите намаляват с 4,59 % до 16 099 хил. лв., в т.ч. намаление на дъл-
готрайните активи с 4,66 % и намаление на краткотрайните активи с 4,52 %.

От отчета за паричния поток е видно, че за 2006 г. дружеството отчита 
положителен нетен паричен поток от основна дейност в размер на 60 хил. лв. 
За същия период са отчетени плащания свързани с инвестиционна дейност в 
размер на 51 хил. лв. (придобиване на дълготрайни активи). Отчетеният нетен 
паричен поток от финансова дейност е отрицателен и е в размер на 92 хил. лв.

За разглеждания период реализираният нетен паричен поток от цялост-
ната дейност е отрицателен и е в размер на 83 хил. лв., в резултат на което в края 
на периода наличните парични средства намаляват до 108 хил. лв.

Намалението на дългосрочната задлъжнялост е с 13,37 %, а показате-
лят за обща ликвидност през 2006 г. намалява до 1,29 от 1,85 за 2005 г., което е 
резултат от нарастването на краткосрочните пасиви (36,22 %) и намалението на 
краткотрайните активи (4,52 %).

Въпреки високата текуща загуба и намаление на финансовите показате-
ли, определени на база общата балансова структура на “Топлофикация Шумен” 
ЕАД за 2006 г., отчетеното общо финансово състояние е все още много добро.

Дружеството има свободни капиталови източници за покриване на те-
кущите си задължения, няма да среща затруднения при инвестирането в нови 
ДМА и покриването на финансовите си задължения със собствени средства.

Финансовата структура на дружеството в края на 2006 г. е променена 
спрямо предходната 2005 г., като отчетената структура на пасива е в съотноше-
ние 50 % собствен капитал и 50 % привлечени средства.

Резултатите от анализа на дейността на “Топлофикация Шумен” 
ЕАД в периода 2004-2006 г. показват с всяка следваща година влошаване-
то на възможността на дружеството да генерира печалби от цялостната си 
дейност. Отчетената структура на източниците за финансиране на дейността 
предполага средна степен на финансова обремененост, а отчетените високи 
стойности на показателите за ликвидност са индикатор за възможността на 
дружеството да изплаща текущите си задължения с наличните си кратко-
трайни активи.

Резултатите от финансовото управление на “Топлофикация Шумен” 
ЕАД в периода 2004-2006 г. определят общото финансово състояние на друже-
ството като много добро с негативна тенденция.

ІІ. Образуване на цената
1. Общото ниво на условно-постоянните разходи по прогноза за 2007 г. 
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е в размер на 1755 хил. лв., при отчетени за 2006 г. УПР в размер на 1704 хил. 
лв.

Следователно дружеството е поискало в прогнозните цени за 2007 г. да 
бъдат утвърдени с 51 хил. лв., т.е. с 2,99 % повече условно-постоянни разходи в 
сравнение с отчетените такива през 2006 г.

2. Параметрите, влизащи в цените, като: електрическа енергия за собст-
вени нужди, разходни норми, технологични разходи по преноса на топлинна 
енергия, са значително под нивото на отчетените стойности през 2006 г.

Допълнително е коригирана стойността на технологични разходи по 
преноса на топлинна енергия с топлоносител гореща вода, в съответствие с 
предвидените от дружеството инвестиции в топлопреносната мрежа през след-
ващия регулаторен период 2007-2009 г.

След извършените корекции изчислените цени и елементите на не-
обходимите приходи на “Топлофикация Шумен” ЕАД са следните.

1. Преференциална цена без ДДС на електрическа енергия – 134,55 лв./
МВтч, в т.ч.:

– индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 133,55 
лв./МВтч;

– добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 1,00 лв./МВтч.
2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща 

вода – 72,82 лв./МВтч, без ДДС.

Ценообразуващи елементи:
– необходими годишни приходи – 6494 хил. лв.;
– регулаторна база на активите – 8050 хил. лв.;
– норма на възвръщаемост – 4,08 %.

“Топлофикация Враца” ЕАД

Дружеството има подадени заявления с вх. № Е-14-06-14/30.05.2007 г. 
за утвърждаване на цени на топлинна и електрическа енергия със следните при-
ложения.

1. Прогнозни технико-икономически данни с приложени справки от № 1 
до № 7.

2. Доказателство за платена такса за разглеждане на заявлението.
3. Копие от публикувана обява на предложението за цени във в. “Конку-

рент” от 07.05.2007 г.

Дружеството е предложило за утвърждаване следните цени.
1. Преференциална цена без ДДС на електрическа енергия – 107,60 лв./

МВтч.



ДКЕВР100

2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща 
вода – 69,93 лв./МВтч, без ДДС.

С писмо вх. № к. Е-14-06-14/04.06.2007 г. от дружеството е получена 
следната допълнителна информация.

1. Обяснителна записка към заявлението за утвърждаване на цени на 
топлинна и електрическа енергия.

2. Прогнозен среден номинален размер на нетните инвестиции за пе-
риода 2007-2009 г. и прогнозен среден номинален размер на амортизациите на 
нетните инвестиции за периода 2007-2009 г.

3. Справка за максималното потребление с топлоносител гореща вода.
4. Инвестиционна програма на дружеството за периода 2007-2009 г.
5. Обосновка на предвижданите инвестиции.
В публикуваната обява във в. “Конкурент” предложението на друже-

ството е за запазване на действащата цена на топлинна енергия с топлоносител 
гореща вода от 66,94 лв./МВтч, а в подаденото заявление предложението е за 
цена от 69,93 лв./МВтч.

След прегледа на представената информация е констатирано след-
ното.

І. Икономически аспекти
Финансови резултати от дейността на дружеството през 2006 г.
Текущият финансов резултат, съгласно представеният финансов отчет 

на “Топлофикация Враца” ЕАД за 2006 г. е печалба в размер на 118 хил. лв., като 
спрямо предходната 2005 г. се наблюдава намаление на текущата доходност на 
дружеството. В края на 2005 г. отчетеният текущ финансов резултат съгласно 
представения отчет е печалба в размер на 430 хил. лв.

Анализът на приходите и разходите показва, че основните причини за 
влошаването на финансовия резултат в края на 2006 г., въпреки нарастването на 
нетните приходи от продажби, е по-високото ниво на отчетените общи разходи 
спрямо отчетените общи приходи, а именно:

1. Увеличение на общите приходи с 21,33 %, в т.ч.:
– увеличение на нетните приходи от продажби с 1916 хил. лв.;
– нарастване на финансовите приходи с 28 хил. лв.
2. Увеличение на общите разходи с 25,99 %, в т.ч.:
– намаление на разходите за материали с 1358 хил. лв. и разходите за 

външни услуги със 111 хил. лв.;
– увеличение на финансовите разходи с 254 хил. лв.;
– увеличение на всички останали разходи по икономически елементи.
С най-висок дял в структурата на приходите са нетните приходи от 

продажби на продукция (95,68 %), а в структурата на разходите най-голям дял 
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(76,13 %) заемат разходите за материали, в т.ч. разходите за горива.
Промяната на финансовите показатели за ефективност на “Топлофика-

ция Враца” ЕАД през 2006 г. спрямо предходната година показва, че въпреки 
отчетената по-ниска печалба от цялостната дейност на дружеството, на всеки 
100 лв. приход разходите за дейността са намалени с 31,21 лв., в т.ч. най-голям 
дял има намалението с 30,94 лв. на разходите за материали.

Основният капитал към 31.12.2006 г. е в размер на 6234 хил. лв., а собст-
веният капитал нараства с 118 хил. лв.(отчетената текуща печалба за предход-
ната година) до 9369 хил. лв. Нетекущите пасиви на “Топлофикация Враца” 
ЕАД са 6135 хил. лв., като спрямо предходната година се наблюдава нарастване 
с 2605 хил. лв. Текущите пасиви на дружеството нарастват до 8795 хил. лв. от 
6370 хил. лв. за предходната 2005 г.

Активите нарастват с 1,27 пъти до 24 299 хил. лв., в т.ч. нарастване на 
дълготрайните активи с 1,20 пъти.

От отчета за паричния поток е видно, че за 2006 г. дружеството отчита 
положителен нетен паричен поток от основна дейност в размер на 383 хил. лв. 
За същия период са отчетени 2791 хил. лв., свързани с инвестиционна дейност 
(придобиване на дълготрайни активи). Отчетеният нетен паричен поток от фи-
нансова дейност е положителен и е в размер на 2374 хил. лв.

За разглеждания период реализираният нетен паричен поток от цялост-
ната дейност е отрицателен и е в размер на 34 хил. лв., в резултат на което в края 
на периода наличните парични средства намаляват до 101 хил. лв.

Нарастването на дългосрочната задлъжнялост е 1,74 пъти, а показателят 
за обща ликвидност през 2006 г. намалява до 1,32 от 1,35 за 2005 г.

Въпреки отчетената текуща печалба, общото финансово състояние на 
“Топлофикация Враца” ЕАД, определено на база общата балансова структура 
към 31.12.2006 г., е напрегнато. Дружеството има свободни капиталови източ-
ници за покриване на текущите си задължения, но ще среща затруднения при 
инвестирането в нови ДМА и покриването на финансовите си задължения със 
собствени средства. Финансовата структура на дружеството в края на 2006 г. е 
променена спрямо предходната 2005 г., като очакваната структура на пасива ще 
е в съотношение 39 % собствен капитал и 61 % привлечени средства.

Резултатите от анализа на дейността на “Топлофикация Враца” ЕАД в 
периода 2004-2006 г., показват възможността на дружеството да генерира пе-
чалби от цялостната си дейност.

Отчетените показатели за текуща рентабилност през анализираният пе-
риод са положителни величини, което от своя страна показва възможността на 
дружеството да реализира доходност от дейността си.

Изменението в годините на мащаба на дейността на “Топлофикация 
Враца” ЕАД е признак за нарастване на финансовия обхват на дружеството. 
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Отчетената структура на източниците за финансиране на дейността предполага 
висока степен на финансова обремененост, а отчетените стойности на показате-
лите за ликвидност показват възможността на дружеството да изплаща текущи-
те си задължения с наличните си краткотрайни активи.

Резултатите от финансовото управление на “Топлофикация Враца” ЕАД 
в периода 2004-2005 г. определят общото финансово състояние на дружеството 
от много добро в края на 2004 г. до напрегнато към 31.12.2006 г.
 Влошаването на финансовата сигурност в края на анализирания период 
е резултат от извършените инвестиции в изграждането на съвременен модул за 
комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия.

ІІ. Образуване на цената
Извършени са следните корекции.
1. Коригирани са технически неточности във формулите за изчисление 

на необходимите приходи (включена е два пъти възвръщаемостта на капитала). 
Общото ниво на УПР по прогноза за 2007 г. е в размер на 3009 хил. лв., при от-
четени за 2006 г. УПР в размер на 3102 хил. лв. Следователно дружеството е по-
искало в прогнозните цени за 2007 г. да бъдат утвърдени с 93 хил. лв., т.е. с 3 % 
по-малко условно-постоянни разходи в сравнение с отчетените такива през 
2006 г.

2. Коригирано е нивото на “Разходи за заплати и възнаграждения” в про-
изводство от 600 хил. лв. на 390 хил. лв., т.е. с 210 хил. лв. или с 35 %, при отче-
тена стойност за 2006 г. 349 хил. лв. Прогнозният размер на “Разходи за заплати 
и възнаграждения” е с 11,74 % повишение в сравнение с отчетения размер през 
2006 г.

3. Коригирана е стойността на “Финансови разходи” в позиция “Други 
разходи” с 60 хил. лв. Общото ниво на корекциите в УПР е 270 хил. лв., което 
представлява 8,97 % от предложените за утвърждаване условно-постоянни раз-
ходи.

4. Разходната норма за производство на топлинна енергия е коригирана 
от вт = 142,11 кг/MВтч на вт = 136,21 кг/MВтч.

5. Коригиран е разходът на природен газ с 500 000 нм3 с оглед привежда-
не на разходните норми в приемливи нива за използваната технология.

С писмо вх. № Е-14-06-16/26.06.2007 г. “Топлофикация Враца” ЕАД е 
внесло в ДКЕВР възражение относно коригираните разходи за заплати и възна-
граждения с 210 хил. лв.

Мотивите за увеличение на заплатите в звеното за комбинирано произ-
водство са следните.

1. Необходим е квалифициран инженерен персонал, който да поеме екс-
плоатацията, поддръжката и ремонта на съоръженията съгласно инструкциите 
и периодичните прегледи за ремонт. За тази цел обучените специалисти във 
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Вартсила, Швеция, които при средната работна заплата в дружеството не могат 
да бъдат задържани на работа. При поискано увеличение от 292 хил. лв. са ут-
върдени 82 хил. лв., което е недостатъчно.

2. Да бъде завишен разходът за заплати и възнаграждения в производ-
ството на електроенергия с не по-малко от 160 хил. лв., тъй като при отсъствие 
на квалифициран персонал в дружеството разходите за сервизен инженер от 
Вартсила за една седмица надвишават 15 хил. евро.

След анализа на постъпилите от “Топлофикация Враца” ЕАД възраже-
ния, ДКЕВР счита, че не са налице основания за удовлетворяване на исканията 
на дружеството.

След извършените корекции изчислените цени и елементите на не-
обходимите приходи на “Топлофикация Враца” ЕАД са следните.

1. Преференциална цена без ДДС на електрическа енергия – 106,01 лв./
МВтч, в т.ч.:

– индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 91,01 лв./
МВтч;

– добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 15,00 лв./МВтч.
2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща 

вода – 66,59 лв./МВтч, без ДДС.

Ценообразуващи елементи:
– необходими годишни приходи – 11 382 хил. лв.;
– регулаторна база на активите – 10 065 хил. лв.;
– норма на възвръщаемост – 9,18 %.

“Топлофикация Бургас” ЕАД

С писмо № Е-14-13-30/14.12.2006 г. дружеството е подало заявление за 
утвърждаване на цени на електрическа и топлинна енергия със следните при-
ложения.

1. Финансово-счетоводна информация за 12-месечен отчетен период 
(базисна година).

2. Документ за внесена държавна такса.
3. Технико-икономически данни.
4. Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа 

(обр. 15).
5. Доказателства за предварително обявяване на цените в един местен 

всекидневник.

Дружеството е предложило за утвърждаване следните цени.
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1. Преференциална цена без ДДС на електрическа енергия – 108,20 лв./
МВтч.

2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща 
вода – 67,47 лв./МВтч, без ДДС.

3. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна 
пара – 75,36 лв./МВтч, без ДДС.

С писмо вх. № Е-14-13-11/07.06.2007 г. дружеството е представило от-
четна информация за 2006 г. и прогноза за 2007 г. с приложени справки от № 1 
до № 7.

С писма вх. № Е-14-13-6/10.04.2007 г. и № Е-14-13-8/11.05.2007 г. дру-
жеството е представило следната допълнителна информация:

– окончателен годишен финансов отчет за 2006 г.;
– амортизационен план за периода 2007-2009 г.;
– инвестиционна програма за периода 2007-2009 г. 

Съгласно представените от дружеството справки от № 1 до № 7 изчис-
лените цени са следните.

1. Индивидуална цена без ДДС на комбинирана електрическа енергия – 
109,77 лв./МВтч.

2. Преференциална цена без ДДС на електрическа енергия – 140,1 лв./
МВтч.

3. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща 
вода – 65,30 лв./МВтч, без ДДС.

4. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна 
пара – 78,75 лв./МВтч, без ДДС.

С писмо вх. № Е-14-13-12/21.06.2007 г. дружеството е представило мак-
сималните стойности на потребление на топлинна енергия за 2005 и 2006 г.

След прегледа на представената информация е констатирано след-
ното.

І. Икономически аспекти
Финансови резултати от дейността на дружеството през 2006 г.
Отчетеният текущ финансов резултат на “Топлофикация Бургас” ЕАД 

за 2006 г. е загуба в размер на 1003 хил. лв., като спрямо предходната 2005 г. се 
наблюдава значително влошаване на финансовия резултат от цялостната дей-
ност на дружеството. В края на 2005 г. отчетеният текущ финансов резултат 
съгласно представения отчет е печалба в размер на 1153 хил. лв.

Анализът показва, че основните причини за рязкото влошаване на фи-
нансовия резултат в края на 2006 г., въпреки нарастването на нетните приходи 
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от продажби на топлинна енергия, е значително по-високото ниво на отчетените 
общи разходи спрямо отчетените общи приходи, а именно:

1. Увеличение на общите приходи с 14,16 %, в т.ч.:
– увеличение на нетните приходи от продажби с 1911 хил. лв.;
– нарастване на финансовите приходи с 392 хил. лв.
2. Увеличение на общите разходи с 29,51 %, в т.ч.:
– намаление на разходите за персонал с 290 хил. лв. и разходите за амор-

тизации с 20 хил. лв.;
– увеличение на финансовите разходи със 752 хил. лв.
– увеличение на всички останали разходи по икономически елементи.
С най-висок дял в структурата на приходите са приходите от продаж-

би на топлинна енергия (76,71 %), а в структурата на разходите най-голям дял 
(56,38 %) заемат разходите за материали, в т.ч. разходите за горива.

Промяната на финансовите показатели за ефективност на “Топлофика-
ция Бургас” ЕАД през 2006 г. спрямо предходната година показва, че на всеки 
100 лв. приход разходите за дейността са нараснали с 3,25 лв., в т.ч. най-голям 
дял има нарастването с 5,55 лв. на разходите за материали. Влошаването на 
показателите за ефективност е изходната предпоставка за отчетената висока за-
губа.

Основният капитал към 31.12.2006 г. е в размер на 11 581 хил. лв., а 
собственият капитал в размер на 11 639 хил. лв. Нетекущите пасиви на “Топло-
фикация Бургас” ЕАД нарастват с 9637 хил. лв. от 5849 хил. лв. в края на 2005 
г., а текущите пасиви на дружеството нарастват до 17 115 хил. лв. от 8621 хил. 
лв. за предходната година.

Активите нарастват 1,64 пъти до 44 240 хил. лв., в т.ч. нарастване на 
дълготрайните активи 2,11 пъти.

От отчета за паричния поток е видно, че за 2006 г. дружеството отчита 
положителен нетен паричен поток от основна дейност в размер на 9 464 хил. лв., 
най-вече поради намаление на размера на паричните плащания към доставчици. 
За същия период са отчетени 18 579 хил. лв., свързани с инвестиционна дейност 
(придобиване на дълготрайни активи 18 231 хил. лв.). Отчетеният нетен пари-
чен поток от финансова дейност е положителен и е в размер на 8332 хил. лв.

За разглеждания период реализираният нетен паричен поток от цялост-
ната дейност е отрицателен и е в размер на 783 хил. лв., в резултат на което в 
края на периода наличните парични средства намаляват до 160 хил. лв.

Нарастването на дългосрочната задлъжнялост е 2,11 пъти, а показателят 
за обща ликвидност през 2006 г. намалява до 1,03 от 1,66 за 2005 г., което е ре-
зултат от значителното нарастване на краткосрочните пасиви (1,99 пъти).

В резултат на рязкото влошаване на текущият финансов резултат за 
2006 г. спрямо 2005 г., както и на значителното нарастване на дългосрочната 
задлъжнялост на дружеството, стойностите на финансовите показатели, из-
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числени на база общата балансова структура на “Топлофикация Бургас” ЕАД 
към 31.12.2006 г. показват влошаване на финансовата сигурност, а именно: на-
растване дела на дълготрайните активи финансирани с привлечени средства, 
както и затруднения при покриване на финансовите задължения. Финансовата 
структура на дружеството в края на 2006 г. е променена спрямо предходната 
2005 г., като очакваната структура на пасива ще е в съотношение 26 % собствен 
капитал и 74 % привлечени средства.

 Изменението в годините на мащаба на дейността на “Топлофикация 
Бургас” ЕАД е признак за нарастване на финансовия обхват на дружеството. 
Отчетената структура на източниците за финансиране на дейността предполага 
висока степен на финансова обремененост, а отчетените стойности на показате-
лите за ликвидност са индикатор за влошаване възможността на дружеството да 
изплаща текущите си задължения с наличните си краткотрайни активи.

Резултатите от финансовото управление на “Топлофикация Бургас” ЕАД 
в периода 2004-2005 г. определят общото финансово състояние на дружеството 
от много добро в края на 2004 г. до напрегнато към 31.12.2006 г.
 Влошаването на финансовата сигурност в края на анализираният пери-
од е резултат от извършените инвестиции в изграждането на съвременен модул 
за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия.

ІІ. Образуване на цената
Общото ниво на условно-постоянните разходи по прогноза за 2007 г. е 

в размер на 9503 хил. лв.
В прогнозните си данни дружеството предвижда завишаване на услов-

но-постоянните разходи за 2007 г. – разходи за амортизации и ремонти, разходи 
за заплати и възнаграждения в сравнение с вече реално отчетените разходи за 
2006 г. при наличието на съществени и скъпи инвестиции в технологията – мон-
таж на газови двигатели и цялостна промяна в технологията и режимите на 
производство на топлинна енергия.

В много позиции хоризонталното сравнение между отчетните параме-
три и прогнозните такива са нелогични и невъзможни и извършените корекции 
в предложените разходи са експертни, без наличието на възможност за сравне-
ние с вече отчетени параметри при променената схема на производство и фи-
нансова необходимост от покриване на взетите кредити.

Извършени са следните корекции.
1. Коригирани са “Разходи за амортизации” в производството от 3899 

хил. лв. на 3 799 хил. лв., т.е. със 100 хил. лв. или с 2,56 %. Прогнозният раз-
мер на “Разходи за амортизации” позволява самофинансирането на дейността 
в дружеството.

2. Коригирани са “Разходи за ремонт” в производството от 1840 хил. лв. 
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на 1540 хил. лв., т.е. с 300 хил. лв. или с 16,30 %.
3. Коригирано е общото ниво на “Разходи за заплати и възнаграждения” 

от 1098 хил. лв. на 898 хил. лв., т.е. с 200 хил. лв. или с 18,21 %.
4. Коригирано е общото ниво на “Разходи за безплатна предпазна хра-

на” от 112 хил. лв. на 17 хил. лв., т.е. с 95 хил. лв. или с 84,82 %.
5. Коригирана е стойността на технологичните разходи по преноса на 

топлинната енергия с топлоносител гореща вода от 64 555 МВтч или с 25,61 % 
до 52 555 МВтч или с 20,85 %, в съответствие с изискванията на т. 4 от Основ-
ните насоки за ценово регулиране на българските топлофикационни предприя-
тия (приети с Протоколно решение на ДКЕВР № 46 от 27.04.2005 г., т. 2).

Във връзка с декларирано намерение на дружеството да прилага досега 
действащата цена на топлинната енергия с гореща вода допълнително е кориги-
рана стойността на технологичните разходи по преноса на топлинната енергия 
с топлоносител гореща вода в съответствие с предвидените от дружеството ин-
вестиции в топлопреносната мрежа през следващия регулаторен период 2007-
2009 г.

След извършените корекции изчислените цени и елементите на не-
обходимите приходи на “Топлофикация Бургас” ЕАД са следните.

1. Преференциална цена без ДДС на електрическа енергия – 122,92 лв./
МВтч, в т.ч.:

– индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 107,92 
лв./МВтч;

– добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 15,00 лв./МВтч.
2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна 

пара – 80,96 лв./МВтч, без ДДС.
3. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща 

вода – 65,44 лв./МВтч, без ДДС.

Ценообразуващи елементи:
– необходими годишни приходи – 27 238 хил. лв.;
– регулаторна база на активите – 21 105 хил. лв.;
– норма на възвръщаемост – 9,85 %.

“Топлофикация Варна” ЕАД

С писмо вх. № Е-14-15-10/13.06.2007 г. дружеството е подало заявления 
за утвърждаване на цени на топлинна и електрическа енергия със следните при-
ложения.

1. Прогнозна информация за 2007 г. – справки от № 1 до № 7.
2. Информация за 12-месечен отчет за 2006 г.
3. Заверен от одитор годишен финансов отчет.
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4. Документ за внесена такса за разглеждане на заявлението.
5. Финансово-счетоводна информация.
6. Технико-икономически данни, включително месечни отчети за про-

дажбите през базисната година.
7. Информация по групи потребители за базисната година.
8. Публикувана обява във в. “Черно море” от 04.06.2007 г. за промяна на 

цената на топлинна енергия.

Дружеството е предложило за утвърждаване следните цени.
1. Преференциална цена без ДДС на електрическа енергия – 119,5 лв./

МВтч.
2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща 

вода – 72,33 лв./МВтч, без ДДС.

С писма вх. № Е-14-15-9/31.05.2007 г. и вх. № Е-14-15-6/25.04.2007 г. 
от дружеството е постъпила следната прогнозна информация, необходима за 
утвърждаване на цените на топлинна и електрическа енергия.

1. Прогнозна информация за 2007 г. – справки от № 1 до № 7.
2. Максимални стойности на потребление на топлоенергия с гореща 

вода за 2005 и 2006 г.
3. Справка за икономическата обоснованост на инвестициите за пери-

ода 2007-2009 г.
4. Инвестиционна програма на дружеството за периода 2007-2009 г.
5. Амортизационен план на дружеството за периода 2007-2009 г.
6. Окончателен годишен финансов отчет за 2006 г. с всички приложе-

ния.
Дружеството е представило изисканите с писмо изх. № Е-14-00-13/

21.05.2007 г. на ДКЕВР информация и документи, необходими за разглеждане 
на заявленията.

След прегледа на представената информация е констатирано след-
ното.

І. Икономически аспекти
Финансови резултати от дейността на дружеството през 2006 г.
Текущият финансов резултат съгласно представения финансов отчет на 

“Топлофикация Варна” ЕАД за 2006 г. е печалба в размер на 128 хил. лв., като 
спрямо предходната 2005 г. се наблюдава намаление на отчетената печалба от 
цялостната дейност на дружеството. В края на 2005 г. отчетеният текущ финан-
сов резултат съгласно представения отчет е печалба в размер на 540 хил. лв.

Анализът на приходите и разходите показва, че основните причини за 
влошаването на финансовия резултат в края на 2006 г., въпреки нарастването 
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на нетните приходи от продажби, е значително по-високото ниво на отчетените 
общи разходи спрямо отчетените общи приходи, а именно:

1. Увеличение на общите приходи с 5,55 %, в т.ч.:
– увеличение на нетните приходи от продажби с 395 хил. лв.;
– отчетени финансови приходи в размер на 17 хил. лв.
2. Увеличение на общите разходи с 11,97 %, в т.ч.:
– намаление на разходите за външни услуги и осигуровки общо с 46 

хил. лв.;
– увеличение на финансовите разходи с 24 хил. лв.
– увеличение на всички останали разходи по икономически елементи.
С най-висок дял в структурата на приходите са приходите от продажби 

на топлинна и електрическа енергия (96,98 %), а в структурата на разходите 
най-голям дял (72,284 %) заемат разходите за материали, в т.ч. разходите за го-
рива.

Промяната на финансовите показатели за ефективност на “Топлофика-
ция Варна” ЕАД през 2006 г. спрямо предходната година показва, че на всеки 
100 лв. приход разходите за дейността са нараснали с 5,47 лв., в т.ч. най– голям 
дял има нарастването с 6,03 лв. на разходите за материали. Влошаването на 
показателите за ефективност е изходната предпоставка за отчетената по-ниска 
печалба.

Основният капитал към 31.12.2006 г. е в размер на 3965 хил. лв., а собст-
веният капитал нараства с 206 хил. лв. до 4611 хил. лв. Нетекущите пасиви 
на “Топлофикация Варна” ЕАД намаляват с 960 хил. лв. до 2023 хил. лв., а 
текущите пасиви на дружеството нарастват до 3621 хил. лв. от 2839 хил. лв. за 
предходната година.

Активите намаляват незначително (0,3 %) до 10 255 хил. лв., в т.ч. нама-
ление на дълготрайните активи с 6,3 %.

От отчета за паричния поток е видно, че за 2006 г. дружеството отчита 
положителен нетен паричен поток от основна дейност в размер на 1133 хил. 
лв. За същия период не са отчетени парични потоци, свързани с инвестиционна 
дейност. Отчетеният нетен паричен поток от финансова дейност е отрицателен 
и е в размер на 1090 хил. лв.

За разглеждания период реализираният нетен паричен поток от цялост-
ната дейност е положителен и е в размер на 43 хил. лв., в резултат на което в 
края на периода наличните парични средства нарастват до 109 хил. лв.

Дългосрочната задлъжнялост намалява с 32,2 %, а показателят за обща 
ликвидност през 2006 г. намалява до 0,81 от 0,84 за 2005 г., което е резултат от 
нарастването на краткотрайните активи с 20,3 % и на краткосрочните пасиви с 
27,5 %.

Въпреки отчетената по-ниска текуща печалба за 2006 г. спрямо 2005 г., 
стойностите на финансовите показатели, изчислени на база общата балансова 
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структура на “Топлофикация Варна” ЕАД към 31.12.2006 г. показват подобря-
ване на финансовата сигурност. Финансовата структура на дружеството в края 
на 2006 г. е подобрена спрямо предходната 2005 г., като очакваната структура 
на пасива ще е в съотношение 45 % собствен капитал и 55 % привлечени сред-
ства.

Резултатите от анализа на дейността на “Топлофикация Варна” ЕАД в 
периода 2004-2006 г., показват възможността на дружеството да генерира пе-
чалби от цялостната си дейност.

Отчетените показатели за текуща рентабилност през анализираният пе-
риод са положителни величини, което от своя страна показва възможността на 
дружеството да реализира доходност от дейността си.

Изменението в периода 2004-2005 г. на мащаба на дейността на “Топ-
лофикация Варна” ЕАД е признак за нарастване на финансовия обхват на дру-
жеството. Отчетената структура на източниците за финансиране на дейността 
предполага средна степен на финансова обремененост, а отчетените стойности 
на показателите за ликвидност са индикатор за влошаване възможността на 
дружеството да изплаща текущите си задължения с наличните си краткотрайни 
активи.

Резултатите от финансовото управление на “Топлофикация Варна” ЕАД 
в периода 2004-2005 г. определят общото финансово състояние на дружеството 
от добро в края на 2004 г., до лошо за 2005 г. и към 31.12.2006 г.

ІІ. Образуване на цената
Общото ниво на условно-постоянните разходи по прогноза за 2007 г. е в 

размер на 2484 хил. лв. , при отчетени за 2006 г. УПР в размер на 1934 хил. лв.
Следователно дружеството е поискало в цените за 2007 г. да бъдат ут-

върдени с 550 хил. лв., т.е. с 28,43 % повече условно-постоянни разходи в срав-
нение с отчетените такива през 2006 г.

Извършени са следните корекции.
1. Коригирани са “Разходи за материали за текущо поддържане” в про-

изводството от 139 хил. лв. на 119 хил. лв., т.е. с 20 хил. лв., в съответствие с 
нивото на отчетените през 2006 г. – 48 хил. лв., и предстоящите дейности по 
поддържане в изправност на съоръженията, съгласно инструкциите за експло-
атация.

2. Коригирани са “Разходи за ремонт” в производството от 305 хил. лв. 
на 275 хил. лв., т.е. с 30 хил. лв. или с 9,83 %, при отчетена стойност за 2006 г. 
160 хил. лв. Прогнозният размер на “Разходи за ремонт” е със 71,87 % повише-
ние в сравнение с отчетения размер през 2006 г., и осигурява финансирането 
на предстоящите ремонтни дейности в дружеството в рамките на утвърдената 
ремонтна програма на дружеството и реалните финансови възможности.
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3. Коригирано е общото ниво на “Разходи за заплати и възнаграждения” 
в производството от 448 хил. лв. на 428 хил. лв., т.е. с 20 хил. лв. или с 4,46 %, 
при отчетена стойност за 2006 г. 355 хил. лв. Прогнозният размер на “Разходи 
за заплати и възнаграждения” е с 20,56 % повишение в сравнение с отчетения 
размер през 2006 г.

4. Коригирано е общото ниво на “Разходи за безплатна предпазна храна” 
от 77 хил. лв. на 42 хил. лв., т.е. с 35 хил. лв. или с 45,45 %. Прогнозният размер 
на “Разходи за безплатна предпазна храна” е с 44,82 % повишение в сравнение 
с отчетения размер през 2006 г.

Общото ниво на корекциите в УПР е 105 хил. лв., което представлява 
4,27 % от предложените за утвърждаване условно-постоянни разходи.

5. Коригирани са “Разходи за енергия” в производството от 80 хил. лв. 
на 30 хил. лв., т.е. с 50 хил. лв. или с 62,5 %, при отчетена стойност за 2006 г. 21 
хил. лв. Прогнозният размер на “Разходи за енергия” е с 42,85 % повишение в 
сравнение с отчетения размер през 2006 г.

6. Коригирана е стойността на технологичните разходи по преноса на 
топлинната енергия с топлоносител гореща вода от 36 050 МВтч или 34,97 % 
до 32 150 МВтч или 31,19 %, в съответствие с изискванията на т. 4 от Основни-
те насоки за ценово регулиране на българските топлофикационни предприятия 
(приети с решение на ДКЕВР по т. 2 от протокол № 46 от 27.04.2005 г.)

С писмо вх. № Е-14-15-11/28.06.2007 г. “Топлофикация Варна” ЕАД е 
представило своето основно искане да бъде определена по-висока преферен-
циална цена на електрическата енергия при запазване на досега действащата 
цена на топлинната енергия със следните пояснения и възражения по извър-
шените от комисията корекции.

1. На материалите за текущо поддържане с 20 хил. лв.
Материалите за текущ ремонт при 20 000 часа работа на когенераторите 

значително надвишават предвидените от дружеството. Съгласно офертата на за-
вода-производител (с приложена справка) за двата двигателя ще са необходими 
96 хил. лв.

2. На разходите за ремонт с 30 хил. лв.
Само разходите за труд (и допълнителни) по ремонта на когенераторите 

са около 34 хил. лв. (с приложение), т.е. в обявения вече план за основни ремон-
ти от януари 2007 г. има повишение с 50 хил. лв.

3. На разходите за заплати и възнаграждения с 20 хил. лв.
Съгласувано с новия собственик по отношение на кадровата политика е заложе-
но 20 % увеличение на ФРЗ, който не е променян от 7 години.

4. На разходите за безплатна предпазна храна
Отчетните данни за 2006 г. не са характерни, тъй като до април 2006 г. 

не е осигурявана безплатна храна. Освен това съгласно КТД има договореност 
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за увеличение на дневната сума. Необходимата сума за 2007 г. е 59 280 лв., без 
ДДС (съгласно приложената справка).

5. В разходите за енергия е допусната техническа грешка на стойности-
те в колоните за производство и пренос. Стойностите са: 30 хил. лв. – в произ-
водството, 61 хил. лв. – в преноса, общо 91 хил. лв.

След анализа на постъпилите от “Топлофикация Варна” ЕАД възраже-
ния ДКЕВР счита, че не са налице основания за удовлетворяване на исканията 
на дружеството.

След извършените корекции изчислените цени и елементите на не-
обходимите приходи на “Топлофикация Варна” ЕАД са следните.

1. Преференциална цена без ДДС на електрическа енергия – 105,74 лв./
МВтч, в т.ч.:

– индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 85,74 лв./
МВтч;

– добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 20,00 лв./МВтч.
2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща 

вода – 72,50 лв./МВтч, без ДДС.

Ценообразуващи елементи:
– необходими годишни приходи – 8465 хил. лв.;
– регулаторна база на активите – 5770 хил. лв.;
– норма на възвръщаемост – 7,98 %.

“Топлофикация ВТ” АД

С писмо № Е-14-05-5/24.01.2007 г. дружеството е подало заявление за 
утвърждаване на цени на електрическа и топлинна енергия със следните при-
ложения.

1. Информация за 12-месечен отчетен период (базисна година).
2. Документ за внесена държавна такса.
3. Технико-икономически данни.
4. Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа 

(обр. 15).
5. Доказателство за предварително обявяване на цените в един местен 

всекидневник.

Дружеството е предложило за утвърждаване следните цени.
1. Преференциална цена без ДДС на електрическа енергия – 113,30 лв./

МВтч.
2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща 

вода – 85,49 лв./МВтч, без ДДС.
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С писмо № Е-14-05-10/30.05.2007 г. дружеството е представило към за-
явлението за утвърждаване на цени на топлинна и електрическа енергия след-
ната допълнителна информация.

1. Прогнозна информация, изготвена по справки от № 1 до № 7.
2. Стойност на регулаторна база на активите с приложени:
– справка за нетните инвестиции за периода 2007-2009 г.;
– амортизационен план за периода 2007-2009 г.;
– инвестиционна програма 2007-2009 г.;
– обосновка на инвестиционната програма.
3. Прогнозен среден размер на амортизациите на нетните инвестиции за 

периода 2007-2009 г. с приложени:
– справка за прогнозен среден размер на амортизациите на нетните ин-

вестиции за периода 2007-2009 г.;
– амортизационен план за периода 2007-2009 г.
4. Максимална стойност на потребление на топлинна енергия с топло-

носител гореща вода за 2005 и за 2006 г.
5. Копия от доказателствата по чл. 36а, ал. 1 от ЗЕ, предоставени с пис-

мо Е-14-05-5/24.01.2007 г.
6. Копие от платежен документ за внесена такса, представен с писмо 

Е-14-05-5/24.01.2007 г.

Съгласно представените от дружеството справки от № 1 до № 7 изчис-
лените цени са следните.

1. Преференциална цена без ДДС на електрическа енергия – 158,95 лв./
МВтч.

2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща 
вода – 85,93 лв./МВтч, без ДДС.

След прегледа на представената информация е констатирано след-
ното.

І. Икономически аспекти
Финансови резултати от дейността на дружеството през 2006 г.
Текущият финансов резултат на “Топлофикация ВТ” АД за 2006 г., съ-

гласно годишния финансов отчет е печалба в размер на 416 хил. лв. В края на 
2005 г. отчетеният текущ финансов резултат съгласно публикувания отчет е пе-
чалба в размер на 474 хил. лв. (след данъци).

Очакваната печалба от цялостната дейност на дружеството, въпреки на-
малението на нетните приходи от продажби на топлинна енергия, е резултат от 
по-интензивното намаление на общите разходи спрямо намалението на общите 
приходи, а именно:

1. Намаление на общите приходи с 15,08 %, в т.ч.:
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– намаление на нетните приходи от продажби с 922 хил. лв.;
– нарастване на финансовите приходи със 102 хил. лв..
2. Намаление на общите разходи с 15,35 %, в т.ч.:
– намаление на разходите по икономически елементи с 348 хил. лв., като 

с най-висок относителен дял е намалението на разходите за материали 425 хил. 
лв.;

– най-голямо влияние оказва изменението на сумите с корективен ха-
рактер, които от 151 хил. лв. за 2005 г. през 2006 г. са отрицателна величина в 
размер на 306 хил. лв.;

– нарастване на финансовите разходи с 51 хил. лв.
С най-висок дял в структурата на приходите са приходите от лицензи-

онна дейност (84,86 %) и други приходи (3,23 %), а в структурата на разходите 
най-голям дял заемат разходите за материали(71,18 %) и външни услуги (15,30 
%).

Въпреки очакваната печалба, промяната на финансовите показатели за 
ефективност на “Топлофикация ВТ” АД през 2006 г. спрямо предходната година 
показва, че на всеки 100 лв. приход разходите за дейността са нараснали със 
7,78 лв., в т.ч. най-голям дял има нарастването с 4,36 лв. на разходите за външни 
услуги.

Основният капитал към 31.12.2006 г. е в размер на 1197 хил. лв., а собст-
веният капитал в размер на 5103 хил. лв. Нетекущите пасиви на “Топлофикация 
ВТ” АД са 1969 хил. лв., а текущите пасиви на дружеството нарастват до 2958 
хил. лв. от 2644 хил. лв. за предходната година.

Активите нарастват с 1,27 пъти до 10 030 хил. лв., в т.ч. нарастване на 
дълготрайните активи с 1,44 пъти.

От отчета за паричния поток е видно, че за 2006 г. дружеството отчита 
положителен нетен паричен поток от основна дейност в размер на 910 хил. лв. 
За същия период са отчетени 624 хил. лв., свързани с инвестиционна дейност 
(придобиване на дълготрайни активи).

Отчетеният нетен паричен поток от финансова дейност е отрицателен, 
в размер на 386 хил. лв. За разглеждания период реализираният нетен паричен 
поток от цялостната дейност е отрицателен и е в размер на 88 хил. лв., в резул-
тат на което в края на периода наличните парични средства намаляват до 6 хил. 
лв.

Нарастването на дългосрочната задлъжнялост е 3,33 пъти, а показателят 
за обща ликвидност през 2006 г. намалява до 0,87 от 1,03 за 2005 г.

Общото финансово състояние на “Топлофикация ВТ” АД, определено 
на база общата балансова структура към 31.12.2006 г. е напрегнато. Дружество-
то има свободни капиталови източници за покриване на финансовите си задъл-
жения, но ще среща затруднения при инвестирането в нови ДМА и покриването 
на текущите си задължения със собствени средства. Финансовата структура на 
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дружеството в края на 2006 г. е влошена спрямо предходната 2005 г., като очак-
ваната структура на пасива ще е в съотношение 51 % собствен капитал и 49 % 
привлечени средства.

 Резултатите от анализа на дейността на “Топлофикация ВТ” АД в пери-
ода 2004-2006 г., показват възможността на дружеството да генерира печалби от 
цялостната си дейност.

Отчетените показатели за текуща рентабилност през анализираният пе-
риод са положителни величини с тенденция на нарастване в годините, което от 
своя страна показва възможността на дружеството да реализира доходност от 
дейността си.

Изменението в годините на мащаба на дейността на “Топлофикация 
ВТ” АД е признак за нарастване на финансовия обхват на дружеството. Отчете-
ната структура на източниците за финансиране на дейността предполага средна 
степен на финансова обремененост, а отчетените стойности на показателите за 
ликвидност са индикатор за влошаване възможността на дружеството да изпла-
ща текущите си задължения с наличните си краткотрайни активи.

Резултатите от финансовото управление на “Топлофикация ВТ” АД в 
периода 2004-2005 г. определят общото финансово състояние на дружеството от 
много добро в края на 2004 г. до напрегнато към 31.12.2006 г.

Влошаването на финансовата сигурност в края на анализираният пери-
од е резултат от извършените инвестиции в изграждането на съвременен модул 
за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия.

ІІ. Образуване на цената
В прогнозните си данни дружеството предвижда завишаване на услов-

но-постоянните разходи за 2007 г. – разходи за амортизации и ремонти, разходи 
за заплати и възнаграждения в сравнение с вече реално отчетените разходи за 
2006 г. при наличието на съществени и скъпи инвестиции в технологията – мон-
таж на газов двигател и цялостна промяна в технологията и режимите на произ-
водство на топлинна енергия.

В много позиции хоризонталното сравнение между отчетните параме-
три и прогнозните такива са нелогични и невъзможни и извършените корекции 
в предложените разходи са експертни, без наличието на възможност за сравне-
ние с вече отчетени параметри при променената схема на производство и фи-
нансова необходимост от покриване на взетите кредити.

Извършени са следните корекции.
1. Коригирани са “Разходи за амортизации” в производството от 649 

хил. лв. на 591 хил. лв., т.е. с 50 хил. лв. или със 7,7 %. Прогнозният размер на 
“Разходи за амортизации” позволява самофинансирането на дейността в дру-
жеството.
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2. Процентът на данъчните задължения е променен от 15 % на 10 % 
съгласно ЗКПО.

3. Коригирана е разходната норма за производство на топлинна енергия 
при разделното производство от вт = 143,72 кг/MВтч на вт = 130,29 кг/MВтч чрез 
корекция на разхода на природен газ с 400 000 нм3.

След извършените корекции изчислените цени и елементите на не-
обходимите приходи на “Топлофикация ВТ” АД са следните.

1. Преференциална цена без ДДС на електрическа енергия – 122,66 лв./
МВтч, в т.ч.:

– индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 107,66 
лв./МВтч;

– добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 15,00 лв./МВтч.
2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща 

вода – 90,01 лв./МВтч, без ДДС.

Ценообразуващи елементи:
– необходими годишни приходи – 5752 хил. лв.;
– регулаторна база на активите – 4307 хил. лв.;
– норма на възвръщаемост – 10,18 %.

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД

С писмо вх. № Е-14-24-11/01.06.2007 г. дружеството е подало заявление 
за утвърждаване на цена на топлинна енергия със следните приложения.

1. Одитиран годишен финансов отчет за 2006 г.
2. Отчетна информация за продадените количества топлинна енергия и 

приходите от продажби за 2006 г.
3. Прогнозни технико-икономически данни за 2007 г. и отчетни за 2006 г. 

с приложени справки от № 1 до № 6.
4. Обяснителна записка.
5. Копие от публикацията във в. “Конкурент” от 31.05.2007 г. на предло-

жението за нова цена на топлинната енергия.
6. Документ за платена такса за разглеждане на заявлението.

Дружеството е предложило за утвърждаване:
– еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща 

вода – 26,10 лв./МВтч, без ДДС.

След прегледа на представената информация е констатирано след-
ното.
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Подробен анализ на дружеството по отношение на производството на 
топлинна енергия не може да бъде направен, защото общото ниво на производ-
ствените разходи се определя чрез коефициент от общите разходи на бл. № 5 и 
бл. № 6.

Подробен анализ на общото финансово състояние на дружеството за 
2005 и 2006 г. е направен към сектор “Електроенергетика”.

Изчислената цена и елементите на необходимите приходи на “АЕЦ 
Козлодуй” ЕАД са следните:

– еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща 
вода – 26,10 лв./МВтч, без ДДС.

Ценообразуващи елементи:
– необходими годишни приходи – 2247 хил. лв.;
– регулаторна база на активите – 4933 хил. лв.;
– норма на възвръщаемост – 1,84 %.

“Топлофикация Разград” ЕАД

С писмо вх. № Е-14-16-8/14.06.2007 г. дружеството е подало заявление 
за утвърждаване на цена на топлинна енергия със следните приложения.

1. Отчетни за 2006 г. и прогнозни технико-икономически данни за 2007 г. 
с приложени справки от № 1 до № 6.

2. Амортизационен план.
3. Инвестиционна програма за периода 2007-2009 г.
4. Копие от документ за платена такса за разглеждане на заявлението.
5. Заверено копие от обява, публикувана в местен вестник “Гледища”, 

бр. 64/08.06.2007 г., и в ежедневника в. “Дневник”, бр. 111/11.06.2007 г.

Дружеството е предложило за утвърждаване:
– еднокомпонентна цена на топлинна енергия с гореща вода – 86,33 лв./

МВтч, без ДДС.

С писмо вх. № Е-14-16-9/21.06.2007 г. дружеството е представило мак-
симални стойности на потребление на топлинна енергия с гореща вода за 2005 
и 2006 г.

След прегледа на представената информация е констатирано след-
ното.

І. Икономически аспекти
Финансови резултати от дейността на дружеството през 2006 г.
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Текущият финансов резултат на “Топлофикация Разград” ЕАД за 2006 г. 
е загуба в размер на 3 хил. лв., като спрямо предходната 2005 г. се наблюдава 
влошаване на финансовия резултат от цялостната дейност на дружеството. В 
края на 2005 г. отчетеният текущ финансов резултат съгласно представения от-
чет е печалба в размер на 44 хил. лв.

Анализът показва, че основните причини за влошаването на финансо-
вия резултат в края на 2006 г., въпреки нарастването на нетните приходи от 
продажби, е по-високото ниво на отчетените общи разходи спрямо отчетените 
общи приходи, а именно:

1. Увеличение на общите приходи с 5,02 %, в т.ч.:
– увеличение на нетните приходи от продажби със 100 хил. лв.;
2. Увеличение на общите разходи със 7,54 %, в т.ч.:
– намаление на разходите за персонал с 56 хил. лв.;
– увеличение на финансовите разходи с 2 хил. лв.
– увеличение на всички останали разходи по икономически елементи.
С най-висок дял в структурата на приходите са приходите от лицензи-

онна дейност (94,03 %), а в структурата на разходите най-голям дял (67,72 %) 
заемат разходите за материали, в т.ч. разходите за горива.

Промяната на финансовите показатели за ефективност на “Топлофика-
ция Разград” ЕАД през 2006 г. спрямо предходната година показва, че на всеки 
100 лв. приход разходите за дейността са нараснали с 2,74 лв., в т.ч. най-голям 
дял има нарастването с 3,82 лв. на разходите за материали.

Основният капитал към 31.12.2006 г. е в размер на 2099 хил. лв., а собст-
веният капитал в размер на 2535 хил. лв. Нетекущите пасиви на “Топлофикация 
Разград” ЕАД са 193 хил. лв., а текущите пасиви на дружеството нарастват до 
259 хил. лв. от 141 хил. лв. за предходната година.

Активите нарастват с 3,07 % до 2987 хил. лв., в т.ч. намаление на дълго-
трайните активи с 6 % и увеличение на краткотрайните активи с 15,08 %.

От отчета за паричния поток е видно, че за 2006 г. дружеството отчита 
положителен нетен паричен поток от основна дейност в размер на 35 хил. лв. 
За същия период са отчетени 13 хил. лв., свързани с инвестиционна дейност 
(придобиване на дълготрайни активи). Отчетеният нетен паричен поток от фи-
нансова дейност е отрицателен и е в размер на 29 хил. лв.

За разглеждания период реализираният нетен паричен поток от цялост-
ната дейност е отрицателен и е в размер на 7 хил. лв., в резултат на което в края 
на периода наличните парични средства намаляват до 44 хил. лв.

Намалението на дългосрочната задлъжнялост е с 20,90 %, а показате-
лят за обща ликвидност през 2006 г. намалява до 5,54 от 8,84 за 2005 г., което е 
резултат от значителното нарастване на краткосрочните пасиви (83,69 %), в т.ч. 
нарастване на задълженията към доставчици и клиенти от 50 хил. лв. на 161 
хил. лв. за отчетната 2006 г.
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Въпреки очакваната текуща загуба, общото финансово състояние на 
“Топлофикация Разград” ЕАД за 2006 г., определено на база общата балансо-
ва структура е много добро. Дружеството има свободни капиталови източни-
ци за покриване на текущите си задължения, няма да среща затруднения при 
инвестирането в нови ДМА и покриването на финансовите си задължения със 
собствени средства.

Финансовата структура на дружеството в края на 2006 г. търпи незначи-
телна промяна спрямо предходната 2005 г., като очакваната структура на пасива 
ще е в съотношение 85 % собствен капитал и 15 % привлечени средства.

Изменението в годините на мащаба на дейността на “Топлофикация 
Разград” ЕАД е признак за нарастване на финансовия обхват на дружеството. 
Отчетената структура на източниците за финансиране на дейността предполага 
ниска степен на финансова обремененост, а отчетените високи стойности на 
показателите за ликвидност са индикатор за възможността на дружеството да 
изплаща текущите си задължения с наличните си краткотрайни активи.

Резултатите от финансовото управление на “Топлофикация Разград” 
ЕАД в периода 2004-2005 г. определят общото финансово състояние на друже-
ството като много добро.

ІІ. Образуване на цената
Общото ниво на условно-постоянните разходи по прогноза за 2007 г. е в 

размер на 610 хил. лв. , при отчетени за 2006 г. УПР в размер на 583 хил. лв.
Следователно дружеството е поискало в цените за 2007 г. да бъдат ут-

върдени с 27 хил. лв., т.е. с 4,42 % повече условно-постоянни разходи в сравне-
ние с отчетените такива през 2006 г.

Извършени са следните корекции.
1. Коригирани са “Разходи за материали” в производството от 18 хил. 

лв. на 13 хил. лв., т.е. с 5 хил. лв. или с 27,77 %.
2. Коригирани са “Разходи за външни услуги” в производството от 34 

хил. лв. на 29 хил. лв., т.е. с 5 хил. лв. или с 14,70 %.
3. Коригирани са “Разходи за енергия” в производството от 80 хил. лв. 

на 75 хил. лв., т.е. с 5 хил. лв. или с 6,25 %.
4. Коригирана е стойността на “Оборотен капитал” от 1615 хил. лв. на 

1115 хил. лв., т.е. с 500 хил. лв. или с 30,95 %.
5. Коригирана е стойността на “Данъчни задължения” от 15 % на 10 % 

съгласно ЗКПО.
6. Коригирана е стойността на технологичните разходи по преноса на 

топлинната енергия с топлоносител гореща вода от 5850 МВтч или 19,12 % 
до 4850 МВтч или 15,86 %, в съответствие с изискванията на т. 4 от Основни-
те насоки за ценово регулиране на българските топлофикационни предприятия 
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(приети с Протоколно решение на ДКЕВР № 46 от 27.04.2005 г., т. 2).

С писмо вх. № Е-14-16-10/06.07.2007 г. “Топлофикация Разград” ЕАД 
е представило своето основно искане да бъде определена по-висока цена на 
топлинната енергия със следните пояснения и възражения.

1. Финансовият резултат на дружеството за 2006 г. е 3 хил. лв. загуба.
Въпреки намалението на производството и реализацията на топлоенергия съот-
ветно с 3695 МВтч и 2742 МВтч, приходите са със 100 хил. лв. повече, а разхо-
дите с 60 хил. лв. повече и се дължат най-вече на по-високата цена на природния 
газ.

2. С действащата до момента цена 69,75 лв./МВтч текущият финансов 
резултат за първото шестмесечие на 2007 г. е, както следва:

– до 30 април – 74 хил. лв. печалба;
– до 31 май – 17 хил. лв. печалба
– очаквано за шестмесечието на 2007 г. – около 50 хил. лв. загуба.
3. С предложената за утвърждаване от комисията цена 80,39 лв./МВтч 

дружеството няма да може да компенсира през ноември-декември увеличава-
нето на загубата през месеците юли – октомври. Очертава се загуба за 2007 г. 
около 60 хил. лв., която загуба ще се увеличи, ако през октомври се увеличи 
цената на природния газ.

4. Заплатите в “Топлофикация Разград” ЕАД са обвързани с финансовия 
резултат. Отрицателният финансов резултат води до замразяване на заплатите 
в дружеството и увеличаване на текучеството. За сведение: средната работна 
заплата е 380 лв., за година и половина са напуснали 12 човека от средно спи-
съчен състав 45.

Предвид горното дружеството настоява за утвърждаване на цена на то-
плинната енергия от 86,33 лв./МВтч и за промяна в нормативната уредба:

– да се промени периодът на регулиране на цените с този на “Булгаргаз” 
ЕАД;

– да се отмени т. 4 от Основните насоки за ценово регулиране на то-
плинната енергия.

След анализа на постъпилите от “Топлофикация Разград” ЕАД възраже-
ния, ДКЕВР счита, че не са налице основания за удовлетворяване на исканията 
на дружеството.

След извършените корекции изчислената цена и елементите на не-
обходимите приходи на “Топлофикация Разград” ЕАД са следните:

– еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща 
вода – 80,39 лв./МВтч, без ДДС.

Ценообразуващи елементи:
– необходими годишни приходи – 2069 хил. лв.;
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– регулаторна база на активите – 2321 хил. лв.;
– норма на възвръщаемост – 8,77 %.

“Девен” АД

С писмо вх. № Е-14-28-7/23.05.2007 г. дружеството е подало заявление 
за утвърждаване на цени на топлинна и електрическа енергия със следните при-
ложения.

1. Справки от № 1 до № 6 за прогнозните технико-икономическите по-
казатели за 2007 г.

2. Финансово-счетоводна информация за 2006 г. и прогнозна такава за 
2007 г.

3. Технически отчет за 2006 г.
4. Доказателство, че е изпълнено изискването на чл. 28 от Наредбата 

за регулиране на цените на топлинната енергия за оповестяване в медиите на 
предложението за изменение на действащите цени на топлинна енергия, доста-
вяна с водна пара за 2007 г.

5. Справка за средно претеглената цена на складовата наличност към 
01.05.2007 г., както и информация по доставката на оставащи количества твърди 
горива, на база сключени договори с доставчиците.

6. Документ за внесена държавна такса.

Дружеството е предложило за утвърждаване следните цени.
1. Преференциална цена без ДДС на електрическа енергия – 85,19 лв./

МВтч.
2. Цена на топлинна енергия с водна пара – 28,59 лв./МВтч, без ДДС. 

С писмо изх. № Е-14-28-7/04.06.2007 г. от дружеството е поискана след-
ната допълнителна информация с обосновка на изменението на прогнозираните 
стойности за 2007 г. спрямо отчетените за 2006 г. на:

1. Разходи за данъци и такси в “Разходи за външни услуги” в Справка 
№ 1 “Разходи”.

2. Разходи за експертни и одиторски услуги.
3. Разходи за ремонт.
4. Разходи “Други” в т. 7 “Други разходи” в Справка № 1.
5. Разходи за вода.
6. Стойност на ДМА – по елементи от Справка № 2 “РБА”.
7. Приходи от топлоносител и деминерализирана вода.
8. Отчетна стойност и натрупаните и годишните амортизации на съоръ-

женията, неизползвани за достигне на максималните мощности в производство-
то за 2005 и 2006 г.

9. Подробна технико-икономическа обосновка за размера и необхо-
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димостта от извършването на предложените инвестиции и достигнатите мак-
симални стойности на потребление с пара за 2005 и 2006 г. (т. 3 от писмо на 
ДКЕВР изх. № Е-14-00-10/10.05.2007 г.)

С писмо вх. № Е-14-28-7/11.06.2007 г. дружеството е представило иска-
ната информация със следните обосновки.

1. Разходите за данъци и такси са завишени спрямо нивата от 2006 г., 
поради начислен акциз за твърдите горива за периода януари-април в размер на 
1635 хил. лв.

2. В “Разходи за експертни и одиторски услуги” за 2007 г. са предвидени 
разходи в размер на 1720 хил. лв. Тук са включени завишените разходи за данъ-
чен и финансов одит, както и експертните оценки и консултации по реализаци-
ята на инвестиционните проекти.

Общото нарастване е с 588 хил. лв., като от тях 485 хил. лв. са за експер-
тизите по бюджета за изграждане на котел на циркулиращ кипящ слой.

3. Разходите за ремонт, посочени в справките към заявлението, са 5 138 
хил. лв. Те са посочени в заявлението след актуализация на ремонтната програ-
ма за 2007 г. Завишаването им спрямо 2006 г. се налага поради извършването 
на непредвидени ремонтни дейности по котел № 9, турбини № 4 и № 7, както и 
поради нарастване цената на външния труд по договори за ремонт и поддръжка. 
Приложена е справка за бюджет – 2007, актуално изпълнение към 30.04.2007, 
както и актуализиран бюджет – 2007.

4. Разходите “Други” в т. 7 “Други разходи” в Справка № 1 включват 
разходи по договори за услуги, които са за подготовката на техническата и тех-
нологична схема за започване на инвестиционен проект DEZ-SO6001 (изграж-
дане на котел на циркулиращ кипящ слой). Те са за преместване на действащи 
паропроводи, мазутопроводи, тръбопроводи за ХОВ, техническо водоснабдява-
не и други. Техният размер е 686 хил. лв.

5. Разходите за вода за 2007 г. са завишени спрямо отчетните разходи 
за 2006 г. на база нарастване на цената от 36,5 на 39,5 лв. за хил. м3, т.е. с 8,2 
%, както и с по-голямата консумация на охлаждаща вода от язовир “Цонево”. 
Причина за това е ремонтът на охладителна кула – 2, което ще доведе до разход 
на вода с около 30 % по-висок, поради пълното отваряне на охладителния цикъл 
за периода на летните месеци. Очакваните разходи за вода ще възлязат на около 
660 хил. лв.

6. Приходите от топлоносител и деминерализирана вода – очакваните 
приходите от продажба на деминерализирана вода за 2007 г. са 700 хил. лв.

7. План за инвестиции на дружеството за периода 2007-2010 г. с обо-
сновки за необходимостта за реализацията им.

8. По информация, получена от дружеството, в централата няма активи, 
които са извън производствената схема, и има недостиг на производствени мощ-
ности. Посочената максимална мощност от 470 MВт (за 2005 и 2006 г.) е нет-
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ното максимално топлопроизводство за централата. То се покрива при работата 
на петте налични въглищни котли с проектен капацитет от 640 МВт. Резервът за 
икономически целесъобразно покриване на аварийните спирания представлява 
наличните два газови котела (ст. № 9 и № 10) и две противоналегателни турби-
ни (ст. № 4 и № 6). В този смисъл няма активи (съоръжения) и натрупана от тях 
амортизация, които да не участват в осигуряване на максималното производство 
на топлинна енергия и комбинирано производство на електрическа енергия. 

Съоръженията, които не са изведени от експлоатация, но не участват в 
производството, са кондензационната турбина № 3 и котел № 4. В момента е в 
ход процедура за изменение на лицензията. В потвърждение на гореизложеното 
е приложена справка за нулева балансова стойност на двата актива като доказа-
телство, че те не са включени в “РБА”.

Дружеството е представило изисканите с писмо изх. № Е-14-00-10/
10.05.2007 г. на ДКЕВР информация и документи, необходими за разглеждане 
на заявлението.

След прегледа на представената информация е констатирано след-
ното.

І. Икономически аспекти
Финансови резултати от дейността на дружеството през 2006 г.
Отчетеният текущ финансов резултат на “Девен” АД за 2006 г. е печалба 

в размер на 5640 хил. лв., като спрямо предходната 2005 г. се наблюдава значи-
телно подобрение.

Дружеството регистрира за финансовата 2005 г. загуба в размер на 1571 
хил. лв.

Нарастването на текущата печалба за 2006 г. в сравнение с отчетената 
загуба за 2005 г. е резултат от изпреварващото увеличение на общите приходи 
спрямо намалението на общите разходи, а именно:

– увеличение на общите приходи с 5,20 %;
– намаление на общите разходи с 2,51 %.
Нетните приходи от продажби бележат ръст от 4,88 % достигайки до 

96 762 хил. лв., а разходите по икономически елементи нарастват до 90 893 хил. 
лв. от 90 104 хил. лв. за предходната година.

Към 31.12.2006 г. дружеството е начислило 971 хил. лв. разходи за лих-
ви, което е със 130,69 % по-малко в сравнение с 2005 г., но и като цяло финан-
совите разходи за годината намаляват със 125,29 % основно от отчетените с 521 
хил. лв. по-малко отрицателни разлики от промяна на валутни курсове.

Промяната на финансовите показатели за ефективност на “Девен” АД 
показва значително увеличение на коефициента на ефективност от 98,34 лв. 
приходи от дейността на 100 лв. разходи през 2005 г. на 106,11 лв. приходи от 
дейността на 100 лв. разходи през 2006 г.
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Основният капитал към 31.12.2006 г. нараства от 317 хил. лв. в края на 
2005 г. на 22 500 хил. лв., а собственият капитал съответно от 21 277 хил. лв. на 
49 100 хил. лв. в края на 2006 г. Нетекущите пасиви на “Девен” АД са в размер 
на 3663 хил. лв., като спрямо предходната година се наблюдава намаление с 
1129 хил. лв. Текущите пасиви на дружеството намаляват до 30 341 хил. лв. от 
43 970 хил. лв. за предходната година.

Общите активи бележат ръст от 18,65 % до 83 104 хил. лв., в т.ч. нара-
стване на дълготрайните активи с 65,70 %.

От отчета за паричния поток е видно, че за 2006 г. дружеството отчита 
положителен нетен паричен поток от основна дейност в размер на 13 123 хил. 
лв. За същия период са отчетени парични потоци от инвестиционна дейност 
в размер на 23 299 хил. лв. и паричен поток от финансова дейност в размер 
на 7183 хил. лв. Реализираният нетен паричен поток от цялостната дейност е 
отрицателен в размер на 2923 хил. лв., в резултат на което в края на периода 
наличните парични средства намаляват до 1954 хил. лв.

Намалението на дългосрочната задлъжнялост е с 30,82 %, а показателят 
за обща ликвидност през 2006 г. нараства до 0,89 от 0,82 за 2005 г., което е ре-
зултат от изпреварващото намаление на краткотрайните активи спрямо намале-
нието на краткосрочните задължения.

В резултат на отчетената висока печалба от цялостната дейност на дру-
жеството, както и на значителното увеличение на основния акционерен капи-
тал (от 317 хил. лв. на 22500 хил. лв.), финансовите показатели изчислени на 
база общата балансова структура към 31.12.2006 г. показват плавно подобрение, 
спрямо общото лошо финансово състояние на “Девен” АД за 2005 г.

Отчетената финансова структура се подобрява, въпреки че дружество-
то все още не разполага с потенциал за самофинансиране на дейността си и 
има недостиг на оборотни средства за покриване на текущите задължения, но 
разполага с достатъчно собствени средства за покриване на дългосрочните и 
краткосрочни задължения.

Изменението в годините на мащаба на дейността в периода 2004-2006 г. 
е признак за нарастване на финансовия обхват на дружеството, което е резултат 
от извършените инвестиции в проект “Модернизиране на топлоелектрическа 
централа” на “Девен” АД.

Резултатите от анализа на дейността показват стабилизиране на друже-
ството и възможност да генерира печалба. Показателите за текуща рентабилност 
са положителни величини и дружеството реализира доходност от дейността.

Резултатите от финансовото управление на “Девен” АД в периода 2004-
2006 г. определят едно нестабилно, но подобряващо се общо финансово състо-
яние на дружеството през годините.
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ІІ. Образуване на цената
Общото ниво на условно-постоянните разходи по прогноза за 2007 г. е в 

размер на 21 749 хил. лв., при отчетени за 2006 г. УПР в размер на 20 145 хил. лв.
Следователно дружеството е поискало в утвърдените цени за 2007 г. да 

бъдат утвърдени с 1604 хил. лв., т.е. със 7,37 % повече условно-постоянни раз-
ходи в сравнение с отчетените такива през 2006 г.

Извършени са следните корекции.
1. Коригирани са “Експертни и одиторски разходи” в позиция “Разходи 

за външни услуги” от 1720 хил. лв. на 1420 хил. лв., т.е. с 300 хил. лв. или със 
17,44 %. Прогнозният размер на “Експертни и одиторски разходи” е с 25,44 % 
повишение в сравнение с утвърдения размер за 2006 г.

2. Коригирани са “Други разходи” в позиция “Разходи за външни услу-
ги” от 240 хил. лв. на 40 хил. лв., т.е. с 200 хил. лв.

3. Коригирани са “Разходи за ремонт” в производството от 5138 хил. лв. 
на 4838 хил. лв., т.е. с 300 хил. лв. или с 5,83 %, при отчетена стойност за 2006 г. 
4451 хил. лв. Прогнозният размер на “Разходи за ремонт” е с 8,69 % повишение 
в сравнение с отчетения размер през 2006 г.

4. Коригирани са “Разходи за вода” в производството от 660 хил. лв. на 
560 хил. лв., т.е. със 100 хил. лв. или с 15,15 %, при отчетена стойност за 2006 
г. 467 хил. лв.

5. Коригирани са “Консумативи (химикали, реагенти)” в производство-
то от 1130 хил. лв. на 1030 хил. лв., т.е. със 100 хил. лв. или с 8,84 %, при отче-
тена стойност за 2006 г. 961 хил. лв.

6. Преизчислена е цената на въглищата, включена в цените, изменени 
с решение на ДКЕВР № Ц-056/27.04.2007 г., считано от 1.05.07 г., при валутен 
курс 1,5 лв./USD на 119,01 лв./тон.

Общото ниво на корекциите в УПР е 800 хил. лв., което представлява 
3,71 % от предложените за утвърждаване условно-постоянни разходи. Кориги-
раната стойност на УПР в размер на 20 749 хил. лв. е с 3 % по-висока от отчете-
ното ниво от 20 145 на УПР за 2006 г.

С писмо вх. № Е-14-28-12/26.06.2007 г. дружеството е внесло следните 
възражения.

Дружеството изразява своето категорично несъгласие с предложената в 
доклада на ДКЕВР цена на електрическата енергия, произведена по комбини-
ран начин от “Девен” АД, както и срещу предложените за утвърждаване разхо-
ди за дейността. Дружеството предлага ДКЕВР да преразгледа предложението 
за цени, които следва да бъдат определени в съответствие с принципите на ЗЕ и 
подзаконовите нормативни актове за насърчаване на високоефективното и еко-
логично комбинирано производство, които трябва да отчитат реалните иконо-
мически разходи за извършване на дейността.
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В подкрепа на позицията си дружеството излага следните аргументи.
1. Предложената за утвърждаване в доклада на ДКЕВР нова цена на 

комбинирано произведената електрическа енергия противоречи на действащо-
то законодателство.

Съгласно чл. 33, ал. 1 от ЗЕ комисията определя преференциални цени 
за продажба на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин от 
централи с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия. 
Алинея 3 на същия член разпорежда преференциалната цена на електрическата 
енергия, произведена по комбиниран начин да се определя на база индивиду-
алните разходи за производство и добавка, определена от комисията по групи 
производители и по критерии съгласно наредбата по чл. 36, ал. З от ЗЕ.

Члeн 19, ал. 5 от Наредбата за регулиране на цените на електрическа-
та енергия (НРЦЕЕ) предполага минимална цена за комбинирано произведена 
електрическа енергия в размер на 80 % от средната продажна цена за бита за 
предходната календарна година. ДКЕВР не се е съобразила с тази разпоредба, 
като е предложена цена по-ниска с около 25 % от минималната цена, определена 
от действащата наредба.

2. В доклада се посочва, че при определяне на цените на електрическата 
енергия за новия регулаторен период, се прилага нова система за разпределяне 
на разходите за производство на топлинна и електрическа енергия. Тази систе-
ма не е обсъждана с топлофикационните дружества и към настоящия момент 
не е изложена на публично достъпно място за сведение на заинтересованите 
дружества. Този подход на комисията противоречи изцяло с принципите на про-
зрачност, определени в чл. 31 от ЗЕ.

3. Дружеството счита, че определената цена за електрическа енергия 
е открито дискриминационна по отношение на “Девен” АД. Цената от 65 
лв./MВтч, определена от комисията, е драстично по-ниска от определените 
цени за другите дружества от сектора, вариращи от 80 лв./MВтч до 149 лв./
MВтч. Направеното необосновано редуциране на цената на електрическата 
енергия на “Девен” АД се явява и явно субсидиране на определени енергий-
ни дружества и техните клиенти за сметка на индустриалните консуматори 
на топлинна енергия. От друга страна, това ще окаже голям негативен ефект 
върху консуматорите на промишлена топлоенергия, в допълнение към за-
трудненията им, които са свързани с рязкото увеличение на цената на гори-
вата.

4. Предложената цена не следва принципа на насърчаване, а се явява 
пo-скоро санкция срещу “Девен” АД. Дружеството е едно от малкото в сектора, 
произвеждащо електрическа енергия по високоефективен комбиниран начин. 
Освен това то изпълнява широкомащабна инвестиционна програма, насочена 
към повишаване на ефективността на комбинираното производство, съчетано 
със значително редуциране на емисиите на парниковите газове.

Рязкото намаление на цената на електрическата енергия е в дълбок раз-
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рез с целите на ЗЕ (чл. 2, ал. 1, т. 6), прокламиращи поощряване на този вид 
производство. Направеното предложение не кореспондира и с практиката, уста-
новена в държавите от Европейския съюз.

Във връзка с извършения анализ на получените възражения от друже-
ството, е направена следната корекция:

– добавката по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ е коригирана от 14,64 лв./МВтч на 
16,64 лв./МВтч.

След извършените корекции изчислените цени и елементите на не-
обходимите приходи на “Девен” АД са следните.

1. Преференциална цена без ДДС на електрическа енергия – 67,00 лв./
МВтч, в т.ч.:

– индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 50,36 лв./
МВтч; 

– добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 16,64 лв./МВтч.
2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна 

пара – 28,47 лв./МВтч, без ДДС.

Ценообразуващи елементи:
– необходими годишни приходи – 107 624 хил. лв.;
– регулаторна база на активите – 47 898 хил. лв.;
– норма на възвръщаемост – 8,66 %.

“ТЕЦ Свилоза” АД

С писмо вх. № Е-14-38-11/22.05.2007 г. дружеството е подало заявление 
за утвърждаване на цени на топлинна и електрическа енергия със следните при-
ложения.

1. Справки от № 1 до № 6.
2. Справка за средната цена на въглищата и мазута по складова налич-

ност към 01.05.2007 г. и необходимите количества за 2007 г.
3. Справка за максималните стойности на топлинната енергия с топло-

носител гореща вода и пара от производството за 2005 и 2006 г.
4. Титулен списък на основните ремонти за 2007 г.
5. Копие на фактура за доставка на мазут през април 2007 г.
6. Копие на договор за доставка на въглища 0407/СВ от 01.072004 г. и 

анекс № 9 и № 10 към същия договор.
7. Копие на договор за продажба на електрическа енергия с “НЕК” ЕАД 

за 2007 г.
8. Копие на договор за продажба на топлинна енергия със “Свилоза” АД 

за 2007 г.
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9. Инвестиционна програма за периода 2007 – 2009 г.
10. Обосновка относно направените изчисления в Справка № 2 от тех-

нико-икономическите показатели.
11. Копие на платежно нареждане за внесена такса за разглеждане на 

заявлението.

Дружеството е предложило за утвърждаване следните цени.
1. Производствена цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара – 

57,88 лв./МВтч, без ДДС.
2. Преференциална цена без ДДС на електрическа енергия – 85,19 лв./

МВтч, изчислена съгласно представените от дружеството справки от № 1 до № 6.

С писмо изх. № Е-14-38-11/02.06.2007 г. от дружеството е поискана 
следната допълнителна информация с обосновка на:

1. Количествата топлинна енергия с пара за собствени нужди в произ-
водството.

2. Разходите за заплати, възнаграждения и осигуровки.
3. Стойността на ДМА – по елементи от Справка № 2 “РБА”.
4. Отчетна стойност и натрупаните и годишните амортизации на съоръ-

женията, неизползвани за достигне на максималните мощности в производство-
то за 2005 и 2006 г.

Да бъде представена технико-икономическа обосновка за размера и не-
обходимостта от извършването на предложените инвестиции.

С писмо вх. № к. Е-14-38-11/06.06.2007 г. дружеството е представило 
исканата информация със следните обосновки.

І. За изменението на прогнозните стойности на топлинната енергия с 
пара за собствени нужди

Топлоенергия за СН с пара се използва основно за подгряване на студе-
ния въздух до 70 оС в калориферите, монтирани по един към всеки котлоагрегат 
(КА), с цел намаляване до минимум пораженията от нискотемпературна сярна 
корозия в района на въздухоподгревателите на КА. Пара за СН се използва и 
за подгряване на мазута в резервоара и за отопление. Разходът на пара за един 
калорифер по паспорт е 5 т/ч или 4,2 МВт.

Завишението на СН с пара в прогнозата за 2007 г. спрямо отчета за 2006 
г. в размер на 14 467 МВтч се дължи основно на режимите на работа през 2006 
и 2007 г. През 2006 г. “ТЕЦ Свилоза” АД е работила общо 8246 ч., от които 176 
ч. с два КА и два ТГ, и 4824 ч. с един КА и един ТГ.

Имайки предвид горното, общо работните часове на КА през 2006 г. са 
8422 ч., а прогнозните за 2007 г. са 12 696 ч. От това следва, че през 2007 г. за 
сметка на значително завишените работни часове на КА реално ще се завиши 
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консумацията на пара за СН.
ІІ. На разходите за заплати, възнаграждения и осигуровки за 2007 г.
Работните заплати и осигуровки за 2007 г. в сравнение с 2006 г. са зави-

шени с 12,5 % с решение на Съвета на директорите съгласно протокол № 11 от 
05.12.2006 г., който е представен. Завишението е в резултат на определения нов 
размер на минималната работна заплата за страната, считано от 01.01.2007 г., 
приета с постановление на МС № 324/06.12.2006 г. Разчетът за 2007 г. е изгот-
вен за всички бройки, включени в производствения щат на “ТЕЦ Свилоза” АД.

ІІІ. На стойността на ДМА, включени в Справка № 2 “РБА”
В представената справка към посочените активи са прибавени активи-

те, които са включени в инвестиционната програма 2007-2009 г. и съответните 
амортизации по години. От инвестиционната програма за 2009 г. е включено 
20 % от стойността на обект “Инсталиране на кондензационен турбогенератор 
55 МВт” и обект “Изработване на ДОВОД, работен проект и изграждане на 
ЕЛИ (електроннолъчева инсталация)за очистване на серни и азотни оксиди в 
димните газове” което представлява самоучастие на “ТЕЦ Свилоза” АД в ин-
вестиционния процес – изискване на кредитиращите финансови институции. 
Приложена е справка на ДА на “ТЕЦ Свилоза” АД към 31.12.2006 г.

ІV. Технико-икономическа обосновка за размера и необходимостта от 
извършване на предложените инвестиции

1. Монтажът на кондензационна турбина и генератор е продиктуван от 
новите условия на пазара на електроенергия, повишаване ефективността на 
производството на електроенергия в “ТЕЦ Свилоза” АД, както и повишаване 
на относителната независимост на ТЕЦ от консуматорите на топлинна енергия, 
присъединени към централата. Размерът на средствата за инвестиция са конкре-
тизирани в извършеното предпроектно проучване за инсталиране на турбогене-
ратор № 3 в ‘ТЕЦ Свилоза” АД. Приложена е извадка от проучването с размера 
на инвестицията.

2. Проектиране и внедряване на АСУТП на котлоагрегатите. Съществу-
ващият КИП и А на котлоагрегатите е конвенционален и не е подменян от мон-
тажа на централата. Същият е морално и физически остарял. Липсват резервни 
части за поддръжката му. Целта на инвестицията е постигане на по-висока на-
деждност в работата на котлоагрегатите, по-висока ефективност на технологич-
ния процес. Размерът на инвестицията е по анализ на оферти.

3. След обособяване на “ТЕЦ Свилоза” АД като самостоятелно акцио-
нерно дружество централата продължи да ползва услугите на АТЦ на “Свилоза” 
АД. С оглед на по-голяма самостоятелност и надеждност на телефонните връз-
ки са предвидени покупки и монтаж на съвременна телефонна централа, която 
да обслужва ТЕЦ.
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4. Реконструкцията на електроуредбите за собствени нужди 0,4 кВт и 
6,3 кВт се налага от факта, че електрическите апарати в тях не са подменяни от 
пуска на ТЕЦ. Липсват резервни части за поддръжката им.

5. Реконструкцията на осветлението в ТЕЦ се предвижда да се извърши 
с цел достигане на хигиенните норми и внедряване на енергоспестяващи свет-
линни източници.

6. В момента ТЕЦ използва услугите на фирма – собственик на мане-
врен кораб за извършване маневри на плавателни съдове, с които се доставят 
въглища за нуждите на централата. Инвестицията цели намаляване разходите 
за маневри на плавателни съдове.

Стойността на инвестицията е съгласно сключен договор за достав-
ка на маневрен кораб, от който е приложена извадка, както и изплащането на 
митнически такси и разрешителни за узаконяване, транспортни разходи. Към 
01.06.2007 г., доставката не е извършена поради неизплащане на дължимия 
аванс по договор от страна на ТЕЦ.

7. Изграждането на сероочистваща инсталация в ТЕЦ е заложено в при-
лагащата програма към комплексно разрешително на “ТЕЦ Свилоза” АД. За 
срока на изграждане и размера на инвестицията са приложени съответните до-
кументи.

8. Реконструкцията на електрофилтрите в ТЕЦ е заложена в прилагаща-
та се програма към комплексното разрешително на “ТЕЦ Свилоза” АД по съот-
ветния график, идентичен с графика в инвестиционната програма. Инвестиция-
та цели подмяна управлението и реконструкция на технологичната част от обо-
рудването. Стойността на инвестицията е по предварителна оценка. Предстои 
подписване на договор за реконструкция при график съгласно инвестиционната 
програма.

9. Изграждане на система за мониторинг на води е заложено в прилага-
щата се програма към комплексното разрешително. Свързано е с изграждане на 
пробовземни кладенци за мониторинг на подземни води в района на централа-
та. След издаване на разрешително за изграждане от МОСВ предстои сключва-
не на договор за строителство през 2007 г.

Дружеството е декларирало, че не разполага с мощности, които не се 
използват в производството. Амортизации се начисляват на всички съоръжения, 
тъй като всички са в действие през определен период от време, в ремонт или в 
технологичен резерв.

Дружеството е заявило, че не получава приходи от върнат кондензат по-
ради спецификата на технологичния процес при потребителите, която не позво-
лява връщане на кондензат.
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След прегледа на представената информация е констатирано след-
ното.

І. Икономически аспекти
Финансови резултати от дейността на дружеството през 2006 г.
Отчетеният текущ финансов резултат на “ТЕЦ Свилоза” АД за 2006 г., 

е печалба в размер на 41 хил. лв., като спрямо предходната 2005 г. се наблюдава 
подобрение на финансовия резултат. Дружеството регистрира за финансовата 
2005 г. загуба в размер на 588 хил. лв.

Нарастването на текущата печалба за 2006 г., в сравнение с отчетената 
загуба за 2005 г., е резултат от изпреварващото намаление на общите разходи 
спрямо намалението на общите приходи, а именно:

– намаление на общите приходи с 13,54 %;
– намаление на общите разходи с 15,65 %.
Нетните приходи от продажби намаляват от 16,25 % достигайки до 21 

534 хил. лв., както и разходите по икономически елементи намаляват до 21 219 
хил. лв. от 24 881 хил. лв. за предходната година.

Към 31.12.2006 г. дружеството е начислило 332 хил. лв. разходи за лих-
ви, което е с 20,29 % повече в сравнение с 2005 г., но въпреки това финансовите 
разходи за годината намаляват с 56,40 % основно от отчетените с 423 хил. лв. 
по-малко отрицателни разлики от промяна на валутни курсове. Промяната на 
финансовите показатели за ефективност на “ТЕЦ Свилоза” АД показва увели-
чение на коефициента на ефективност от 96,57 лв. приходи от дейността на 100 
лв. разходи през 2005 г. на 98,49 лв. приходи от дейността на 100 лв. разходи 
през 2006 г.

Основният капитал към 31.12.2006 г. е в размер на 50 хил. лв., а собст-
веният капитал е положителна величина в размер на 4024 хил. лв. Нетекущите 
пасиви на “ТЕЦ Свилоза” АД са 2958 хил. лв., а текущите пасиви на дружество-
то намаляват до 2774 хил. лв. от 4395 хил. лв. за предходната година.

Общите активи намаляват с 8,31 % до 9756 хил. лв., в т.ч. намаление на 
дълготрайните активи с 2,1 %.

От отчета за паричния поток е видно, че за 2006 г. дружеството отчита 
положителен нетен паричен поток от основна дейност в размер на 254 хил. лв. 
За същия период са отчетени парични потоци от инвестиционна дейност в раз-
мер на 401 хил. лв., а от финансова дейност в размер на 387 хил. лв. Реализира-
ният нетен паричен поток от цялостната дейност е положителен и е в размер на 
240 хил. лв., в резултат на което в края на периода наличните парични средства 
нарастват до 323 хил. лв.

Нарастването на дългосрочната задлъжнялост е с 37,33 %, а показате-
лят за обща ликвидност през 2006 г. нараства до 1,60 от 1,17 за 2005 г., което е 
резултат от изпреварващото намаление на краткотрайните активи спрямо нара-
стването на краткосрочните пасиви.
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Финансовите показатели изчислени на база общата балансова структура 
към 31.12.2006 г. показват, че общото финансово състояние на “ТЕЦ Свилоза” 
АД спрямо предходната 2005 г. е напрегнато. Отчетената финансова структура 
е рискова, дружеството не разполага с потенциал за самофинансиране на дей-
ността си, има липса на собствени средства за покриване на дългосрочните и 
краткосрочни задължения, но има оборотни средства за покриване на текущите 
задължения.

Резултатите от анализа на дейността на “ТЕЦ Свилоза” АД в периода 
2004-2006 г., показват стабилизиране на дружеството и възможност да генерира 
печалба в края на периода.

Показателите за текуща рентабилност са положителни величини и дру-
жеството реализира доходност от дейността си.

Резултатите от финансовото управление на “ТЕЦ Свилоза” АД в пери-
ода 2004-2006 г. определят едно нестабилно, но подобряващо се общо финансо-
во състояние на дружеството през наблюдавания период.

ІІ. Образуване на цената
Общото ниво на условно-постоянните разходи по прогноза за 2007 г. е в 

размер на 6173 хил. лв. , при отчетени за 2006 г. УПР в размер на 5294 хил. лв.
Следователно дружеството е поискало в цените за 2007 г. да бъдат ут-

върдени с 879 хил. лв., т.е. с 16,6 % повече условно-постоянни разходи в срав-
нение с отчетените такива през 2006 г.

Извършени са следните корекции.
1. Коригирани са “Разходи за работно облекло” от 35 хил. лв. на 30 хил. 

лв., т.е. с 5 хил. лв. Прогнозният размер на “Разходи за работно облекло” е с 
42,85 % повишение в сравнение с включените разходи през 2006 г.

2. Коригирани са “Разходи за застраховки” от 120 хил. лв. на 110 хил. 
лв., т.е. с 10 хил. лв. Прогнозният размер на “Разходи за застраховки” е с 6,79 % 
повишение в сравнение с включените разходи през 2006 г.

3. Коригирани са “Експертни и одиторски разходи” от 360 хил. лв. на 
310 хил. лв., т.е. с 50 хил. лв. Прогнозният размер на “Експертни и одиторски 
разходи” е с 3,33 % повишение в сравнение с включените разходи през 2006 г.

4. Коригирани са “Разходи за вода, отопление и осветление” от 92 хил. 
лв. на 72 хил. лв., т.е. с 20 хил. лв. Прогнозният размер на “Разходи за вода, ото-
пление и осветление” е с 16,13 % повишение в сравнение с включените разходи 
през 2006 г.

5. Коригирани са “Разходи за ремонт” за производството от 1663 хил. 
лв. на 1363 хил. лв., т.е. с 300 хил. лв. или с 18,04 %, при отчетена стойност 
за 2006 г. 1300 хил. лв. Прогнозният размер на “Разходи за ремонт” е с 4,85 % 
повишение в сравнение с отчетения размер през 2006 г. и позволява финансира-
нето на предстоящите ремонтни дейности в дружеството в рамките на финан-
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совите възможности.
6. Коригирано е общото ниво на “Разходи за заплати и възнаграждения” 

в производството от 1755 хил. лв. на 1665 хил. лв., т.е. с 90 хил. лв. или с 5,13 %, 
при утвърдена стойност за 2006 г. 1493 хил. лв. Прогнозният размер на “Разходи 
за заплати и възнаграждения” е с 11,52 % повишение в сравнение с утвърдения 
размер през 2006 г.
 
 Общото ниво на корекциите в УПР е 475 хил. лв., което представлява 
7,69 % от прогнозните условно-постоянни разходи.

След извършените корекции утвърдените УПР в цените за 2007 г. са 
5698 хил. лв. и са със 7,63 % по-високи в сравнение с отчетните стойности за 
2006 г. 5294 хил. лв.

7. Включени са в регулаторната база на активите само инвестициите на 
стойност 485 хил. лв., които влизат в експлоатация през 2007 г., съгласно пред-
ставената справка за предстоящите инвестиции в периода 2007-2009 г. При от-
четена реализация на предварително включените активи в цените, прогнозните 
инвестиции ще се включат в цените за следващия ценови период.

8. Специфичните разходни норми за производство на топлинна и елек-
трическа енергия общо за дружеството при отчетени за 2006 г. вел = 410,90 
г/кВтч и вт = 139,29 кг/MВтч са коригирани за 2007 г. от вел = 414,80 г/кВтч и 
вт = 141,80 кг/MВтч на вел = 408,02 г/кВтч и вт = 139,07 кг/MВтч. Въпреки рес-
триктивната корекция и така утвърдените разходни норми си остават високи в 
сравнение с нормите, съответстващи на ефективен начин на производство.

С писмо вх. № Е-14-38-12/27.06.2007 г. “ТЕЦ Свилоза” АД е представи-
ло следните възражения относно корекциите на условно-постоянните разходи в 
размер на 475 хил. лв.

1. За дружеството е неприемлива съпоставката на разходите за ремонт 
с предходната година, поради това, че междуремонтният пробег на основните 
съоръжения е около 25 000 работни часа и през 2006 г. е извършван частично ос-
новен ремонт на котлоагрегат № 1 и почистване на сгуроотвална секция № 4Б.

През 2007 г. на основание на междуремонтния пробег е планирано и 
започнато изпълнението на следните основни ремонти на съоръженията:

– турбина № 2, генератор № 2 и спомагателните им съоръжения;
– почистване на сгуроотвална секция № 4Б – продължение;
– основен ремонт на КА № 1 – продължение;
– основен ремонт – подмяна на долен пояс на екранна система на КА № 4.
Дружеството счита, че с намалението от 300 хил. лв. на разходите за 

ремонт при увеличени обем и разходи за 2007 г. спрямо 2006 г. и нараснали 
часови ставки за труд на ремонтните организации от 01.01.2007 г. няма да успее 
да реализира ремонтната си програма.

2. Средната месечна брутна заплата в дружеството за 2006 г. е 480 лв., 
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което е много под средната брутна заплата в отрасъл “Енергетика” и това води 
до текучество на кадри. От началото на годината до края на май 2007 г. са на-
пуснали 24 работника и специалисти. Това налага стимулиране на персонала с 
цел задържането на квалифицирани кадри.

След анализа на постъпилите от “ТЕЦ Свилоза” АД възражения, допълни-
телно е увеличена стойността на регулаторната база на активите с 1541 хил. лв.

След извършените корекции изчислените цени и елементите на не-
обходимите приходи на “ТЕЦ Свилоза” АД са следните.

1. Преференциална цена без ДДС на електрическа енергия – 80,00 лв./
МВтч, в т.ч.:

– индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 77,65 лв./
МВтч;

– добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 2,35 лв./МВтч.
2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна 

пара – 45,73 лв./МВтч, без ДДС.

Ценообразуващи елементи:
– необходими годишни приходи – 42 623 хил. лв.;
– регулаторна база на активите – 8268 хил. лв.;
– норма на възвръщаемост – 7,60 %.

“Видахим” АД

Преди изтичането на ценовия период, на основание чл. 26, ал. 3 от На-
редбата, цените на “Видахим” АД са изменени с решения на ДКЕВР, както след-
ва:

– с Решение на ДКЕВР № Ц-003/24.01.2006 г., в сила от 01.02.2006 г.;
– с Решение на ДКЕВР № Ц-020/28.09.2006 г., в сила от 01.10.2006 г.

С писмо вх. № Е-14-35-6/07.05.2007 г. дружеството е подало заявление 
за утвърждаване на цена на електрическа енергия със следните приложения.

1. Обосновка.
2. Справка за средната цена на въглища.
3. Справки от № 1 до № 6 за технико-икономически показатели.
4. Прогнозен отчет за приходите и разходите на ТЕЦ за 2007 г.
5. Ремонтна програма на ТЕЦ за 2007 г.
6. Копия от сключени договори и анекси с доставчици на горива и до-

пълнително споразумение с “Пристанище – Видин” ЕООД.
7. Копие от платежен документ за внесена такса за разглеждане на за-

явлението.
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Дружеството е предложило за утвърждаване:
– преференциална цена без ДДС на електрическа енергия – 121,16 лв./

МВтч.

Преди подаване на заявлението, с писмо вх. № Е-14-35-4/20.04.2007 г. 
дружеството е представило:

1. Инвестиционна програма за периода 2007-2009 г. с технико-икономи-
ческа обосновка към нея.

2. Амортизационен план, обвързан с инвестиционната програма и със 
срокове за въвеждане на активите в експлоатация.

3. Договор № 02/07 за изготвяне на предпроектни проучвания за монти-
ране на парни турбини на площадката на ТЕЦ към “Видахим” АД.

4. Годишен финансов отчет за 2006 г.

С писмо вх. № Е-14-35-6/16.05.2007 г. дружеството е представило към 
заявлението за утвърждаване на цени на електрическа енергия следната допъл-
нителна информация.

1. Прогнозна информация за 2007 г. – справки от № 1 до № 6.
2. Справка за отчетната стойност и средната кумулативна стойност на 

амортизациите за периода 2007-2009 г.
3. Справки за амортизационната стойност на ДМА за 2007, 2008 и 2009 г., 

включващи и влезлите ДМА по инвестиционните програми за 2007, 2008 и 2009 г.
4. Справки за влизащите в експлоатация ДМА по инвестиционните про-

грами за 2007, 2008 и 2009 г.
5. Отчет за приходите и разходите към 2007 г.
6. Максималните стойности на потребление на топлинна енергия с топ-

лоносител водна пара (в МВт) от производството за 2005 и 2006 г.
7. Копие от платежно нареждане за платена такса за разглеждане на за-

явление, представено с писмо вх. № Е-14-35-6/07.05.2007 г.
8. Справки за закупената валута от “Видахим” АД от 01.10.2006 г. до 

30.04.2007 г. в евро и щатски долари.
9. Среднопретеглена цена на въглища и мазут между наличните количе-

ства на склад към 01.05.2007 г. и по действащите договори за доставка.
10. Заверени копия от документи, доказващи среднопретеглената цена 

на въглища и мазут.
Съгласно представените от дружеството справки от № 1 до № 6 изчисле-

ната преференциална цена без ДДС на електрическа енергия е 123,4 лв./МВтч.

С писмо изх. № Е-14-35-6/02.06.2007 г. от дружеството е поискана след-
ната допълнителна информация с обосновка на изменението на прогнозираните 
стойности за 2007 г. спрямо отчетените за 2006 г. на:

1. Разходи за материали от Справка № 1 “Разходи”.
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2. Разходи за данъци и такси в “Разходи за външни услуги” в Справка 
№1.

3. Разходи за амортизации.
4. Разходи за ремонт.
5. Разходи за заплати, възнаграждения и осигуровки.
6. Стойност на ДМА – по елементи от Справка № 2 “РБА”.
7. Справка-изчисление на среднопретеглената норма на възвръщаемост 

на привлечения капитал от Справка № 3 “Норма на възвръщаемост на капита-
ла” (в стойността на привлечения капитал се включват само възмездни заеми и 
задължения по договори за финансов лизинг).

8. Копие от сключените от дружеството договори за доставка на въгли-
ща за 2007 г., заедно с приложенията.

С писмо вх. № к. Е-14-35-6/05.06.2007 г. дружеството е представило ис-
каната информация със следните обосновки.

І. Разходи за материали от Справка № 1 “Разходи”
1. Материали за текущо поддържане
Увеличението на разходите за текущо поддържане е съобразено със стой-

ността на ДМА, като е запазено съотношението между тях. За 2006 г. съотно-
шението на материалите за текуща поддръжка към стойността на ДМА е 3,70 % 
(839 хил. лв./22 764 хил. лв.). За 2007 г. се запазва същото съотношение 3,70 % 
(1141 хил. лв./30 719 хил. лв.). Освен това, е налице увеличение на цените на 
материалите за текущо поддържане – гориво-смазочни материали, електромате-
риали, стоманени топки, болтове, муфи, брони, ленти, валове, лагери и др.

2. Горива за автотранспорт
Увеличението на разходите за горива за автотранспорта произтича от 

закупуването на два нови товарни автомобила, което увеличава общото количе-
ство изразходвано гориво, както и от увеличението на цените на горивата.

ІІ. Разходи за данъци и такси в “Разходи за външни услуги” в Справка 
№ 1 

Предвиденото увеличение на разходите за външни услуги в частта да-
нъци и такси е от:

1. Такса за отпадъчни води – съгласно комплексно разрешително № 
56/2005 г. се предвижда плащане на такса за отпадъчни води. В отчета за разхо-
дите за 2006 г. тази такса не е включена, като се предвижда тя да бъде платена 
през 2007 г.

Съгласно Протокол от 10.01.2007 г., стойността на тази такса за 2006 г. 
е 20 484 лв. Дружеството предвижда да се заплати и полагащата се и за 2007 г. 
такса отпадъчни води, като сумата ще бъде около 22 хил. лв.

2. Такса за банкови преводи към чуждестранни контрагенти
От увеличението на банковите преводи в чуждестранна валута и издава-
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не на банкова гаранция към чуждестранен контрагент се очаква увеличение на 
банковите такси с около 15 хил. лв.

3. Такса за предаване на излезли от употреба живачни и луминесцентни 
лампи, съгласно изискванията на КР № 56/ 2005 г. Тези лампи до момента са на 
съхранение в ТЕЦ “Видахим”. Предвижда се те да бъдат предадени през 2007 г. 
и съгласно договор № LL-2007-0004 ще бъде платена такса от около 10 000 лв.

4. Плащането на акцизи не е включено като разход в тази позиция. При-
ложен е протокол за констатирани количества отпадни води за 2006 г. и договор 
за предаване и приемане за третиране на излезли от употреба луминесцентни и 
други живак-съдържащи лампи.

ІІІ. Разходи за амортизации и Стойността на ДМА по елементи – от 
Справка № 2

По отношение на прогнозните амортизации за 2007 г. е необходимо да 
се отбележи, че има особености в една от групите активи:

Отчетната стойност на група “Машини, съоръжения и оборудване” като 
сума, върху която се начисляват амортизациите (използваема част), е намалена 
от 27 160 хил. лв. на 18 220 хил. лв. (с 8 940 хил. лв.), поради извършваща се 
рехабилитация на един котлоагрегат.

За календарната 2007 г. разходите за амортизации включително и за ре-
хабилитиращия се котлоагрегат би трябвало да достигнат 3222 хил. лв. Необхо-
димо е да се отбележи, че в заявлението за промяна на преференциалната цена 
на електрическа енергия не са включени разходите за амортизации, които са в 
размер на 894 хил. лв. на рехабилитиращия се котлоагрегат, т.е. дружеството 
предлага в цената да бъде призната частта от амортизациите, които ще бъдат 
счетоводно начислявани през 2007 г.

ІV. Разходи за ремонт
В отчета за 2006 г. сумата от 717 хил. лв., посочена на реда разходи за 

външни услуги в Променливи разходи, фактически е ремонтна дейност, т.е. от-
чета за основен ремонт за 2006 г. е 2287 хил. лв. Ремонтната програма за 2007 г. е 
на стойност 2350 хил. лв. или завишението спрямо 2006 г. е с 63 хил. лв. – 2,75 %. 
Разходите за ремонт в позиция “Външни услуги” са приети за условно-посто-
янни разходи.

V. Разходи за заплати, възнаграждения и осигуровки Набирането на ква-
лифициран персонал в региона напоследък става все по-трудно поради миг-
рацията на населението от гр. Видин. Освен това със започването на строи-
телството на Дунав мост II, се очаква  пренасочването на трудовите ресурси 
към обекта, който предлага по-високо трудово възнаграждение като национален 
обект. Предвиденото увеличение на средствата за работна заплата с 24 % е с цел 
задържането на персонала в ТЕЦ “Видахим” и набирането на квалифициран 
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персонал от други региони.
От увеличението на средствата за работна заплата произтича и увеличе-

нието на осигуровките.

VІ. Изчисление по Справка № 3 “Норма на възвръщаемост на капитала”
Според подписаните анекси към споразуменията с кредитори лихвеният 

процент върху главницата е определен при взета база на основния лихвен процент 
плюс надбавка от 10 %. За петте месеца на 2007 г. средният ОЛП е 3,59 %. 
Съгласно договор за банков кредит от 800 хил. лв. годишният процент на 
разходите е 9,78 %.

Среднопретеглената норма на възвръщаемост на привлечения капитал, 
изчислена на база горните показатели, е следната.

Задължения Стойност,
хил. лв.

Лихва,
%

Лихва,
%

Задължения към кредитори – стари 7771 13,59 1,056
Нов банков кредит 800 9,78 78
Среден лихвен процент 8571 13,23 1134

Посочените 12 % среднопретеглена норма на възвръщаемост на привле-
чения капитал в Справка № 3 е съобразено с очакваното евентуално намаляване 
на ОЛП през 2007 г.

VІІ. По точка 8 от писмото
Представени са сключените от дружеството договори за доставка на 

въглища въз основа, на които са подписани последващи анекси за доставка на 
въглища през 2007 г., към заявлението за цени – договори с Трейдърс Интерне-
шънъл и ДЕМА ООД.

VІІІ. ДМА, които не са участвали в производството, от гледна точка на 
необходимите мощности през 2005 г. са 1245 хил. лв. със 124 хил. лв. амортиза-
ции и през 2006 г. – 4135 хил. лв. ДМА с 413 хил. лв. амортизации. В прогнозата 
за 2007 г. в разходите за амортизации е приспадната стойността на амортизаци-
ята на котлоагрегата, който няма да участва в производствения процес.

След прегледа на представената информация е констатирано след-
ното.

І. Икономически аспекти
Финансови резултати от дейността на “Видахим” АД през 2006 г.
Отчетеният текущ финансов резултат на “Видахим” АД за 2006 г. е за-
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губа в размер на 21 087 хил. лв., като спрямо предходната 2005 г. се наблюдава 
значително увеличение на отчетената загуба. Дружеството регистрира за фи-
нансовата 2005 г. загуба в размер на 15 796 хил. лв.
 Нарастването на текущата загуба за 2006 г., в сравнение с отчетената 
за 2005 г. е резултат от изпреварващото нарастване на общите разходи спрямо 
нарастването на общите приходи, а именно:

– увеличение на общите приходи с 0,47 %;
– увеличение на общите разходи с 12,13 %.
Нетните приходи от продажби бележат ръст от 0,49 % достигайки до 29 

013 хил. лв., а разходите по икономически елементи нарастват до 50 009 хил. лв. 
от 42 699 хил. лв. за предходната година.

Към 31.12.2006 г. дружеството е начислило 90 хил. лв. разходи за лих-
ви, което е с 80 % повече в сравнение с 2005 г., но въпреки това финансовите 
разходи за годината намаляват с 59,24 %, основно от отчетените с 239 хил. лв. 
по-малко отрицателни разлики от промяна на валутни курсове.

Промяната на финансовите показатели за ефективност на “Видахим” 
АД показва значително намаление на коефициента на ефективност от 64,53 лв. 
приходи от дейността на 100 лв. разходи през 2005 г. на 57,83 лв. приходи от 
дейността на 100 лв. разходи през 2006 г.

Основният капитал към 31.12.2006 г. е в размер на 2892 хил. лв., а собст-
веният капитал е отрицателна величина в размер на 4933 хил. лв. Нетекущите 
пасиви на “Видахим” АД са 18 114 хил. лв., а текущите пасиви на дружеството 
нарастват до 10 120 хил. лв. от 9543 хил. лв. за предходната година.

Общите активи бележат ръст от 29,77 % до 23 301 хил. лв., в т.ч. нара-
стване на дълготрайните активи с 29,15 %.

От отчета за паричния поток е видно, че за 2006 г. дружеството отчита 
отрицателен нетен паричен поток от основна дейност в размер на 342 хил. лв. 
За същия период не са отчетени парични потоци от инвестиционна и финансова 
дейност. Реализираният нетен паричен поток от цялостната дейност е отрицате-
лен и е в размер на 342 хил. лв., в резултат на което в края на периода наличните 
парични средства намаляват до 19 хил. лв.

Нарастването на дългосрочната задлъжнялост е с 55,77 %, а показате-
лят за обща ликвидност през 2006 г. нараства до 0,58 от 0,47 за 2005 г., което е 
резултат от изпреварващото нарастване на краткотрайните активи спрямо нара-
стването на краткосрочните пасиви.

Финансовите показатели, изчислени на база общата балансова структу-
ра към 31.12.2006 г., показват, че общото финансово състояние на “Видахим” 
АД спрямо предходната 2005 г. продължава да е лошо. Отчетената финансова 
структура е изключително рискова, дружеството не разполага с потенциал за 
самофинансиране на дейността си, има недостиг на оборотни средства за по-
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криване на текущите задължения и липса на собствени средства за покриване 
на дългосрочните и краткосрочни задължения.

Резултатите от анализа на дейността на “Видахим” АД в периода 2004-
2006 г., показват невъзможността на дружеството да генерира печалби, въпреки 
нарастването на нетните приходи от продажби.

Показателите за текуща рентабилност са отрицателни величини и дру-
жеството не реализира доходност от дейността си.

Изменението в годините на мащаба на дейността е признак за разши-
ряването на финансовия обхват на дружеството. Отчетената структура на из-
точниците за финансиране на дейността предполага изключително рискова 
структура, а ниските стойности на показателите за ликвидност са индикатор за 
затрудненията на дружеството да изплаща текущите си задължения с наличните 
си краткотрайни активи.

Резултатите от финансовото управление на “Видахим” АД в периода 
2004-2006 г. определят общото финансово състояние на дружеството през годи-
ните, като лошо с негативна тенденция.

ІІ. Образуване на цената
1. В Справка № 1 “Разходи”:
– стойността на материалите за текущо поддържане е намалена със 150 

хил. лв. при запазване на съотношението на материалите за текуща поддръжка 
към стойността на ДМА – 3,70 %, отчетена за 2006 г.;

– коригирани са разходите за ремонт до нивото на отчетените за 2006 г.– 
намаление с 60 хил. лв.;

– разходите за заплати и възнаграждения са намалени с 305 хил. лв. от 
предложеното от дружеството 24 процентно увеличение на заплатите на работе-
щите, като корекцията е съобразена с ръста на тези разходи през 2006 г.;

– разходите за осигуровки са намалени със 125 хил. лв. при запазване на 
съотношението спрямо разходите за заплати в отчет 2006 г.

2. В Справка № 2 – “РБА”:
– отчетната стойност и натрупаната амортизация на признатата стой-

ност на ДА, пряко свързани с дейността по лицензията са приведени към отче-
тените към 31.12.2006 г.;

– отчетната стойност на активите към 31.12.2006 г. е завишена с 1878 
хил. лв. – средния размер на инвестициите за периода 2007-2009 г.;

– натрупаната стойност на амортизациите към 31.12.2006 г. е завишена 
с 93,9 хил. лв., което е стойността на амортизациите върху средния размер на 
инвестициите, изчислена при 20-годишен полезен живот.

3. В Справка № 3 “Норма на възвръщаемост на капитала”:
– стойността на собствения капитал е коригирана от 2892 хил. лв. на 16 

154 хил. лв., без отчитане на текущия финансов резултат, съгласно Указанията 
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на ДКЕВР.
4. В Справка № 4 “ТИП в производството”:
– цената на въглищата – 159,11 лв./т, при калоричност 5285 ккал/кг, е 

определена като среднопретеглена на база складова наличност към 01.05.2007 
г. и оставащи количества по представени сключени договори при валутен курс 
1,50 лв./USD.

След извършените корекции изчислените цени и елементите на не-
обходимите приходи на “Видахим” АД са следните.

1. Преференциална цена без ДДС на електрическа енергия – 122,58 лв./
МВтч, в т.ч.:

– индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 121,58 
лв./МВтч;

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

Ценообразуващи елементи:
– необходими годишни приходи – 57 833 хил. лв.;
– регулаторна база на активите – 21 573 хил. лв.;
– норма на възвръщаемост – 9,24 %.

“Брикел” ЕАД

С писмо вх. № Е-14-31-6/31.05.2007 г. дружеството е подало заявление 
за утвърждаване на цени на топлинна и електрическа енергия със следните при-
ложения.

1. Технико-икономически данни (справки от № 1 до № 6).
2. Анекс към договор № 15 от 23.02.2006 г. за доставка на лигнитни 

въглища за 2007 г.
3. Анекс към договор № 2/30 от 03.01.2006 г. с Мина “Черно море – Бур-

гас” ЕАД.
4. Материален баланс 2006-2007 г.
5. Количествен баланс на постъпващите и излизащите енергийни и бри-

кетируеми въглища в “Брикел” ЕАД – отчет за 2006 г. и прогноза 2007 г.
6. Максимални стойности на потребление на топлинна енергия за 2005 

и 2006 г.
С писмо вх. № к. Е-14-31-3/28.04.2007 г. дружеството е представило за-

верени копия от договори за доставка на въглища за 2006 г. и приложенията към 
тях.

С писмо вх. № к. Е-14-31-4/03.05.2007 г. дружеството е представило:
– инвестиционна програма за периода 2007 – 2009 г. и всички справки 

към нея;
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– окончателен годишен финансов отчет за 2006 г. с всички приложе-
ния.

Дружеството е предложило за утвърждаване следните цени.
1. Преференциална цена без ДДС на електрическа енергия – 106,74 лв./

МВтч.;
2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща 

вода – 43,48 лв./МВтч, без ДДС.

След прегледа на представената информация е констатирано след-
ното.

І. Икономически аспекти
Финансови резултати от дейността на дружеството през 2006 г.
Отчетеният текущ финансов резултат на “Брикел” ЕАД за 2006 г. е пе-

чалба в размер на 11 864 хил. лв., като спрямо предходната 2005 г. се наблюдава 
леко намаление на отчетената печалба. Дружеството регистрира за финансовата 
2005 г. печалба в размер на 13 418 хил. лв.

Нарастването на текущата печалба за 2006 г., в сравнение с отчетената 
за 2005 г., е резултат от изпреварващото нарастване на общите разходи спрямо 
нарастването на общите приходи, а именно:

– увеличение на общите приходи с 33,97 %;
– увеличение на общите разходи с 39,72 %;
Нетните приходи от продажби бележат ръст от 33,88 %, достигайки до 

160 082 хил. лв., а разходите по икономически елементи нарастват до 117 220 
хил. лв. от 98 986 хил. лв. за предходната година.

Към 31.12.2006 г. дружеството е начислило 141 хил. лв. разходи за лих-
ви, което е с 68,79 % повече в сравнение с 2005 г., и съответно финансовите раз-
ходи за годината се увеличават с 2013,64 % основно от отчетените с 1812 хил. 
лв. повече отрицателни разлики от промяна на валутни курсове.

Промяната на финансовите показатели за ефективност на “Брикел” 
ЕАД показва значително намаление на коефициента на ефективност от 115,22 
лв. приходи от дейността на 100 лв. разходи през 2005 г. на 109,61 лв. приходи 
от дейността на 100 лв. разходи през 2006 г.

Основният капитал към 31.12.2006 г. е в размер на 1220 хил. лв., а собст-
веният капитал е положителна величина в размер на 79 866 хил. лв. Нетекущите 
пасиви на “Брикел” ЕАД са 28 568 хил. лв., а текущите пасиви на дружеството 
нарастват до 118 152 хил. лв. от 110 400 хил. лв. за предходната година.

Общите активи бележат ръст от 24,84 % до 226 586 хил. лв., в т.ч. нара-
стване на дълготрайните активи с 42,27 %.

От отчета за паричния поток е видно, че за 2006 г. дружеството отчита 
положителен нетен паричен поток от основна дейност в размер на 17 776 хил. 
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лв. За същия период са отчетени парични потоци от инвестиционна дейност в 
размер на 46 189 хил. лв., като чистите парични потоци свързани с инвестиции 
в ДМА са в размер на 44 607 хил. лв. Паричните потоци от финансова дейност 
са положителни в размер на 23 726 хил. лв. Реализираният нетен паричен поток 
от цялостната дейност е отрицателен и е в размер на 4687 хил. лв., в резултат на 
което в края на периода наличните парични средства намаляват до 280 хил. лв.

Нарастването на дългосрочната задлъжнялост е с 89,15 %, а показателят 
за обща ликвидност през 2006 г. намалява до 0,60 от 0,65 за 2005 г. – резултат от 
изпреварващото намаление на краткотрайните активи спрямо намалението на 
краткосрочните пасиви.

Финансовите показатели, изчислени на база общата балансова струк-
тура към 31.12.2006 г. показват, че общото финансово състояние на “Брикел” 
ЕАД спрямо предходната 2005 г. продължава да е лошо. Отчетената финансова 
структура е изключително рискова, дружеството не разполага с потенциал за 
самофинансиране на дейността си, има недостиг на оборотни средства за по-
криване на текущите задължения и липса на собствени средства за покриване 
на дългосрочните и краткосрочни задължения.

Резултатите от анализа на дейността на “Брикел” ЕАД в периода 2004-
2006 г., показват възможността на дружеството да генерира печалби, въпреки 
високата си задлъжнялост.

Показателите за текуща рентабилност са отрицателни величини и дру-
жеството не реализира доходност от дейността си.

Изменението в годините на мащаба на дейността е признак за разши-
ряването на финансовия обхват на дружеството. Отчетената структура на из-
точниците за финансиране на дейността предполага изключително рискова 
структура, а ниските стойности на показателите за ликвидност са индикатор за 
затрудненията на дружеството да изплаща текущите си задължения с наличните 
си краткотрайни активи.

Резултатите от финансовото управление на “Брикел” ЕАД в периода 
2004-2006 г. определят общото финансово състояние на дружеството през годи-
ните, като лошо с негативна тенденция.

ІІ. Образуване на цената
Общото ниво на условно-постоянните разходи по прогноза за 2007 г. за 

производство на електрическа енергия е в размер на 43 805 хил. лв., при отчете-
ни за 2006 г. УПР в размер на 42 676 хил. лв.

Следователно дружеството е поискало в утвърдените цени за 2007 г. да 
бъдат утвърдени с 1129 хил. лв., т.е. с 3,49 % повече условно-постоянни разходи 
в сравнение с отчетените такива през 2006 г.

Извършени са следните корекции.
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1. Коригирани са “Разходи за заплати и възнаграждения” за производ-
ство на електрическа енергия от 4664 хил. лв. на 4564 хил. лв., т.е. със 100 хил. 
лв. или с 2,14 %, при отчетена стойност за 2006 г. 4327 хил. лв. Прогнозният 
размер на “Разходи за заплати и възнаграждения” е с 5,48 % повишение в срав-
нение с отчетения размер през 2006 г.

2. Коригирани са “Разходи за осигуровки и социални надбавки” за про-
изводство на електрическа енергия от 1408 хил. лв. на 1358 хил. лв., т.е. с 50 
хил. лв. или с 3,55 %. Прогнозният размер на “Разходи за осигуровки и социал-
ни надбавки” е с 4,06 % повишение в сравнение с отчетната стойност за 2006 г. 
в размер на 1305 хил. лв.

3. Коригирани са “Разходи за ремонт” за производство на електрическа 
енергия от 12 379 хил. лв. на 12 179 хил. лв., т.е. с 200 хил. лв. или с 1,62 %, при 
отчетена стойност за 2006 г. 12 033 хил. лв. Прогнозният размер на “Разходи за 
ремонт” е с 1,21 % повишение в сравнение с отчетения размер през 2006 г. и 
позволява финансирането на предстоящите ремонтни дейности в дружеството в 
рамките на финансовите възможности.

4. Коригирани са “Разходи за материали” за производство на електриче-
ска енергия от 9755 хил. лв. на 9705 хил. лв., т.е. с 50 хил. лв. или с 0,51 %, при 
отчетена стойност за 2006 г. 9686 хил. лв. Прогнозният размер на “Разходи за 
материали” е с 0,2 % повишение в сравнение с отчетения размер през 2006 г.

5. Коригирани са “Разходи за външни услуги” за производство на елек-
трическа енергия от 3525 хил. лв. на 3325 хил. лв., т.е. с 200 хил. лв. или с 5,67 
%, при отчетена стойност за 2006 г. 3322 хил. лв. Прогнозният размер на “Разхо-
ди за външни услуги” е коригиран на нивото на отчетения размер през 2006 г.

6. Коригирани са “Други разходи” за производство на електрическа 
енергия от 3759 хил. лв. на 3359 хил. лв., т.е. с 400 хил. лв. или с 10,64 % при 
отчетена стойност за 2006 г. 3643 хил. лв. Прогнозният размер на “Разходи за 
други” е със 7,8 % по-нисък в сравнение с отчетения размер през 2006 г.

7. Коригирана е цената на въглищата от 19,37 лв./т на 19,26 лв./т, след 
включване в общата среднопретеглена цена и въглищата на склад към 01.05.2007 г.

Общото ниво на корекциите в УПР за производство на електрическа 
енергия е 1000 хил. лв., което представлява 2,34 % от прогнозните условно-по-
стоянни разходи. Коригираната стойност на УПР в размер на 42 805 хил. лв. е на 
отчетеното ниво на УПР за производство на електрическа енергия за 2006 г.

С писмо вх. № Е-14-31-9/26.06.2007 г. дружеството възразява срещу 
корекцията на условно-постоянните разходи за производство на електрическа 
енергия с общо 1000 хил. лв., тъй като предстои инвестиране в екологични про-
екти, наложени от комплексното разрешително на МОСВ, от което произхождат 
увеличенията в разходите по позиции, които са коригирани, и ще се затрудни 
изплащането на вече взетите кредити.
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След анализа на постъпилите от “Брикел” ЕАД възражения ДКЕВР счи-
та, че не са налице основания за удовлетворяване на исканията на дружеството.

След извършените корекции изчислените цени и елементите на не-
обходимите приходи на “Брикел” ЕАД са следните.

1. Преференциална цена без ДДС на електрическа енергия – 106,24 лв./
МВтч, в т.ч.:

– индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 105,24 
лв./МВтч;

– добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 1,00 лв./МВтч.
2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща 

вода – 43,42 лв./МВтч, без ДДС.

Ценообразуващи елементи:
– необходими годишни приходи – 96 388 хил. лв.;
– регулаторна база на активите – 103 845 хил. лв.;
– норма на възвръщаемост – 7,78 %.

“Ямболен” АД

С писмо вх. № Е-14-40-6/29.05.2007 г. дружеството е подало заявление 
за утвърждаване на цена на топлинна енергия със следните приложения.

1. Прогнозна информация, изготвена съгласно приложени справки от 
№ 1 до № 6.

2. Максималните стойности на потребление на топлинна енергия с топ-
лоносител водна пара (в МВт) от производството за 2005 и 2006 г.

3. Платежно нареждане за внесена такса за разглеждане на заявлението.

Дружеството е предложило за утвърждаване:
– еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара – 

61,37 лв./MВтч, без ДДС.

С писмо изх. № Е-14-40-6/04.06.2007 г. от дружеството е поискана след-
ната допълнителна информация.

1. Прогнозната информация в справки от № 1 до № 6 да бъде попълнена 
коректно, при спазване на указанията на комисията за образуване и прилагане 
на цените и тарифите на топлинната енергия и на електрическата енергия от 
комбинирано производство, приети от комисията с Протоколно решение № 46 
от 5 юли 2004 г. и № 60 от 29 септември 2004 г.

2. Отчетна стойност и натрупаните и годишните амортизации на съоръ-
женията, неизползвани за достигне на максималните мощности в производство-
то за 2005 и 2006 г.
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С писмо вх. № к. Е-14-40-6/12.06.2007 г. дружеството е представило ко-
ригирана прогнозна информация в справки от № 1 до № 6.

След прегледа на представената информация е констатирано след-
ното.

І. Икономически аспекти
Финансови резултати от дейността на дружеството през 2006 г.
Отчетеният текущ финансов резултат на ТЕЦ към “Ямболен” АД за 

2006 г., е печалба в размер на 28 хил. лв., като спрямо предходната 2005 г. се 
наблюдава намаление на отчетената печалба. Дружеството регистрира за фи-
нансовата 2005 г. печалба в размер на 122 хил. лв.

Намаляването на текущата печалба за 2006 г., в сравнение с отчетената 
за 2005 г. е резултат от изпреварващото увеличение на общите разходи спрямо 
увеличението на общите приходи, а именно:

– увеличение на общите приходи със 64,52 %;
– увеличение на общите разходи със 66,40 %.
Нетните приходи от продажби бележат ръст от 64,52 %, достигайки до 

15 279 хил. лв., а разходите по икономически елементи нарастват до 15 251 хил. 
лв. от 9 165 хил. лв. за предходната година.

Към 31.12.2006 г. дружеството няма разходи за лихви и начислени фи-
нансови разходи.

Промяната на финансовите показатели за ефективност на ТЕЦ “Ям-
болен” АД показва намаление на коефициента на ефективност от 101,33 лв. 
приходи от дейността на 100 лв. разходи през 2005 г. на 100,18 лв. приходи от 
дейността на 100 лв. разходи през 2006 г.

Собственият капитал към 31.12.2006 г. е положителна величина и е в 
размер на 1980 хил. лв.

Общите активи бележат ръст от 46,34 % до 1980 хил. лв., а дълготрай-
ните активи намаляват с 1,64 %.

В представения годишен баланс за 2006 г. ТЕЦ към “Ямболен” АД не 
отразява дългосрочни и краткосрочни задължения.

Финансовите показатели, изчислени на база общата балансова структу-
ра към 31.12.2006 г., показват, че общото финансово състояние на ТЕЦ “Ямбо-
лен” АД спрямо предходната 2005 г. силно се влошава, като печалбата намалява 
със 77 %.

Резултатите от анализа на дейността на ТЕЦ “Ямболен” АД в периода 
2004-2006 г. показват намаление на печалбата, въпреки нарастването на нетните 
приходи от продажби.

Показателите за текуща рентабилност са положителни величини и дру-
жеството реализира доходност от дейността си.
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Резултатите от финансовото управление на ТЕЦ “Ямболен” АД в пери-
ода 2004-2006 г. са положителни, въпреки намалената доходност в последната 
година от наблюдавания период.

Изчислената цена и елементите на необходимите приходи на “Ям-
болен” АД са следните:

– еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара – 
59,92 лв./МВтч, без ДДС.

Ценообразуващи елементи:
– необходими годишни приходи – 13 961 хил. лв.;
– регулаторна база на активите – 4102 хил. лв.;
– норма на възвръщаемост – 7,78 %.

“Топлофикация Правец” ЕАД

С писмо вх. № Е-14-12-7/29.05.2007 г. дружеството е подало заявление 
за утвърждаване на цени на топлинна и електрическа енергия със следните при-
ложения.

1. Справки от № 1 до № 7 с прогнозна информация за период 01.07.2007 г. – 
30.06.2008 г.

2. Максимални стойности на потребление на топлинна енергия с топло-
носител гореща вода от производство 2005 и 2006 г.

3. Публикация на предложените цени във в. “Правешки глас” от 
08.06.2007 г. с писмо вх. № Е-14-12-7/13.06.2007 г.

4. Платежно нареждане за платена такса.

Дружеството е предложило за утвърждаване следните цени.
1. Преференциална цена без ДДС на електрическа енергия – 120,00 лв./

МВтч.
2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща 

вода – 109,00 лв./МВтч, без ДДС.

След прегледа на представената информация е констатирано след-
ното.

І. Икономически аспекти
Финансови резултати от дейността на дружеството през 2006 г.
Текущият финансов резултат, съгласно представения финансов отчет на 

“Топлофикация Правец” ЕАД за 2006 г., е печалба в размер на 74 хил. лв., като 
спрямо предходната 2005 г. се наблюдава значително подобряване на финансо-
вия резултат от цялостната дейност на дружеството. В края на 2005 г. отчетени-
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ят текущ финансов резултат съгласно представения отчет е загуба в размер на 
115 хил. лв.

Анализът на приходите и разходите показва, че основните причини за 
реализираната доходност в края на 2006 г., е по-високото ниво на отчетените 
общи приходи спрямо отчетено намаление на общите разходи, а именно:

– увеличение на общите приходи с 27,21 %;
– намаление на общите разходи с 13,21 %.
С най-висок дял в структурата на приходите са приходите от продажби 

на топлинна и електрическа енергия (61,97 %), а в структурата на разходите 
най-голям дял (61,73 %) заемат разходите за материали, в т.ч. разходите за го-
рива.

Промяната на финансовите показатели за ефективност на “Топлофика-
ция Правец” ЕАД през 2006 г. спрямо предходната година показва, че на всеки 
100 лв. приход разходите за дейността са намалени с 38,96 лв., в т.ч. най-голям 
дял има намалението на разходите за персонал с 18,01 лв. Значителното подо-
бряване на показателите за ефективност е изходната предпоставка за отчетената 
текуща доходност.

Основният капитал към 31.12.2006 г. е в размер на 83 хил. лв., а собст-
веният капитал в размер на 674 хил. лв. Нетекущите пасиви на “Топлофикация 
Правец” ЕАД са в размер на 681 хил. лв. на ниво 2005 г. Текущите пасиви на 
дружеството намаляват до 145 хил. лв. от 340 хил. лв. за 2005 г.

Активите намаляват със 7,65 % до 1508 хил. лв., в т.ч. намаление на 
дълготрайните активи с 5,1 %.

От отчета за паричния поток е видно, че за 2006 г. дружеството отчита 
положителен нетен паричен поток от основна дейност в размер на 5 хил. лв. За 
същия период не са отчетени парични потоци свързани с инвестиционна дей-
ност. Отчетеният нетен паричен поток от финансова дейност е отрицателен и е 
в размер на 33 хил. лв.

За разглеждания период реализираният нетен паричен поток от цялост-
ната дейност е отрицателен и е в размер на 28 хил. лв., в резултат на което в края 
на периода наличните парични средства намаляват до 27 хил. лв. Показателят за 
обща ликвидност през 2006 г. нараства до 2,58 от 1,29 за 2005 г., което е резултат 
от намалението на краткотрайните активи с 14,61 % и намалението на кратко-
срочните пасиви с 57,35 %.

Въпреки отчетения положителен текущ финансов за 2006 г. и подобря-
ването на стойностите на финансовите показатели, изчислени на база общата 
балансова структура на “Топлофикация Правец” ЕАД към 31.12.2006 г. общото 
финансово състояние на дружеството е все още напрегнато. Финансовата струк-
тура в края на 2006 г. е подобрена спрямо предходната 2005 г., като очакваната 
структура на пасива ще е в съотношение 45 % собствен капитал и 55 % привле-
чени средства.
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Отчетената структура на източниците за финансиране на дейността 
предполага средна степен на финансова обремененост, а отчетените високи 
стойности на показателите за ликвидност са индикатор за подобряване въз-
можността на дружеството да изплаща текущите си задължения с наличните си 
краткотрайни активи.

Резултатите от финансовото управление на “Топлофикация Правец” 
ЕАД в периода 2004-2006 г. определят общото финансово състояние на друже-
ството като напрегнато с тенденция към подобрение.

ІІ. Образуване на цената
Извършени са следните корекции.
1. Коригирани са “Разходи за материали за текущо поддържане” в про-

изводството от 17 хил. лв. на 12 хил. лв., т.е. с 5 хил. лв., в съответствие с нивото 
на отчетените през 2006 г. – 9 хил. лв. и предстоящите дейности по поддържане 
в изправност на съоръженията, съгласно инструкциите за експлоатация. Про-
гнозният размер на “Разходи за материали за текущо поддържане” е с 33,33 % 
повишение в сравнение с отчетения размер през 2006 г.

2. Коригирани са “Разходи за амортизации” в производството от 57 хил. 
лв. на 37 хил. лв., т.е. с 20 хил. лв.

3. Коригирани са “Разходи за заплати и възнаграждения” в производ-
ството от 74 хил. лв. на 60 хил. лв., т.е. с 14 хил. лв.

4. Коригирана е разходната норма за производство на топлинна енергия 
от вт = 143,00 кг/MВтч на вт = 131,50 кг/MВтч.

5. Коригиран е разходът на природен газ с 20 000 нм3 с оглед привежда-
не на разходните норми в приемливи нива за използваната технология.

6. Коригирана е стойността на технологичните разходи по преноса на 
топлинната енергия с топлоносител гореща вода от 1900 МВтч или 39,58 % до 
1400 МВтч или 29,17 %, в съответствие с изискванията на т. 4 от Основните 
насоки за ценово регулиране на българските топлофикационни предприятия 
(приети с решение на ДКЕВР по т. 2 от протокол № 46 от 27.04.2005 г.)

След извършените корекции изчислените цени и елементите на не-
обходимите приходи на “Топлофикация Правец” ЕАД са следните.

1. Преференциална цена без ДДС на електрическа енергия – 112,38 лв./
МВтч, в т.ч.:

– индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 97,38 лв./
МВтч; 

– добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 15,00 лв./МВтч.
2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща 

вода – 104,05 лв./МВтч, без ДДС.

Ценообразуващи елементи:
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– необходими годишни приходи – 532 хил. лв.;
– регулаторна база на активите – 779 хил. лв.;
– норма на възвръщаемост – 8,89 %.

“Биовет” АД

С писмо вх. № Е-14-41-7/22.05.2007 г. дружеството е подало заявление 
за утвърждаване на цени на топлинна и електрическа енергия със следните при-
ложения.

1. Приложени справки от № 1 до № 6.
2. Максимални стойности на потребление на топлинна енергия от про-

изводството за 2005 и 2006 г.
3. Доказателство за платена такса за разглеждане на заявлението.
4. Публикувана обява на предложението за цени.

Дружеството е предложило за утвърждаване следните цени.
1. Преференциална цена без ДДС на електрическа енергия – 119,11 лв./

MВтч.
2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна 

пара – 60,29 лв./MВтч, без ДДС.

С писмо изх. № Е-14-41-7/02.06.2007 г. от дружеството е поискана след-
ната допълнителна информация с обосновка на изменението на прогнозираните 
стойности за 2007 г. спрямо отчетените за 2006 г. на:

1. Разходи за абонаментно поддържане от Справка № 1 “Разходи”.
2. Разходи за амортизации.
3. Разходи за заплати, възнаграждения и осигуровки.
4. Разходи за консумативи, химикали и реагенти.
5. Разходи за енергия.
6. Справка-изчисление на среднопретеглената норма на възвръщаемост 

на привлечения капитал от Справка № 3 “Норма на възвръщаемост на капита-
ла” (в стойността на привлечения капитал се включват само възмездни заеми и 
задължения по договори за финансов лизинг).

7. Инвестиционна програма за периода 2007-2009 г.
8. Амортизационен план, обвързан с инвестиционната програма и със 

сроковете за въвеждане на активите в експлоатация.

С писмо вх. № к. Е-14-41-7/05.06.2007 г. дружеството е представило ис-
каната информация със следните обосновки.

1. Разходи за абонаментно поддържане от Справка № 1 “Разходи”
Поради значителни технически проблеми, възникнали в гаранционния 

срок, ръководството на “Биовет” АД не е платило таксата за абонаментно под-
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държане през отчетния период – 2006 г.
За прогнозния период – 2007 г. е предвидено да се изплатят 156 хил.  лв. 

(10 EUR на час x 8000 часа ) за технически планови проверки , които са задъл-
жителни и които осигуряват нормалната работа на машините и съоръженията.

2. Разходи за амортизации
Дружеството начислява амортизация на дълготрайните активи, съобраз-

но полезния живот на отделните активи, определени от ръководството на дру-
жеството, за всеки клас активи, като се прилага линеен метод на амортизация.

Амортизация не се начислява на земите и на активите, които са в процес 
на изграждане, доставка или временно извадени от употреба.

Главни причини за увеличение на разходите за амортизации в прогноз-
ните данни за 2007 г. са следните:

– през отчетния период някои от активите са все още в процес на из-
граждане, поради което амортизация не е начислявана за този период;

– аварийното прекъсване на работата на когенерационите мощности по-
ради технически причини и честото спиране на централата във връзка с налаж-
дането на новата технология, за което са уведомявани “Булгаргаз” АД, “НЕК” 
ЕАД и ДКЕВР.

По-продължителното спиране на централата се е дължало на инспек-
ционен преглед, който е установил наличие на пукнатина в кожуха на газовата 
турбина, намираща се в края на компресорната част и началото на горивната 
камера.

След направените консултации между екипа, извършващ проверката, и 
производителя General Electric, поради опасност от тежка авария с вероятни 
последствия не само за оборудването, но и за обслужващия персонал, експлоа-
тацията на съоръжението е спряно до отстраняване на проблема.

Ремонтът се е оказал труден и продължителен, изискващ специализира-
ни инструменти и квалификация, и се е състоял в цялостна подмяна на кожуха 
на компресора и горивната камера с последващи изпитания за техническа при-
годност. За целта тази част на газовата турбина е демонтирана и транспортира-
на до специализирания ремонтен завод в Норвегия.

Това е дало основание на ръководството на дружеството временно да 
преустанови начисляването на счетоводните амортизации до въвеждане на ко-
генериращата централа в нормално производство, достигане на нормалния ка-
пацитет на производство и съответно очакваната икономическа изгода. (Прило-
жение – справка за ДМА и ДНА).

3. Разходи за заплати, възнаграждения и осигуровки
За да функционира нормално когенериращата централа, ръководството 

на дружеството, в края на 2006 г. е планирало и назначило допълнително пер-
сонал. До този момент се е ползвал такъв от общозаводските звена на “Биовет” 
АД, но това е довело до затрудняване работата на тези звена в основната дей-
ност на дружеството.
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През 2007 г. се планира и известно увеличение на възнагражденията на 
досегашния персонал.

4. Разходи за вода, консумативи, химикали и реагенти
Това са променливи разходи, които с достигане на нормалния капацитет 

на производство през прогнозната година се очаква да се увеличат. Тези про-
менливи разходи не са отчитани в периода на престой на инсталацията.

5. Разходи за енергия
Това са променливи разходи, които с достигане на нормалния капацитет 

на производство през прогнозната година се очаква да се увеличат. Тези про-
менливи разходи не са отчитани, в периода на престой на инсталацията.

6. Справка-изчисление на среднопретеглената норма на възвръщаемост 
на привлечения капитал от Справка № 3 “Норма на възвръщаемост на капита-
ла” (в стойността на привлечения капитал се включват само възмездни заеми и 
задължения по договори за финансов лизинг).

Нарасналата стойност на дълготрайните материални и дълготрайните 
нематериални активи към 31.12.2006 г. в сравнение с прогнозните данни към 
01.01.2006 г. се дължи на това, че строително-монтажните работи в когенерира-
щата централа на “Биовет” АД все още не са били приключили. Разрешението 
за ползване на централата, издадено от дирекция НСК, е от 30.03.2006 г. Към 
датата на изготвяне на предварителния годишен финансов отчет за 2006 г. все 
още са се уточнявали окончателните суми, които “Биовет” АД дължи за извър-
шени строително-монтажни работи, за строителен надзор и държавни такси. 
През отчетния период – 2006 г., някои от активите са били все още в процес на 
изграждане.

Към момента предстои довършването и счетоводното завеждане на Ма-
шинна зала на стойност около 75 хил. лв.

Отчетната стойност в инвентарната книга на ДМА и ДНА към 31.05.2007 г., 
отразени и в Справка № 2, възлиза на 22 956 хил. лв.

След прегледа на представената информация е констатирано след-
ното.

І. Икономически аспекти
Финансови резултати от дейността на дружеството през 2006 г.
Отчетеният текущ финансов резултат на “Биовет” АД за 2006 г., е пе-

чалба в размер на 500 хил. лв., като спрямо предходната 2005 г. се наблюдава 
значително намаление на отчетената печалба. Дружеството регистрира за фи-
нансовата 2005 г. печалба в размер на 1073 хил. лв. Намаляването на текущата 
печалба за 2006 г. в сравнение с отчетената за 2005 г. е резултат от изпреварва-
щото увеличение на общите разходи спрямо увеличението на общите приходи, 
а именно:

– увеличение на общите приходи с 30,93 %;



Бюлетин 1/2007 153

– увеличение на общите разходи с 32,34 %.
Нетните приходи от продажби се увеличават с 31,54 %, достигайки до 

83 930 хил. лв., а разходите по икономически елементи намаляват до 8352 хил. 
лв. от 10 346 хил. лв. за предходната година.

Промяната на финансовите показатели за ефективност на “Биовет” АД 
показва намаление на коефициента на ефективност от 101,47 лв. приходи от 
дейността на 100 лв. разходи през 2005 г. на 100,59 лв. приходи от дейността на 
100 лв. разходи през 2006 г.

Основният капитал към 31.12.2006 г. е в размер на 6783 хил. лв., а собст-
веният капитал е положителна величина в размер на 56 177 хил. лв. Нетекущи 
пасиви на “Биовет” АД са в размер на 41 217 хил. лв., а текущите пасиви на 
дружеството се увеличават до 15 398 хил. лв. от 13 813 хил. лв. за предходната 
година.

Общите активи намаляват с 30,35 % до 112 792 хил. лв., докато при дъл-
готрайните активи има намаление с 47,22 % основно от намалението на дълго-
срочните нематериални активи до 8866 хил. лв. от 45 035 хил. лв.

От отчета за паричния поток е видно, че за 2006 г. дружеството отчита 
положителен нетен паричен поток от основна дейност в размер на 44 702 хил. 
лв. За същия период са отчетени общо отрицателни парични потоци от инвес-
тиционна дейност в размер на 8078 хил. лв.,от които чисто за инвестиции в 
ДМА в размер на 4712 хил. лв. Дружеството реализира от финансова дейност 
отрицателен паричен поток в размер на 36 340 хил. лв., а реализираният нетен 
паричен поток от цялостната дейност е положителен и е в размер на 284 хил. 
лв., в резултат на което в края на периода наличните парични средства се уве-
личават до 601 хил. лв.

Увеличението на краткосрочната задлъжнялост е с 11,48 %, а на показа-
телят за обща ликвидност през 2006 г. се увеличава до 2,11 от 2,09 за 2005 г., ко-
ето е резултат от изпреварващото увеличение на краткотрайните активи спрямо 
увеличението на краткосрочните пасиви.

Финансовите показатели изчислени на база общата балансова структу-
ра към 31.12.2006 г. показват, че общото финансово състояние на “Биовет” АД 
спрямо предходната 2005 г. се е подобрило и е добро. Отчетената финансова 
структура е изключително рискова, дружеството не разполага с потенциал за 
самофинансиране на дейността си, има налични собствени средства за покри-
ване на дългосрочните и краткосрочни задължения и има оборотни средства за 
покриване на текущите задължения.

Резултатите от анализа на дейността на “Биовет” АД в периода 2004-
2006 г. показват възможността на дружеството да генерира печалби, въпреки 
намалението на текущата печалба за разглеждания период.

Показателите за текуща рентабилност са положителни величини и дру-
жеството реализира доходност от дейността си.
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Резултатите от финансовото управление на “Биовет” АД в периода 2004-
2006 г. определят общото финансово състояние на дружеството през годините, 
като добро с негативна тенденция в края на разглеждания период.

ІІ. Образуване на цената
Извършени са следните корекции.
1. Коригирани са “Разходи за амортизации” в производството за произ-

водство на електрическа енергия от 1916 хил. лв. на 1716 хил. лв., т.е. с 200 хил. 
лв. или с 10,43 %. Прогнозният размер на “Разходи за амортизации” позволява 
самофинансирането на дейността в дружеството.

2. Коригирани са “Разходи за заплати и възнаграждения” от 620 хил. лв. 
на 520 хил. лв., т.е. със 100 хил. лв. или с 16,13 %.

3. Коригирани са “Разходи за социални осигуровки” от 452 хил. лв. на 
252 хил. лв., т.е. с 200 хил. лв. или с 44,25 %.

4. Коригирани са “Разходи за енергия” от 196 хил. лв. на 146 хил. лв., т.е. 
с 50 хил. лв. или с 25,51 %.

5. Коригирани са “Разходи за консумативи (химикали, реагенти)” от 200 
хил. лв. на 100 хил. лв., т.е. със 100 хил. лв. или с 50 %.

Общото ниво на корекциите в УПР за производство на електрическа 
енергия е 650 хил. лв., което представлява 15,42 % от прогнозните условно-по-
стоянни разходи.

След извършените корекции изчислените цени и елементите на не-
обходимите приходи на “Биовет” АД са следните.

1. Преференциална цена без ДДС на електрическа енергия – 116,12 лв./
МВтч, в т.ч.:

– индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 115,12 
лв./МВтч;

– добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 1,00 лв./МВтч.
2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна 

пара – 57,31 лв./МВтч, без ДДС.

Ценообразуващи елементи:
– необходими годишни приходи – 19 104 хил. лв.;
– регулаторна база на активите – 25 715 хил. лв.;
– норма на възвръщаемост – 7,48 %.

“Захар” ЕАД

С писмо вх. № Е-14-32-4/29.05.2007 г. дружеството е подало заявление 
за утвърждаване на цени на топлинна и електрическа енергия със следните при-
ложения.
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1. Прогнозна информация, изготвена съгласно приложените справки от 
№ 1 до № 6.

2. Максимални стойности на потребление на топлинна енергия от про-
изводството за 2005 и 2006 г.

3. Средна цена на въглищата за 2007 г. по складова наличност към 
01.05.2007 г. и по сключени договори до края на 2007 г.

3.1. Анекс от 31.01.2007 г. към договор от 20.03.2006 г. за доставка на 
въглища.

3.2. Обосновка на цените на горивата.
4. Прогнозен счетоводен баланс на ТЕЦ при “Захар” ЕАД към 31.12.2007 г.
5. Прогнозен отчет за приходите и разходите към 31.12.2007 г.
6. Доказателство за платена такса за разглеждане на заявлението.

Дружеството е предложило за утвърждаване следните цени.
1. Преференциална цена без ДДС на електрическа енергия – 98,00 лв./

МВтч.
2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна 

пара – 70,00 лв./МВтч, без ДДС.

С писмо вх. № Е-14-32-2/17.04.2007 г. дружеството е представило ин-
вестиционната програма за периода 2007-2009 г., както и амортизационен план 
за периода.

С писмо изх. № Е-14-32-4/04.06.2007 г. от дружеството е поискана след-
ната допълнителна информация.

1. Отчетна информация за 2006 г., изготвена съгласно справки от № 1 
до № 6.

2. Заверени копия от всички договори за доставка на въглища (както 
и анексите към тях), по които страна е “Захар” ЕАД, а не “Захарни заводи” 
АД, както и заверени копия от договорите, изброени в представената справка за 
средната цена на въглищата за 2007 г.

3. Обосновка по отношение на включения в цената на горивата акциз.
4. Обосновка (копие от фактурите за доставка на въглища), за цената на 

въглищата по складова наличност към 01.05.2007 г.
5. Прогнозната информация в Справка № 3 “Норма на възвръщаемост на 

капитала” да бъде съобразена с представения счетоводен баланс към 31.12.2006 
г. на ТЕЦ към “Захар” ЕАД.

6. Отчетна стойност и натрупаните и годишните амортизации на съоръ-
женията, неизползвани за достигне на максималните мощности в производство-
то за 2005 и 2006 г.

7. Заверено копие от актуалния устав на “Захар” ЕАД, както и решение-
то за намаляване на капитала на дружеството.
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С писмо вх. № Е-14-32-4/11.06.2007 г. дружеството е представило след-
ната информация.

1. Отчетна информация за 2006 г.
2. Коригирана прогнозна информация за 2007 г. с приложени справки 

от № 1 до № 6.
3. Заверено копие от договор за доставка на въглища.
4. Копие от фактурите за доставка на въглища към 01.05.2007 г.
5. Заверено копие от актуалния устав на “Захар” ЕАД.
6. Решение за намаляване на капитала на дружеството.
7. Обосновка на цените на горивата на ТЕЦ при “Захар” ЕАД.
8. Справка за среднопретеглена цена на въглищата.
9. Ремонтна програма за 2007 г.
Дружеството е представило изисканите с писмо на ДКЕВР № Е-14-00-10/

10.05.2007 г. информация и документи, необходими за разглеждане на заявле-
нието.

След прегледа на представената информация е констатирано след-
ното.

І. Икономически аспекти
Финансови резултати от дейността на дружеството през 2006 г.
Отчетеният текущ финансов резултат на “Захар” ЕАД за 2006 г. е печал-

ба в размер на 1145 хил. лв.
От анализа на приходите и разходите за 2006 г. е видно, че нетните при-

ходи са в размер на 43 074 хил. лв., а разходите по икономически елементи въз-
лизат на 41 663 хил. лв. (намалени със сумите с корективен характер в размер 
на 7862 хил. лв.). С най-висок дял в структурата на приходите са приходите от 
лицензионна дейност в размер на 40 586 хил. лв. и приходи от услуги в размер 
на 1786 хил. лв., а в структурата на разходите най-голям дял в размер на 44 787 
хил. лв. заемат разходите за материали, в т.ч. разходите за горива. Финансовите 
разходи възлизат на 1353 хил. лв. от общите разходи за дейността (43 016 хил. 
лв.).

Основният капитал към 31.12.2006 г. е 18 500 хил. лв., а собственият 
капитал съответно е 19 645 хил. лв.

Дългосрочните задължения на “Захар” ЕАД са в размер на 66 хил. лв.( 
образувани предимно от пасиви по отсрочени данъци ), а краткосрочните за-
дължения на дружеството възлизат на 25 341 хил. лв., от които най– голям дял 
заемат задължения към финансови предприятия в размер на 18 614 хил. лв.

От отчета за паричния поток е видно, че за 2006 г. дружеството отчита 
положителен нетен паричен поток от основна дейност в размер на 24 867 хил. 
лв. За същия период са отчетени 601 хил. лв. парични потоци от инвестиционна 
дейност, а от финансова дейност е в размер на 25 525 хил. лв. Реализираният не-
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тен паричен поток от цялостната дейност е отрицателен в размер на 57 хил. лв.

Финансовите показатели, изчислени на база общата балансова структу-
ра към 31.12.2006 г., показват, че общото финансово състояние на “Захар” ЕАД е 
добро. Отчетената финансова структура за 2006 г. показва, че дружеството раз-
полага с потенциал за самофинансиране на дейността си има оборотни средства 
за покриване на текущите задължения, но ще среща затруднения за покриване 
на дългосрочните и краткосрочни задължения със собствени средства.

ІІ. Образуване на цената
Общото ниво на условно-постоянните разходи по прогноза за 2007 г. е 

в размер на 3304 хил. лв.
Приетите УПР в действащите цени са в размер на 2004 хил. лв., а отче-

тените за 2006 г. УПР са в размер на 2552 хил. лв.
Следователно дружеството е поискало в цените за 2007 г. да бъдат ут-

върдени със 752 хил. лв., т.е. с 22,76 % повече условно-постоянни разходи, в 
сравнение с отчетените такива през 2006 г. и 1300 хил. лв., т.е. с 64,87 % повече 
условно-постоянни разходи в сравнение с утвърдените в действащите цени през 
2006 г.

Извършени са следните корекции.
1. Коригирани са “Разходи за материали за текущо поддържане” в про-

изводството от 100 хил. лв. на 50 хил. лв., т.е. с 50 %.
2. Коригирано е общото ниво на “Разходи за външни услуги” от 907 

хил. лв. на 212 хил. лв., т.е. с 695 хил. лв., т.е. със 76,62 %. Прогнозният размер 
на “Разходи за външни услуги” е с 10,99 % повишение в сравнение с отчетения 
размер през 2006 г. в размер на 191 хил. лв.

3. Коригирано е общото ниво на “Разходи за ремонт” от 500 хил. лв. 
на 180 хил. лв., т.е. с 320 хил. лв., или с 64 %. Прогнозният размер на “Разходи 
за ремонт” е с 6,5 % повишение в сравнение с отчетения размер през 2006 г. в 
размер на 169 хил. лв.

4. Коригирано е общото ниво на “Разходи за фирмено управление и лих-
ви” от 220 хил. лв. на 20 хил. лв., т.е. с 200 хил. лв., или с 90,90 %. Разходите за 
лихви са включени в цените чрез нормата за възвръщаемост.

5. Коригирани са специфичните разходни норми за производство 
на топлинна и електрическа енергия за дружеството от вел = 348,72 г/кВтч и 
вт = 201,17 кг/MВтч на вел = 227,99 г/кВтч и вт = 131,52 кг/MВтч в съответствие 
с разходните норми на подобни инсталации.

След извършените корекции изчислените цени и елементите на не-
обходимите приходи на “Захар” ЕАД са следните.

1. Преференциална цена без ДДС на електрическа енергия – 111,15 лв./
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МВтч, в т.ч.:
– индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 110,15 

лв./МВтч;
– добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 1,00 лв./МВтч.
2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна 

пара – 46,34 лв./МВтч, без ДДС.

Ценообразуващи елементи:
– необходими годишни приходи – 5861 хил. лв.;
– регулаторна база на активите – 7141 хил. лв.;
– норма на възвръщаемост – 7,78 %.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 30, ал. 
1, т. 1, 2 и 3, чл. 32, ал. 1 и 3, чл. 33, ал. 1, 3 и 4 и чл. 36а, ал. 2 от Закона за 
енергетиката, чл. 2, т. 1 и 2, чл. 4, ал. 1, т. 2, буква “а”, чл. 33 и § 4 от Пре-
ходните и заключителни разпоредби на Наредбата за регулиране на цените 
на топлинната енергия, чл. 2, т. 1 от Наредбата за регулиране на цените на 
електрическата енергия,

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И:

І. Приема прилагането на метод на регулиране чрез стимули “Гор-
на граница на цени” за лицензиантите по т. ІІ от това решение и определя 
регулаторен период от три години, считано от 01.08.2007 г.

ІІ. Считано от 01.08.2007 г., утвърждава пределни цени на топлинната 
енергия и определя преференциални цени на електрическата енергия, 
произведена по комбиниран начин, на следните лицензианти.

“Топлофикация София” АД
1. Преференциална цена без ДДС на електрическа енергия – 107,27 лв./

МВтч, в т.ч.:
– индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 101,27 

лв./МВтч;
– добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 6,00 лв./МВтч.
2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна 

пара – 120,15 лв./МВтч, без ДДС.
3. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща 

вода – 60,25 лв./МВтч, без ДДС.
4. Преференциална цена на топлинната енергия за асоциацията по чл. 

151, ал. 1 от ЗЕ – 57,24 лв./МВтч, без ДДС.
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5. Преференциална цена на топлинната енергия за доставчика по чл. 
149а от ЗЕ – 57,24 лв./МВтч, без ДДС.

Цените са образувани при следните ценообразуващи елементи:
– необходими годишни приходи – 346 705 хил. лв.;
– регулаторна база на активите – 364 898 хил. лв.;
– норма на възвръщаемост – 5,97 %.

 
“Топлофикация Пловдив” ЕАД

1. Преференциална цена без ДДС на електрическа енергия – 102,01 лв./
МВтч, в т.ч.:

– индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 84,01 лв./
МВтч;

– добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 18,00 лв./МВтч.
2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна 

пара – 178,54 лв./МВтч, без ДДС.
3. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща 

вода – 68,87 лв./МВтч, без ДДС.
4. Преференциална цена на топлинната енергия за асоциацията по чл. 

151, ал. 1 от ЗЕ – 64,67 лв./МВтч, без ДДС.
5. Преференциална цена на топлинната енергия за доставчика по чл. 

149а от ЗЕ – 63,97 лв./МВтч, без ДДС.

Цените са образувани при следните ценообразуващи елементи:
– необходими годишни приходи – 37 672 хил. лв.;
– регулаторна база на активите – 38 653 хил. лв.;
– норма на възвръщаемост – 5,52 %.

“Топлофикация Русе” ЕАД
1. Преференциална цена без ДДС на електрическа енергия – 107,93 лв./

МВтч, в т.ч.:
– индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 106,93 

лв./МВтч – добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 1,00 лв./МВтч.
2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна 

пара – 73,31 лв./МВтч, без ДДС.
3. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща 

вода – 53,61 лв./МВтч, без ДДС.

Цените са образувани при следните ценообразуващи елементи:
– необходими годишни приходи – 43 495 хил. лв.;
– регулаторна база на активите – 34 522 хил. лв.;
– норма на възвръщаемост – 6,90 %.
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“Топлофикация Перник” ЕАД
1. Преференциална цена без ДДС на електрическа енергия – 102,75 лв./

МВтч, в т.ч.:
– индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 101,75 

лв./МВтч;
– добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 1,00 лв./МВтч.
2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна 

пара – 47,21 лв./МВтч, без ДДС.
3. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща 

вода – 54,23 лв./МВтч, без ДДС.

Цените са образувани при следните ценообразуващи елементи:
– необходими годишни приходи – 34 967 хил. лв.;
– регулаторна база на активите – 24 553 хил. лв.;
– норма на възвръщаемост – 7,38 %.

“Топлофикация Плевен” ЕАД
1. Преференциална цена без ДДС на електрическа енергия – 116,70 лв./

МВтч, в т.ч.:
– индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 115,70 

лв./МВтч;
– добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 1,00 лв./МВтч.
2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна 

пара – 72,57 лв./МВтч, без ДДС.
3. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща 

вода – 63,46 лв./МВтч, без ДДС.

Цените са образувани при следните ценообразуващи елементи:
– необходими годишни приходи – 34 223 хил. лв.;
– регулаторна база на активите – 24 724 хил. лв.;
– норма на възвръщаемост – 9,36 %.

“Топлофикация Сливен” ЕАД
1. Преференциална цена без ДДС на електрическа енергия – 148,98 лв./

МВтч, в т.ч.:
– индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 147,98 

лв./МВтч;
– добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 1,00 лв./МВтч.
2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна 

пара – 116,67 лв./МВтч, без ДДС.
3. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща 

вода – 65,69 лв./МВтч, без ДДС.



Бюлетин 1/2007 161

Цените са образувани при следните ценообразуващи елементи:
– необходими годишни приходи –17 821 хил. лв.;
– регулаторна база на активите – 9246 хил. лв.;
– норма на възвръщаемост – 8,32 %.

“Топлофикация Габрово” ЕАД
1. Преференциална цена без ДДС на електрическа енергия – 142,37 лв./

МВтч, в т.ч.:
– индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 141,37 

лв./МВтч;
– добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 1,00 лв./МВтч.
2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна 

пара – 95,51 лв./МВтч, без ДДС.
3. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща 

вода – 69,84 лв./МВтч, без ДДС.

Цените са образувани при следните ценообразуващи елементи:
– необходими годишни приходи – 3335 хил. лв.;
– регулаторна база на активите – 3491 хил. лв.;
– норма на възвръщаемост – 8,86 %.

“Топлофикация Шумен” ЕАД
1. Преференциална цена без ДДС на електрическа енергия – 134,55 лв./

МВтч, в т.ч.:
– индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 133,55 

лв./МВтч;
– добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 1,00 лв./МВтч.
2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща 

вода – 72,82 лв./МВтч, без ДДС.

Цените са образувани при следните ценообразуващи елементи:
– необходими годишни приходи – 6494 хил. лв.;
– регулаторна база на активите –8050 хил. лв.;
– норма на възвръщаемост – 4,08 %.

“Топлофикация Враца” ЕАД
1. Преференциална цена без ДДС на електрическа енергия – 106,01 лв./

МВтч, в т.ч.:
– индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 91,01 лв./

МВтч;
– добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 15,00 лв./МВтч.
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2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща 
вода – 66,59 лв./МВтч, без ДДС.

Цените са образувани при следните ценообразуващи елементи:
– необходими годишни приходи – 11 382 хил. лв.;
– регулаторна база на активите – 10 065 хил. лв.;
– норма на възвръщаемост – 9,18 %.

“Топлофикация Бургас” ЕАД
1. Преференциална цена без ДДС на електрическа енергия – 122,92 лв./

МВтч, в т.ч.:
– индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 107,92 

лв./МВтч;
– добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 15,00 лв./МВтч.
2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна 

пара – 80,96 лв./МВтч, без ДДС.
3. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща 

вода – 65,44 лв./МВтч, без ДДС.

Цените са образувани при следните ценообразуващи елементи:
– необходими годишни приходи – 27 238 хил. лв.;
– регулаторна база на активите – 21 105 хил. лв.;
– норма на възвръщаемост – 9,85 %.

“Топлофикация Варна” ЕАД
1. Преференциална цена без ДДС на електрическа енергия – 105,74 лв./

МВтч, в т.ч.:
– индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 85,74 лв./

МВтч;
– добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 20,00 лв./МВтч.
2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща 

вода – 72,50 лв./МВтч, без ДДС.

Цените са образувани при следните ценообразуващи елементи:
– необходими годишни приходи – 8465 хил. лв.;
– регулаторна база на активите – 5770 хил. лв.;
– норма на възвръщаемост – 7,98 %.

“Топлофикация ВТ” АД
1. Преференциална цена без ДДС на електрическа енергия – 122,66 лв./

МВтч, в т.ч.:
– индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 107,66 
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лв./МВтч;
– добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 15,00 лв./МВтч.
2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща 

вода – 90,01 лв./МВтч, без ДДС.

Цените са образувани при следните ценообразуващи елементи:
– необходими годишни приходи – 5752 хил. лв.;
– регулаторна база на активите – 4307 хил. лв.;
– норма на възвръщаемост – 10,18 %.

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД
Еднокомпонентна цена без ДДС на топлинна енергия с топлоносител 

гореща вода – 26,10 лв./МВтч.

Цената е образувана при следните ценообразуващи елементи:
– необходими годишни приходи – 2247 хил. лв.;
– регулаторна база на активите – 4933 хил. лв.;
– норма на възвръщаемост – 1,84 %.

“Топлофикация Разград” ЕАД
Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща 

вода – 80,39 лв./МВтч, без ДДС.

Цената е образувана при следните ценообразуващи елементи:
– необходими годишни приходи – 2069 хил. лв.;
– регулаторна база на активите – 2321 хил. лв.;
– норма на възвръщаемост – 8,77 %.

“Девен” АД
1. Преференциална цена без ДДС на електрическа енергия – 67,00 лв./

МВтч, в т.ч.:
– индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 50,36 лв./

МВтч;
– добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 16,64 лв./МВтч.
2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна 

пара – 28,47 лв./МВтч, без ДДС.

Цените са образувани при следните ценообразуващи елементи:
– необходими годишни приходи – 107 624 хил. лв.;
– регулаторна база на активите – 47 898 хил. лв.;
– норма на възвръщаемост – 8,66 %.
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“ТЕЦ Свилоза” АД
1. Преференциална цена без ДДС на електрическа енергия – 80,00 лв./

МВтч, в т.ч.:
– индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 77,65 лв./

МВтч;
– добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 2,35 лв./МВтч.
2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна 

пара – 45,73 лв./МВтч, без ДДС.

Цените са образувани при следните ценообразуващи елементи:
– необходими годишни приходи – 42 623 хил. лв.;
– регулаторна база на активите – 8268 хил. лв.;
– норма на възвръщаемост – 7,60 %.

“Видахим” АД
Преференциална цена без ДДС на електрическа енергия – 122,58 лв./

МВтч, в т.ч.:
– индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 121,58 

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

Цените са образувани при следните ценообразуващи елементи:
– необходими годишни приходи – 57 833 хил. лв.;
– регулаторна база на активите – 21 573 хил. лв.;
– норма на възвръщаемост – 9,24 %.

“Брикел” ЕАД
1. Преференциална цена без ДДС на електрическа енергия – 106,24 лв./

МВтч, в т.ч.:
– индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 105,24 

лв./МВтч;
– добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 1,00 лв./МВтч.
2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща 

вода – 43,42 лв./МВтч, без ДДС.

Цените са образувани при следните ценообразуващи елементи:
– необходими годишни приходи – 96 388 хил. лв.;
– регулаторна база на активите – 103 845 хил. лв.;
– норма на възвръщаемост – 7,78 %.

“Ямболен” АД
Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара 
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– 59,92 лв./МВтч, без ДДС.

Цената е образувана при следните ценообразуващи елементи:
– необходими годишни приходи – 13 961 хил. лв.;
– регулаторна база на активите – 4102 хил. лв.;
– норма на възвръщаемост – 7,78 %.

“Топлофикация Правец” ЕАД
1. Преференциална цена без ДДС на електрическа енергия – 112,38 лв./

МВтч, в т.ч.:
– индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 97,38 лв./

МВтч;
– добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 15,00 лв./МВтч.
2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща 

вода – 104,05 лв./МВтч, без ДДС.

Цените са образувани при следните ценообразуващи елементи:
– необходими годишни приходи – 532 хил. лв.;
– регулаторна база на активите – 779 хил. лв.;
– норма на възвръщаемост – 8,89 %.

“Биовет” АД
1. Преференциална цена без ДДС на електрическа енергия – 116,12 лв./

МВтч, в т.ч.:
– индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 115,12 

лв./МВтч;
– добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 1,00 лв./МВтч.
2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна 

пара – 57,31 лв./МВтч, без ДДС.

Цените са образувани при следните ценообразуващи елементи:
– необходими годишни приходи – 19 104 хил. лв.;
– регулаторна база на активите – 25 715 хил. лв.;
– норма на възвръщаемост – 7,48 %.

“Захар” ЕАД
1. Преференциална цена без ДДС на електрическа енергия – 111,15 лв./

МВтч, в т.ч.:
– индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 110,15 

лв./МВтч;
– добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 1,00 лв./МВтч.
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2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна 
пара– 46,34 лв./МВтч, без ДДС.

Цените са образувани при следните ценообразуващи елементи:
– необходими годишни приходи – 5861 хил. лв.;
– регулаторна база на активите – 7141 хил. лв.;
– норма на възвръщаемост – 7,78 %.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен 
съд в 14-дневен срок.

Председател: 
Проф. дтн инж. К. Шушулов

Главен секретар: 
Инж. А. Илиева 
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РЕШЕНИЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ 
на цените на природния газ, 
считано от 1 юли 2007 г.

Решение на ДКЕВР № Ц-065 от 25 юни 2007 г.

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закри-
то заседание, проведено на 25.06.2007 г., като разгледа заявление с вх. № 
Е-15-20-16/11.06.2007 г. на обществения доставчик “Булгаргаз” ЕАД и обра-
зувана административна преписка № ПЦ-57/2007 г., доклад с вх. № Е-ДК-
205/11.06.2007 г. от дирекции “Газоснабдяване” и “Икономически анализи 
и работа с потребителите” и събраните данни на проведено на 19.06.2007 г. 
открито заседание за разглеждане на административната преписка, уста-
нови следното.

 Със заявление с вх. № Е-15-20-16/11.06.2007 г. общественият достав-
чик “Булгаргаз” ЕАД е представило в ДКЕВР предложение за утвърждаване 
на цени за ІІІ тримесечие на 2007 г. за продажба на природен газ от обществе-
ния доставчик на крайните снабдители и на потребители, присъединени към 
газопреносната мрежа в съответствие с условията на търговските договори, 
по които общественият доставчик купува природен газ за вътрешния пазар.
 Съгласно чл. 21 от Наредбата за регулиране на цените на природния газ 
(НРЦПГ) цените на природния газ при продажба от “Булгаргаз” ЕАД, в качест-
вото му на обществен доставчик, на крайните снабдители и на потребители, 
присъединени към газопреносната мрежа, се изменят в съответствие с промя-
ната на цената на входа на газопреносната мрежа.
 Съгласно чл. 17, ал. 3 от НРЦПГ цената на природния газ на входа на 
газопреносната мрежа се образува от обществения доставчик като среднопрете-
глена стойност при отчитане на заявените за доставка за следващ период коли-
чества природен газ от внос за вътрешния пазар и от местни добивни предпри-
ятия, условията по договорите за пренос на природен газ до българска граница 
и валутния курс на Българската народна банка на лева за щатския долар или 
друга чуждестранна валута, в която се заплаща внасяният в страната природен 
газ. Следователно цената на природен газ на входа на газопреносната мрежа е 
в зависимост от дългосрочните договори, сключени от “Булгаргаз” ЕАД, и не 
се определя директно от комисията. Съгласно чл. 17, ал. 4 от НРЦПГ перио-
дичността на изменение на цената на природен газ на входа на газопреносната 
мрежа е в съответствие с условията по търговските договори, по които “Бул-
гаргаз” ЕАД, в качеството му на обществен доставчик, купува природен газ за 
вътрешния пазар. В зависимост от условията на тези договори цените на входа 
на преносната мрежа се изменят на всеки три месеца и включват цената на газа 
и цената за пренос до българската граница.
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 Съгласно чл. 30, ал. 4 от Закона за енергетиката (ЗЕ) цените на при-
родния газ, предоставени от енергийните предприятия, не подлежат на регу-
лиране от комисията при установяване от нея на наличието на конкуренция, 
която създава предпоставки за свободно договаряне на цените при пазарни 
условия за съответната дейност в енергетиката. Комисията счита, че на паза-
ра на природен газ не са налице фактически предпоставки за формиране на 
конкурентна среда, поради което следва да регулира цената, по която общест-
веният доставчик продава природен газ на потребителите, присъединени към 
газопреносната мрежа.
 Цената, по която общественият доставчик “Булгаргаз” ЕАД продава 
природен газ на крайните снабдители и на потребители, присъединени към га-
зопреносната мрежа, се формира от цената на природния газ на входа на газо-
преносната мрежа и цена за пренос на природен газ по газопреносната мре-
жа, утвърдената с решение на ДКЕВР № Ц-001/10.02.2005 г. в размер на 19,73 
лв./1000 м3, без ДДС.
 С писмо на ДКЕВР с изх. № Е-15-20-15/16.05.2007 г. е изискана от “Бул-
гаргаз” ЕАД необходимата информация относно образуването на цената на вхо-
да на газопреносната мрежа за ІІI тримесечие на 2007 г.
 С подаденото заявление “Булгаргаз” ЕАД предлага за утвърждаване 
цени за ІІІ тримесечие на 2007 г. за продажбата от дружеството на потребители, 
присъединени към газопреносната мрежа, в размер на 319,52 лв./1000 м3, без 
ДДС.
 Към подаденото заявление дружеството е приложило: справка за цени 
и количества на природния газ, заявени за вътрешния пазар за ІІІ тримесечие; 
справка за цените на алтернативните горива; справка за осреднения валутен 
курс; справка за заявените и реализирани количества природен газ; справка за 
получените количества природен газ по направления за периода 01.03.2007 г. – 
31.05.2007 г.; справка за измерените количества природен газ по дейността пре-
нос по месеци за периода 01.03.2007 г. – 31.05.2007 г. и прогнозни данни за месец 
юни 2007 г.; справка за количествата и приходите от продажба на природен газ 
за периода 01.03.2007 г. – 31.05.2007 г. и прогнозни данни за месец юни 2007 г.; 
справка за капиталовата структура към 31.05.2007 г.; справка за окрупнени данни 
за периода 01.03.2007 г. – 31.05.2007 г. и прогнозни данни за месец юни 2007 г. по 
договора за транзит на природен газ.
 Цената е образувана в съответствие с изискванията на НРЦПГ.
 
 От направения преглед на представените данни и справки към заявле-
ние с вх. Е-15-20-16/11.06.2007 г. е установено, че цената при продажба на при-
роден газ от обществения доставчик и цената на входа на газопреносната мрежа 
за ІІІ тримесечие на 2007 г. е образувана, като са взети  предвид елементите, 
формиращи цената на природния газ на входа на газопреносната мрежа, които 
са се изменили за ІІІ тримесечие на 2007 г. спрямо ІІ тримесечие на 2007 г.:



Бюлетин 1/2007 169

 1. Котировките на алтернативните горива за последните три месеца се 
променят, както следва:
 – цените на мазут със съдържание на сяра 1 % се повишават с 28,58 %;
 – цените на мазут със съдържание на сяра 3,5 % се повишават с 23,77 %;
 – цените на газьола със съдържание на сяра 0,2 % се повишават с 15,76 %.
 В договорите за доставка на природен газ до българската граница це-
нообразуващ елемент на газа са средноаритметичните стойности на месечните 
котировки на алтернативните горива за предходните девет месеца, които са се 
изменили, както следва:
 – за мазут със съдържание на сяра 1 % се повишават с 1,67 %;
 – за мазут със съдържание на сяра 3,5 % се повишават с 2,03 %;
 – за газьола със съдържание на сяра 0,2 % намаляват с 1,07 %.
 2. Цените на природния газ по договорите за внос и местен добив се 
променят, както следва:
 – нараства с 0,84 % по договора с “Овергаз Инк.” АД;
 – нараства с 0,86 % по договора с “Wintershall Erdgas Handelshaus  Zug” AG;
 – нараства с 2,49 % по договора с “Мелроуз Рисорсиз” (“Петреко 
САРЛ”);
 – нараства с 0,94 % по договора с ООО “Газэкспорт” за потребителите 
от Югозападна България.
 3. Количествата, заявени от “Булгаргаз” ЕАД за доставка на природен 
газ по съответните договори за внос и местен добив, са съответно 767 048 хил. 
м3 и се намаляват общо с 51 847 хил. м3 (6,33 %) в сравнение с предходното 
тримесечие, по контрагенти, както следва:
 – намаляват с 22 000 хил. м3, т.е. с 8,53 % по договора с “Овергаз Инк.” АД;
 – остават непроменени по договора с “Wintershall Erdgas Handelshaus  
Zug” AG;
 – остават непроменени по договора за транзитен пренос на природен газ 
с Руската Федерация;
 – намаляват с 25 000 хил. м3, т.е. с 33,33 % по договора с “Мелроуз Ри-
сорсиз” (“Петреко САРЛ”);
 – намаляват с 4 847 хил. м3, т.е. с 40,75 % по договора с ООО “Газэкс-
порт”.
 От представените справки е установено, че “Булгаргаз” ЕАД е доби-
ло от подземно газово хранилище Чирен количество природен газ в размер на 
0,382 хил. м3 за април и за периода май 2007 г. – юни 2007 г. е нагнетило 120 071 
хил. м3.
 4. Валутният курс на лева към щатския долар за период от 30 дни, 
предхождащ внасянето на предложението, отчита намаляване от 1,49020 лв. на 
1,45196 лв. за един щатски долар, т.е. с 2,57 %.
 
 При отчитане на горепосочените изменения на ценообразуващите еле-
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менти по договорите за доставка, цената на входа на газопреносната мрежа за 
ІІІ тримесечие на 2007 г. нараства спрямо ІІ тримесечие на 2007 г. от 299,79 
лв./1000 м3 на 300,15 лв./1000 м3, т.е. с 0,36 лв./1000 м3. При отчитане на пови-
шението на цената на газа на входа на преносната мрежа на “Булгаргаз” ЕАД 
цената на природния газ при продажба от обществения доставчик нараства с 
0,11 % или от 319,52 лв./1000 м3, без ДДС, на 319,88 лв./1000 м3, без ДДС.
 Дружеството не е поискало с подаденото заявление да бъде измене-
на цената, като се отрази констатираното увеличаване на цената на входа на 
преносната мрежа, а предлага да бъде утвърдена от комисията цена за ІІІ три-
месечие – 319,52 лв./1000 м3, което е с 0,36 лв./1000 м3 по-ниска от реално 
изчислената среднопретеглена цена, т.е. да се запази цената от предходното 
тримесечие.
 Предвид на горното, комисията счита, че през ІІІ тримесечие на 2007 г. 
може да бъде запазена действащата цена при продажба на природен газ от об-
ществения доставчик на обществените снабдители/крайните снабдители и на 
потребители, присъединени към газопреносната мрежа.
 
 Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, т. 6 и чл. 30, ал. 1, т. 
5а и 6а и ал. 4 от Закона за енергетиката, и чл. 17 и чл. 21 от Наредбата за 
регулиране на цените на природния газ,

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И:

Утвърждава, считано от 01.07.2007 г.,

 1. Пределна цена, по която общественият доставчик “Булгаргаз” 
ЕАД продава природен газ на крайните снабдители и на потребители, при-
съединени към газопреносната мрежа – 319,52 лв./1000 м3, без ДДС.

 2. Пределна цена, по която общественият доставчик “Булгаргаз” 
ЕАД продава природен газ на потребители, присъединени към мрежи ни-
ско налягане, собственост на “Булгаргаз” ЕАД – 327,24 лв./1000 м3, без 
ДДС.

 3. Пределни цени при продажба на природен газ от крайните снаб-
дители на потребители, присъединени към газоразпределителните мрежи, 
както следва.
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№ Краен снабдител

Пределна продажна цена
от крайния снабдител,
лв./1000 м3, без ДДС

П* ОА и Т** Б***

1

“Черноморска технологична компания” АД,
гр. Добрич 500,68 535,82

до 20 000 м3 444,58
до 200 000 м3 412,31
до 1 000 000 м3 403,77
над 1 000 000 м3 377,91

2

“Черноморска технологична компания” АД, 
гр. Търговище 393,50 541,38

до 10 000 м3 519,82
над 10 000 м3 495,93

3

“Черноморска технологична компания” АД,
регион Мизия 561,26

до 20 000 м3 445,52
от 20 001 до 200 000 м3 414,52
от 200 001 до 1 000 000 м3 401,52
от 1 000 001 до 5 000 000 м3 388,52
от 5 000 001 до 10 000 000 м3 370,52
над 10 000 000 м3 360,52
до 10 000 м3 503,87
над 10 000 м3 498,58

4

“Черноморска технологична компания” АД,
регион Добруджа 504,88 577,52

до 20 000 м3 445,52
от 20 001 до 200 000 м3 414,52
от 200 001 до 1 000 000 м3 401,52
от 1 000 001 до 5 000 000 м3 388,52
от 5 000 001 до 10 000 000 м3 370,52
над 10 000 000 м3 360,52

5 “Комекес” АД, гр. Самоков 363,72 486,00 602,29
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6

“Хебросгаз” АД, гр. Пазарджик 531,85
до 10 000 м3 422,40
от 10 001 до 100 000 м3 383,72
от 100 001 до 1 000 000 м3 357,34
над 1 000 000 м3 354,41
до 1 000 000 м3 466,11
над 1 000 000 м3 420,07

7

“Хебросгаз” АД, гр. Пещера 580,01
до 100 000 м3 396,22
над 100 000 м3 392,55
до 10 000 м3 570,13
от 10 001 до 100 000 м3 508,18
над 100 000 м3 489,32

8

“Ямболгаз 92” АД, гр. Ямбол 583,50
до 100 000 м3 378,86
от 100 001 до 1 000 000 м3 376,48
над 1 000 000 м3 370,09
до 10 000 м3 505,36
от 10 001 до 100 000 м3 499,52
над 100 000 м3 493,11

9

“Ловечгаз-96” АД, гр. Ловеч 541,20
до 100 000 м3 392,41
от 100 001 до 1 000 000 м3 385,82
над 1 000 000 м3 382,63
до 10 000 м3 507,74
от 10 001 до 100 000 м3 479,76
над 100 000 м3 463,34

10

“Монтанагаз” АД, гр. Монтана 559,40
до 10 000 м3 468,24
от 10 001 до 100 000 м3 418,57
над 100 000 м3 382,68
до 100 000 м3 477,26
от 100 001 до 1 000 000 м3 464,21
над 1 000 000 м3 455,25

11
“Газоснабдяване-Нова Загора” АД 518,93 591,19
до 100 000 м3 410,99
над 100 000 м3 394,39
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12

“Газоснабдяване-Първомай” АД 541,31
до 100 000 м3 373,16
над 100 000 м3 366,51
до 10 000 м3 500,69
от 10 001 до 100 000 м3 496,57
над 100 000 м3 481,53

13

“Газоснабдяване-Стара Загора” ООД 563,38
до 100 000 м3 407,53 440,46
от 100 001 до 1 000 000 м3 365,70 428,43
над 1 000 000 м3 351,38 403,91

14

“Газоснабдяване-Враца” ЕАД, гр. Мездра 525,45
до 10 000 м3 470,11
над 10 000 м3 453,17
до 1 000 000 м3 361,18
над 1 000 000 м3 358,28

15

“Газоснабдяване-Разград” АД, гр. Разград 578,74
до 100 000 м3 437,39
над 100 000 м3 411,62
до 10 000 м3 559,58
от 10 001 до 100 000 м3 518,99
над 100 000 м3 467,90

16 “Газоснабдяване-Разград” АД, гр. Исперих 406,94 482,90 573,06
17 “Газоснабдяване-Попово” АД 392,93 447,26 533,37
18 “Плевенгаз” ЕАД, гр. Левски 477,22 535,76 629,29

19
“Газоснабдяване-Асеновград” АД 552,93
до 100 000 м3 399,55 474,53
над 100 000 м3 397,13 454,74

20

“СофияГаз” ЕАД, общ. Божурище 573,93
до 10 000 м3 491,91
над 10 000 м3 481,38
до 100 000 м3 445,86
над 100 000 м3 402,21

21 “Балкангаз-2000” АД, гр. Ботевград 357,84 383,93 454,15
22 “Севлиевогаз-2000” АД, гр. Севлиево 382,66 414,34 467,83
23 “Примагаз” АД, гр. Варна 390,84 460,98 565,37
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24

“Газоснабдяване-Нови Пазар” АД 539,81
до 100 000 м3 457,13
от 100 001 до 1 000 000 м3 355,42
над 1 000 000 м3 331,376
до 100 000 м3 484,82
над 100 000 м3 456,66

25

“Велбъждгаз” АД, гр. Кюстендил 559,66
до 100 000 м3 395,63
от 100 001 до 1 000 000 м3 375,56
над 1 000 000 м3 355,69
до 100 000 м3 493,33
от 100 001 до 1 000 000 м3 477,00

26

“Кожухгаз” АД, гр. Петрич 620,45
до 100 000 м3 452,52
от 100 001 до 1 000 000 м3 432,84
над 1 000 000 м3 375,54
до 100 000 м3 486,58
над 100 000 м3 450,47

27 “Каварнагаз” ООД, гр. Каварна 390,98 381,93 540,00
28 “Газинженеринг” ООД, гр. Долни Дъбник 366,73 402,31 429,64
29 “Камено-газ” ЕООД, гр. Камено 382,76 435,14 589,21
30 “Кнежагаз” ООД, гр. Кнежа 382,32 430,62 550,41

31

“Софиягаз” ЕАД, Столична община 555,47
до 10 000 м3/год, вкл. 445,61 473,27
до 100 000 м3/год, вкл. 418,75 442,64
до 1 000 000 м3/год, вкл. 399,11 407,72
над 1 000 000 м3/год 366,25 386,78

32

“Газоснабдяване Русе” ЕАД, гр. Русе 554,26
до 10 000 м3/год, вкл. 472,79
до 100 000 м3/год, вкл. 415,58 452,81
до 1 000 000 м3/год, вкл. 399,75 407,74
над 1 000 000 м3/год 368,07 386,63

33

“Варнагаз” АД, гр. Варна 548,63
до 10 000 м3/год, вкл. 486,82
до 100 000 м3/год, вкл. 405,11 451,15
до 1 000 000 м3/год, вкл. 380,59 411,91
над 1 000 000 м3/год 364,95 393,71
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34

“Раховецгаз 96”, общ. Горна Оряховица 608,64
до 10 000 м3/год, вкл. 462,06 528,16
до 100 000 м3/год, вкл. 453,91 496,85
до 1 000 000 м3/год, вкл. 431,35 461,96
над 1 000 000 м3/год 423,25

35

“Раховецгаз 96”, общ. Велико Търново 570,49
до 10 000 м3/год, вкл. 463,49
до 100 000 м3/год, вкл. 395,14 429,25
до 1 000 000 м3/год, вкл. 380,50 412,14
до 10 000 000 м3/год, вкл. 370,91
над 10 000 000 м3/год 362,27

36

“Раховецгаз 96”, общ. Лясковец 609,88
до 10 000 м3/год, вкл. 489,86 552,75
до 100 000 м3/год, вкл. 464,97 531,31
до 1 000 000 м3/год, вкл. 446,87 505,22
над 1 000 000 м3/год 429,55

37

“Газоснабдяване Бургас” ЕАД 549,08
до 10 000 м3/год, вкл. 370,91 486,72
до 100 000 м3/год, вкл. 360,75 453,39
до 1 000 000 м3/год, вкл. 349,20 415,34
над 1 000 000 м3/год 345,60

38 “Добруджа газ” АД 394,26 457,09 557,81

39

“Павгаз” АД 617,03
до 10 000 м3/год, вкл. 474,64 516,47
до 100 000 м3/год, вкл. 424,17 461,97
над 100 000 м3/год, вкл. 403,58 433,32

40 “Правецгаз 1” АД 383,97 436,50 546,84

41

“Дунавгаз” ЕАД 551,98
до 10 000 м3/год, вкл. 467,92 467,92
до 100 000 м3/год, вкл. 417,12 417,12
до 1 000 000 м3/год, вкл. 391,14 391,14
над 1 000 000 м3/год 377,69 377,69

42 “Костинбродгаз” ООД 359,24 399,43 601,69
43 “Сити газ България” ЕАД, регион Тракия 376,42 497,38 505,76
44 “Рилагаз” АД, регион Запад 397,52 426,52 479,52
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45

“Промишлено газоснабдяване” ООД 389,60 612,71
до 100 000 м3/год, вкл. 402,80
до 1 000 000 м3/год, вкл. 385,63
над 1 000 000 м3/год 350,84

46

“Овергаз Инк.” АД, община Банско 458,58
до 100 000 м3/год, вкл. 479,70 479,70
над 100 000 м3/год 451,06 451,06
до 5 000 м3/год, вкл. * 658,58 658,58
до 10 000 м3/год, вкл. * 536,31 536,31
до 100 000 м3/год, вкл. * 504,31 504,31
над 100 000 м3/год. * 467,47 467,47

Забележка. Пределните цени са без ДДС за продажба от крайните снабдители 
в лв. за 1000 кубически метра, измерени при температура 20 °С и налягане 101 325 Ра.

*П – промишлени потребители
**ОА и Т – обществено-административни и търговски потребители
***Б – битови потребители

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

Председател:
Проф. дтн инж. К. Шушулов

Гл. секретар:
Инж. А. Илиева
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РЕШЕНИЯ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ 
на цени на водоснабдителни и канализационни услуги

Р Е Ш Е Н И Е
№ Ц-027 от 28 декември 2006 г.

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито засе-
дание, проведено на 28.12.2006 г., разгледа заявление за утвърждаване на цени 
на водоснабдителни и канализационни услуги, подадено от “Водоснабдяване” 
ЕООД, гр. Брезник, събраните данни от проведените на 12.12.2006 г. общест-
вено обсъждане и открито заседание, доклади с вх. № В-ДК-202/05.11.2006 г. 
и № В-ДК-215/27.12.2006 г., като взе предвид одобрения с Решение на ДКЕВР 
№ БП-066/01.12.2006 г. бизнес план на дружеството.

 Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 2, чл. 12 и 
чл. 13 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните 
услуги,

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И:

 I. Утвърждава елементи на цената на “Водоснабдяване” ЕООД,
гр. Брезник:
 1. Необходими годишни приходи:
 – за услугата доставяне на вода на потребителите – 211 хил. лв.
 2. Количество доставена вода и общи загуби на вода:
 – количество доставена вода – 957 хил. куб. м, при общи загуби 0,63 %.
 3. Регулаторна база на активите:
 – за услугата доставяне на вода на потребителите –  622 хил. лв.
 4. Норма на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане 6,67 %, 
определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 6,00 % след да-
нъчно облагане при данъчна ставка 10 %.

 ІІ. Утвърждава, считано от 01.01.2007 г., цена без ДДС на водоснаб-
дителните услуги на “Водоснабдяване” ЕООД, гр. Брезник:
 – цена за доставяне на вода на потребителите – 0,22 лв./куб. м.
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 Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен 
съд в 14 (четиринадесет) дневен срок.

Председател:
Проф. дтн инж. К. Шушулов

Гл. секретар:
Инж. А. Илиева

Р Е Ш Е Н И Е
№ Ц-028 от 28 декември 2006 г.

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито засе-
дание, проведено на 28.12.2006 г., разгледа заявление за утвърждаване на цени 
на водоснабдителни и канализационни услуги, подадено от “Водоснабдяване 
и кaнализация – Стенето” ЕООД, гр. Троян, събраните данни от проведените 
на 12.12.2006 г. обществено обсъждане и открито заседание, доклади с вх. № 
В-ДК-199/05.12.2006 г. и № В-ДК-216/27.12.2006 г., като взе предвид одобрения 
с Решение на ДКЕВР № БП-063/23.11.2006 г. бизнес план на дружеството.

 Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 2, чл. 12 и 
чл. 13 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните 
услуги,

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И:

 I. Утвърждава елементи на цените на “Водоснабдяване и кaнализа-
ция – Стенето” ЕООД, гр. Троян:
 1. Необходими годишни приходи:
 – за услугата доставяне на вода на потребителите – 1 907 хил. лв.;
 – за услугата отвеждане на отпадъчни води – 86 хил. лв.;
 – за услугата пречистване на отпадъчни води – 644 хил. лв.
 2. Количества доставени, отведени и пречистени води и общи загуби на 
вода:
 2.1. количество доставена вода – 2 248 хил. куб. м, при общи загуби 
62,60 %;
 2.2. количества отведени отпадъчни води:
 – за битови и приравнените към тях обществени и други потребители – 
748 хил. куб. м;
 – за промишлени и други стопански потребители – 1 044 хил. куб. м;



Бюлетин 1/2007 179

 2.3. количества пречистени отпадъчни води:
 – за битови и приравнените към тях обществени и други потребители – 
748 хил. куб. м;
 – за промишлени и други стопански потребители:
  • степен на замърсяване 1 – 439 хил. куб. м;
  • степен на замърсяване 2 – 45 хил. куб. м;
  • степен на замърсяване 3 – 560 хил. куб. м.
 3. Регулаторна база на активите:
 – за услугата доставяне на вода на потребителите – 2 439 хил. лв.;
 – за услугата отвеждане на отпадъчни води – 140 хил. лв.;
 – за услугата пречистване на отпадъчни води – 62 хил. лв.
 4. Норма на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане 7,70 %, 
определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 6,93 % след да-
нъчно облагане при данъчна ставка 10 %.

 ІІ. Утвърждава, считано от 01.01.2007 г., цени без ДДС на водоснаб-
дителните и канализационните услуги на “В и К – Стенето” ЕООД, гр. Тро-
ян:
 1. Цена за доставяне на вода на потребителите – 0,85 лв./куб. м.
 2. Цена за отвеждане на отпадъчни води – 0,05 лв./куб. м.
 3. Цени за пречистване на отпадъчни води:
  – за битови и приравнените към тях обществени и други потребители – 
0,10 лв./куб. м;
 – за промишлени и други стопански потребители:
  • степен на замърсяване 1 – 0,42 лв./куб. м;
  • степен на замърсяване 2 –  0,49 лв./куб. м;
  • степен на замърсяване 3 – 0,64 лв./куб. м.

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

Председател:
Проф. дтн инж. К. Шушулов

Гл. секретар:
Инж. А. Илиева

Р Е Ш Е Н И Е
№ Ц-029 от 28 декември 2006 г.

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито засе-
дание, проведено на 28.12.2006 г., разгледа заявление за утвърждаване на цени 
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на водоснабдителни и канализационни услуги, подадено от “Водоснабдяване и 
кaнализация – Берковица” ЕООД, гр. Берковица, събраните данни от проведе-
ните на 12.12.2006 г. обществено обсъждане и открито заседание, доклади с вх. 
№ В-ДК-201/05.12.2006 г. и № В-ДК-217/27.12.2006 г., като взе предвид одобре-
ния с Решение на ДКЕВР № БП-065/23.11.2006 г. бизнес план на дружеството.

 Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 2, чл. 12 и 
чл. 13 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните 
услуги,

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И:

 I. Утвърждава елементи на цените на “Водоснабдяване и кaнализа-
ция – Берковица” ЕООД, гр. Берковица:
 1. Необходими годишни приходи:
 – за услугата доставяне на вода на потребителите – 579 хил. лв.;
 – за услугата отвеждане на отпадъчни води – 54 хил. лв.
 2. Количества доставени и отведени води и общи загуби на вода:
 – количество доставена вода – 820 хил. куб. м, при общи загуби 47,11 %;
 – количество отведени отпадъчни води – 510 хил. куб. м.
 3. Регулаторна база на активите:
 – за услугата доставяне на вода на потребителите – 464 хил. лв.;
 – за услугата отвеждане на отпадъчни води – 67 хил. лв.
 4. Норма на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане 8,61 %, 
определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 7,75 % след да-
нъчно облагане при данъчна ставка 10 %.

 І. Утвърждава, считано от 01.01.2007 г., цени без ДДС на водоснаб-
дителните и канализационните услуги на “Водоснабдяване и кaнализация 
– Берковица” ЕООД, гр. Берковица:
 1. Цена за доставяне на вода на потребителите – 0,71 лв./куб. м.
 2. Цена за отвеждане на отпадъчни води – 0,11 лв./куб. м.

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

Председател:
Проф. дтн инж. К. Шушулов

Гл. секретар:
Инж. А. Илиева
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Р Е Ш Е Н И Е
№ Ц-030 от 28 декември 2006 г.

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито засе-
дание, проведено на 28.12.2006 г., разгледа заявление за утвърждаване на цени 
на водоснабдителни и канализационни услуги, подадено от “Водоснабдяване и 
канализация” АД, гр. Ловеч, събраните данни от проведените на 12.12.2006 г. об-
ществено обсъждане и открито заседание, доклади с вх. № В-ДК-200/05.12.2006 
г. и № В-ДК-214/27.12.2006 г., като взе предвид одобрения с Решение на ДКЕВР 
№ БП-067/01.12.2006 г. бизнес план на дружеството.

 Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 2, чл. 12 и 
чл. 13 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните 
услуги,

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И:

 I. Утвърждава елементи на цените на “Водоснабдяване и канализа-
ция” АД, гр. Ловеч:
 1. Необходими годишни приходи:
 1.1. за услугата доставяне на вода на потребителите:
 – ВС “Априлци” – 25 хил. лв.;
 – ВС “Черни Осъм” – 1 675 хил. лв.;
 – ВС “Златна Панега” – 322 хил. лв.;
 – ВС “Топля” – 64 хил. лв.;
 – ВС “Област Ловеч” – 4 572 хил. лв.;
 1.2. за услугата отвеждане на отпадъчни води – 283 хил. лв.
 2. Количества доставени и отведени води и общи загуби на вода:
 2.1. количества доставена вода:
 – ВС “Априлци” – 227 хил. куб. м, при общи загуби 9,01 %;
 – ВС “Черни Осъм” – 24 129 хил. куб. м, при общи загуби 5,18 %;
 – ВС “Златна Панега” – 1 495 хил. куб. м, при общи загуби 5,38 %;
 – ВС “Топля” – 426 хил. куб. м, при общи загуби 6,60 %;
 – ВС “Област Ловеч” – 5 034 хил. куб. м, при общи загуби 58,26 %;
 2.2. количество отведени отпадъчни води – 2 563 хил. куб. м.
 3. Регулаторна база на активите:
 3.1. за услугата доставяне на вода на потребителите:
 – ВС “Априлци” – 19 хил. лв.;
 – ВС “Черни Осъм” – 1 255 хил. лв.;
 – ВС “Златна Панега” – 308 хил. лв.;
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 – ВС “Топля” – 231 хил. лв.;
 – ВС “Област Ловеч” – 4 610 хил. лв.;
 3.2. за услугата отвеждане на отпадъчни води – 306 хил. лв.
 4. Норма на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане 6,08 %, 
определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 5,71 % след да-
нъчно облагане при данъчна ставка 10 % и норма на възвръщаемост на привлече-
ния капитал 5,04 %.

 ІІ. Утвърждава, считано от 01.01.007 г., цени без ДДС на водоснабди-
телните и канализационните услуги на “Водоснабдяване и канализация” 
АД, гр. Ловеч:
 1. Цени за доставяне на вода на потребителите:
 – ВС “Априлци”:
  • за “В и К – Стенето” ЕООД, гр. Троян – 0,120 лв./куб. м;
 – ВС “Черни Осъм”:
  • за “В и К – Стенето” ЕООД, гр. Троян – 0,071 лв./куб. м;
   • за “В и К” ЕООД, гр. Плевен – 0,071 лв./куб. м;
 – ВС “Златна Панега”:
  • за “В и К” ЕООД, гр. Плевен – 0,22 лв./куб. м;
 – ВС “Топля”:
  • за “В и К – Стенето” ЕООД, гр. Троян – 0,18 лв./куб. м;
 – ВС “Област Ловеч” – 0,91 лв./куб. м.
 2. Цена за отвеждане на отпадъчни води – 0,11 лв./куб. м.

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

Председател:
Проф. дтн инж. К. Шушулов

Гл. секретар:
Инж. А. Илиева

Р Е Ш Е Н И Е
№ Ц-031 от 28 декември 2006 г.

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито засе-
дание, проведено на 28.12.2006 г., разгледа заявление за утвърждаване на цени 
на водоснабдителни и канализационни услуги, подадено от “В и К” ЕООД, гр. 
Пловдив, събраните данни от проведените на 12.12.2006 г. обществено обсъж-
дане и открито заседание, доклади с вх. № В-ДК-203/05.12.2006 г. и № В-ДК-
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213/27.12.2006 г., като взе предвид одобрения с Решение на ДКЕВР № БП-068-
/01.12.2006 г. бизнес план на дружеството.

 Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 2, чл. 12 и 
чл. 13 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните 
услуги,

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И:

 I. Утвърждава елементи на цените на “ВиК” ЕООД, гр. Пловдив:
 1. Необходими годишни приходи:
 – за услугата доставяне на вода на потребителите – 22 798 хил. лв.;
 – за услугата отвеждане на отпадъчни води – 1 888 хил. лв.;
 – за услугата пречистване на отпадъчни води – 4 301 хил. лв.
 2. Количества доставени, отведени и пречистени води и общи загуби на 
вода:
 2.1. количество доставена вода – 34 274 хил. куб. м, при общи загуби 
62,35 %;
 2.2. количества отведени отпадъчни води:
 – за битови и приравнените към тях обществени и други потребители – 
15 407 хил. куб. м;
 – за промишлени и други стопански потребители –13 021 хил. куб. м;
 2.3. количества пречистени отпадъчни води:
 – за битови и приравнените към тях обществени и други потребители – 
9 546 хил. куб. м;
 – за промишлени и други стопански потребители: 
  • степен на замърсяване 1– 11 хил. куб. м;
  • степен на замърсяване 2 – 4 813 хил. куб. м;
  • степен на замърсяване 3 – 568 хил. куб. м.
 3. Регулаторна база на активите:
 – за услугата доставяне на вода на потребителите – 12 643 хил. лв.;
 – за услугата отвеждане на отпадъчни води – 5 916 хил. лв.;
 – за услугата пречистване на отпадъчни води – 3 977 хил. лв.
 4. Норма на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане 5,68 %, 
определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 5,11 %
след данъчно облагане при данъчна ставка 10 %.

 ІІ. Утвърждава, считано от 01.01.2007 г, цени без ДДС на
водоснабдителните и канализационните услуги на “В и К” ЕООД, гр. Плов-
див:
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 1. Цена за доставяне на вода на потребителите – 0,67 лв./куб. м.
 2. Цена за отвеждане на отпадъчни води – 0,07 лв./куб. м.  
 3. Цени за пречистване на отпадъчни води:
 – за битови и приравнените към тях обществени и други потребители – 
0,10 лв./куб. м;
 – за промишлени и други стопански потребители: 
  • степен на замърсяване 1 – 0,23 лв./куб. м; 
  • степен на замърсяване 2 – 0,60 лв./куб. м;
  • степен на замърсяване 3 – 0,80 лв./куб. м.

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

Председател:
Проф. дтн инж. К. Шушулов

Гл. секретар:
Инж. А. Илиева

Р Е Ш Е Н И Е
№ Ц-001 от 4 януари 2007 г.

 
 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито за-
седание, проведено на 04.01.2007 г., разгледа заявление за утвърждаване на 
цени на водоснабдителни и канализационни услуги, подадено от “Водоснаб-
дяване и канализация” ООД, гр. Силистра, събраните данни от проведени-
те на 20.12.2007 г. обществено обсъждане и открито заседание, доклади с вх. 
№ В-ДК-206/08.12.2006 г. и № В-ДК-002/03.01.2007 г., като взе предвид одобре-
ния с Решение на ДКЕВР № БП-069/06.12.2006 г. бизнес план на дружеството.

 Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 2, чл. 12 и 
чл. 13 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните 
услуги,

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И:

 І. Утвърждава елементи на цените на “Водоснабдяване и канализа-
ция” ООД, гр. Силистра:
 1. Необходими годишни приходи:
 – за услугата доставяне на вода на потребителите – 6 304 хил. лв.;
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 – за услугата отвеждане на отпадъчни води – 230 хил. лв.
 2. Количества доставени и отведени води и общи загуби на вода:
 – количество доставена вода – 4 276 хил. куб. м, при общи загуби 55,50 %;
 – количество отведени отпадъчни води – 2 330 хил. куб. м.
 3. Регулаторна база на активите:
 – за услугата доставяне на вода на потребителите – 6 502 хил. лв.;
 – за услугата отвеждане на отпадъчни води – 696 хил. лв.
 4. Норма на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане 6,72 %, 
определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 5,71 % след да-
нъчно облагане при данъчна ставка 10 % и норма на възвръщаемост на привлече-
ния капитал 8,10 %.

 ІІ. Утвърждава, считано от 01.02.2007 г., цени без ДДС на водоснаб-
дителните и канализационните услуги на “Водоснабдяване и канализация” 
ООД, гр. Силистра:
 1. Цена за доставяне на вода на потребителите – 1,46 лв./куб. м.
 2. Цена за отвеждане на отпадъчни води – 0,10 лв./куб. м.  

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

Председател:
Проф. дтн инж. К. Шушулов

Гл. секретар:
Инж. А. Илиева

Р Е Ш Е Н И Е
№ Ц-002 от 04 януари 2007 г.

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито за-
седание, проведено на 04.01.2007 г., разгледа заявление за утвърждаване на 
цени на водоснабдителни и канализационни услуги, подадено от “Водоснаб-
дяване и канализация” ЕООД, гр. Видин, събраните данни от проведените на 
20.12.2006 г. обществено обсъждане и открито заседание, доклади с вх. № В-
ДК-207/08.12.2006 г. и № В-ДК-001/03.01.2007 г. , като взе предвид одобрения с 
Решение на ДКЕВР № БП-070/06.12.2006 г. бизнес план на дружеството.

 Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 2, чл. 12 и 
чл. 13 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните 
услуги,
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ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И:

 І. Утвърждава елементи на цените на “Водоснабдяване и канализа-
ция” ЕООД, гр. Видин:
 1. Необходими годишни приходи:
 1.1. помпена водоснабдителна система:
 – за услугата доставяне на вода на потребителите – 3 875 хил. лв.;
 – за услугата отвеждане на отпадъчни води – 337 хил. лв.;
 1.2. гравитачна водоснабдителна система:
 – за услугата доставяне на вода на потребителите – 331 хил. лв.;
 – за услугата отвеждане на отпадъчни води – 19 хил. лв.
 2. Количества доставени и отведени води и общи загуби на вода:
 2.1. помпена водоснабдителна система:
 – количество доставена вода – 3 367 хил. куб. м, при общи загуби 60,50 %;
 – количество отведени отпадъчни води – 1 824 хил. куб. м;
 2.2. гравитачна водоснабдителна система: 
 – количество доставена вода – 451 хил. куб. м, при общи загуби 28,30 %;
 – количество отведени отпадъчни води – 165 хил. куб. м.
 3. Регулаторна база на активите:
 3.1. помпена водоснабдителна система:
 – за услугата доставяне на вода на потребителите – 2 404 хил. лв.;
 – за услугата отвеждане на отпадъчни води – 979 хил. лв.;
 3.2. гравитачна водоснабдителна система:
 – за услугата доставяне на вода на потребителите – 357 хил. лв.;
 – за услугата отвеждане на отпадъчни води – 8 хил. лв.
 4. Норма на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане 7,41 %, 
определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 6,93 % след да-
нъчно облагане при данъчна ставка 10 % и норма на възвръщаемост на привлече-
ния капитал 5,00 %.

 ІІ. Утвърждава, считано от 01.02.2007 г., цени без ДДС на водоснаб-
дителните и канализационните услуги на “Водоснабдяване и канализация” 
ЕООД, гр. Видин:
 1. Цена за доставяне на помпажна вода на потребителите – 1,12 лв./куб. м.
 2. Цена за доставяне на гравитачна вода на потребителите – 0,73 лв./куб. м.
 3. Цена за отвеждане на помпажни отпадъчни води – 0,18 лв./куб. м.
 4. Цена за отвеждане на гравитачни отпадъчни води – 0,12 лв./куб. м.
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 Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен 
съд в 14 (четиринадесет) дневен срок.

Председател:
Проф. дтн инж. К. Шушулов

Гл. секретар:
Инж. А. Илиева

Р Е Ш Е Н И Е
№ Ц-008 от 31 януари 2007 г.

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито засе-
дание, проведено на 31.01.2007 г., разгледа заявление за утвърждаване на цени 
на водоснабдителни и канализационни услуги, подадено от “Водоснабдяване и 
канализация” ООД, гр. Варна, събраните данни от проведените на 16.01.2007 г. 
обществено обсъждане и открито заседание, доклад с вх. № В-ДК-051/31.01.2007 
г., като взе предвид одобрения с Решение на ДКЕВР № БП-002/11.01.2007 г. биз-
нес план на дружеството.

 Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 2, чл. 12 и 
чл. 13 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните 
услуги,

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И:

 І. Утвърждава елементи на цените на “Водоснабдяване и канализа-
ция” ООД, гр. Варна:
 1. Необходими годишни приходи:
 – за услугата доставяне на вода с питейни качества – 20 343 хил. лв.;
 – за услугата доставяне на вода с непитейни качества – 185 хил. лв.;
 – за услугата отвеждане на отпадъчни води – 3 376 хил. лв.;
 – за услугата пречистване на отпадъчни води – 5 990 хил. лв.;
 2. Количества доставени, отведени и пречистени води и общи загуби на 
вода:
 2.1. количество доставена вода с питейни качества – 22 079 хил. куб. м, 
при общи загуби 62,27 %;
 2.2. количество доставена вода с непитейни качества – 1 585 хил. куб. м; 
 2.3. количества отведени отпадъчни води:
 – за битови и приравнените към тях обществени и други потребители – 
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10 763 хил. куб. м;
 – за промишлени и други стопански потребители – 6 546 хил. куб. м;
 2.4. количества пречистени отпадъчни води:
 – за битови и приравнените към тях обществени и други потребители – 
10 740 хил. куб. м;
 – за промишлени и други стопански потребители:

 • степен на замърсяване 1 – 7 357 хил. куб. м;
 • степен на замърсяване 2 – 416 хил. куб. м;
 • степен на замърсяване 3 – 137 хил. куб. м.

 3. Регулаторна база на активите:
 – за услугата доставяне на вода с питейни качества – 22 195 хил. лв.;
 – за услугата доставяне на вода с непитейни качества – 34 хил. лв.
 – за услугата отвеждане на отпадъчни води – 7 533 хил. лв.;
 – за услугата пречистване на отпадъчни води – 4 100 хил. лв.;
 4. Норма на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане 3,62 %, 
определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 5,00 % след да-
нъчно облагане при данъчна ставка 10 % и норма на възвръщаемост на привлече-
ния капитал 0,23 %.

 ІІ. Утвърждава, считано от 01.02.2007 г., цени без ДДС на водоснаб-
дителните и канализационните услуги на “Водоснабдяване и канализация” 
ООД, гр. Варна:
 1. Цена за доставяне на вода с питейни качества – 0,92 лв./куб. м.
 2. Цена за доставяне на вода с непитейни качества – 0,12 лв./куб. м.
 3. Цена за отвеждане на отпадъчни води – 0,20 лв./куб. м.
 4. Цени за пречистване на отпадъчни води:
 – за битови и приравнените към тях обществени и други потребители – 
0,32 лв./куб. м;
 – за промишлени и други стопански потребители:
  • степен на замърсяване 1 – 0,32 лв./куб. м;
  • степен на замърсяване 2 – 0,45 лв./куб. м;
  • степен на замърсяване 3 – 0,74 лв./куб. м.

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

Председател:
Проф. дтн инж. К. Шушулов

Гл. секретар:
Инж. А. Илиева
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Р Е Ш Е Н И Е
№ Ц-009 от 31 януари 2007 г.

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито засе-
дание, проведено на 31.01.2007 г., разгледа заявление за утвърждаване на цени 
на водоснабдителни и канализационни услуги, подадено от “Водоснабдяване и 
канализация” ООД, гр. Русе, събраните данни от проведените на 16.01.2007 г. об-
ществено обсъждане и открито заседание, доклад с вх. № В-ДК-006/10.01.2007 
г. и № В-ДК-050/31.01.2007 г., като взе предвид одобрения с Решение на ДКЕВР 
№ БП-001/11.01.2007 г. бизнес план на дружеството.

 Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 2, чл. 12 и 
чл. 13 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните 
услуги,

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И:

 І. Утвърждава елементи на цените на “Водоснабдяване и канализа-
ция” ООД, гр. Русе:
 1. Необходими годишни приходи:
 – за услугата доставяне на вода на потребителите – 13 151 хил. лв.;
 – за услугата отвеждане на отпадъчни води – 977 хил. лв.
 2. Количества доставени и отведени води и общи загуби на вода:
 2.1. количество доставена вода – 13 213 хил. куб. м, при общи загуби 
47,00 %;
 2.2. количества отведени отпадъчни води:
 – за битови и приравнените към тях обществени и други потребители – 
6 499 хил. куб. м;
 – за промишлени и други стопански потребители – 3 764 хил. куб. м.
 3. Регулаторна база на активите:
 – за услугата доставяне на вода на потребителите – 15 212 хил. лв.;
 – за услугата отвеждане на отпадъчни води – 1 293 хил. лв.
 4. Норма на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане 5,57 %, 
определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 5,11 % след да-
нъчно облагане при данъчна ставка 10 % и норма на възвръщаемост на привлече-
ния капитал 5,08 %.

 ІІ. Утвърждава, считано от 01.02.2007 г., цени без ДДС на водоснаб-
дителните и канализационните услуги на “Водоснабдяване и канализация” 
ООД, гр. Русе:
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 1. Цена за доставяне на вода на потребителите – 1,00 лв./куб. м.
 2. Цена за отвеждане на отпадъчни води – 0,10 лв./куб. м.
 
 Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен  
съд в 14 (четиринадесет) дневен срок.

Председател:
Проф. дтн инж. К. Шушулов

Гл. секретар:
Инж. А. Илиева

Р Е Ш Е Н И Е
№ Ц-010 от 31 януари 2007 г.

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито заседа-
ние, проведено на 31.01.2007 г., разгледа заявление за утвърждаване на цени на во-
доснабдителни и канализационни услуги, подадено от “В и К” ООД, гр. Исперих, 
събраните данни от проведените на 16.01.2007 г. обществено обсъждане и открито 
заседание, доклади с вх. № В– ДК-005/10.01.2007 г. и № В-ДК-049/31.01.2007 г., 
като взе предвид одобрения с Решение на ДКЕВР № БП-071/11.12.2006 г. бизнес 
план на дружеството.

 Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 2, чл. 12 и 
чл. 13 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните 
услуги,

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И:

 І. Утвърждава елементи на цените на “В и К” ООД, гр. Исперих:
 1. Необходими годишни приходи:
 – за услугата доставяне на вода на потребителите – 1 759 хил. лв.
 2. Количество доставена вода и общи загуби на вода:
 – количество доставена вода – 1 072 хил. куб. м, при общи загуби 60,20 %.
 3. Регулаторна база на активите:
 – за услугата доставяне на вода на потребителите – 3 509 хил. лв.
 4. Норма на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане 3,62 %, 
определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 2,00 % след да-
нъчно облагане при данъчна ставка 10 % и норма на възвръщаемост на привлече-
ния капитал 8,85 %.
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 ІІ. Утвърждава, считано от 01.02.2007 г., цена без ДДС на
водоснабдителните услуги на “В и К” ООД, гр. Исперих:
 – цена за доставяне на вода на потребителите – 1,64 лв./куб. м.

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

Председател:
Проф. дтн инж. К. Шушулов

Гл. секретар:
Инж. А. Илиева

Р Е Ш Е Н И Е
№ Ц-011 от 12 февруари 2007 г.

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито засе-
дание, проведено на 12.02.2007 г., разгледа заявление за утвърждаване на цени 
на водоснабдителни и канализационни услуги, подадено от “Аспарухов вал” 
ЕООД, гр. Кнежа, събраните данни от проведените на 23.01.2007 г. открито за-
седание и обществено обсъждане, доклади с вх. № В-ДК-18/17.01.2007 г. и № 
В-ДК-67/08.02.2007 г. , като взе предвид одобрения с Решение на ДКЕВР № БП-
003/18.01.2006 г. бизнес план на дружеството.

 Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 2, чл. 12 и 
чл. 13 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните 
услуги,

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И:

 І. Утвърждава елементи на цените на “Аспарухов вал” ЕООД, гр. 
Кнежа:
 1. Необходими годишни приходи:
 – за услугата доставяне на вода на потребителите – 525 хил. лв.;
 – за услугата отвеждане на отпадъчни води – 9 хил. лв.
 2. Количества доставени и отведени води и общи загуби на вода:
 – количество доставена вода – 543 хил. куб. м, при общи загуби 79,10 %;
 – количество отведени отпадъчни води – 104 хил. куб. м.
 3. Регулаторна база на активите:
 – за услугата доставяне на вода на потребителите – 211 хил. лв.;
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 – за услугата отвеждане на отпадъчни води – 7 хил. лв.
 4. Норма на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане 3,33 %, 
определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 3,00 % след да-
нъчно облагане при данъчна ставка 10 %.

 ІІ. Утвърждава, считано от 01.03.2007 г., цени без ДДС на водоснаб-
дителните и канализационните услуги на “Аспарухов вал” ЕООД, гр. Кне-
жа:
 1. Цена за доставяне на вода на потребителите – 0,97 лв./куб. м.
 2. Цена за отвеждане на отпадъчни води – 0,09 лв./куб. м.

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

Председател:
Проф. дтн инж. К. Шушулов

Гл. секретар:
Инж. А. Илиева

Р Е Ш Е Н И Е
№ Ц-012 oт 12 февруари 2007 г.

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито засе-
дание, проведено на 12.02.2007 г., разгледа заявление за утвърждаване на цени 
на водоснабдителни и канализационни услуги, подадено от “Бързийска вода” 
ЕООД, с. Бързия, събраните данни от проведените на 23.01.2007 г. обществено 
обсъждане и открито заседание, доклади с вх. № В-ДК-19/17.01.2007 г. и № 
-ДК-68/09.02.2007 г., като взе предвид одобрения с Решение на ДКЕВР № БП-
004/18.01.2007 г. бизнес план на дружеството.

 Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 2, чл. 12 и 
чл. 13 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните 
услуги,

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И:

 І. Утвърждава елементи на цените на “Бързийска вода” ЕООД, с. 
Бързия:
 1. Необходими годишни приходи:
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 – за услугата доставяне на вода на потребителите – 38 хил. лв.
 2. Количество доставена  вода и общи загуби на вода: 
 – количество доставена вода – 95 хил. куб. м,  при общи загуби 53,19 %.
 3. Регулаторна база на активите:
 – за услугата доставяне на вода на потребителите – 11 хил. лв.
 4. Норма на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане 8,76 %, 
определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 7,88 % след да-
нъчно облагане при данъчна ставка 10 %.

 ІІ. Утвърждава, считано от 01.01.2007 г., цена без ДДС на водоснаб-
дителните услуги на “Бързийска вода” ЕООД, с. Бързия: 
 – цена за доставяне на вода на потребителите – 0,40 лв./куб. м.

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

Председател:
Проф. дтн инж. К. Шушулов

Гл. секретар:
Инж. А. Илиева

Р Е Ш Е Н И Е
№ Ц-013 от 12 февруари 2007 г.

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито засе-
дание, проведено на 12.02.2007 г., разгледа заявление за утвърждаване на цени 
на водоснабдителни и канализационни услуги, подадено от “В и К – Златни 
пясъци” ООД, събраните данни от проведените на 23.01.2007 г. обществено 
обсъждане и открито заседание, доклади с вх. № В-ДК-23/17.01.2007 г. и № 
В-ДК-69/08.02.2007 г., като взе предвид одобрения с Решение на ДКЕВР № БП-
005/18.01.2007 г. бизнес план на дружеството.

 Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 2, чл. 12 и 
чл. 13 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните 
услуги,

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И:

 І. Утвърждава елементи на цените на “В и К – Златни пясъци” ООД:



ДКЕВР194

 1. Необходими годишни приходи:
 – за услугата доставяне на вода на потребителите – 1 840 хил. лв.;
 – за услугата отвеждане на отпадъчни води – 799 хил. лв.
 2. Количества доставени и отведени води и общи загуби на вода:
 – количество доставена вода – 1 346 хил. куб. м, при общи загуби 1,50 %;
 – количество отведени отпадъчни води – 1 248 хил. куб. м.
 3. Регулаторна база на активите:
 – за услугата доставяне на вода на потребителите – 4 798 хил. лв.;
 – за услугата отвеждане на отпадъчни води – 1 307 хил. лв.
 4. Норма на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане 3,47 %, 
определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 3,00 % след да-
нъчно облагане при данъчна ставка 10 % и норма на възвръщаемост на привлече-
ния капитал 9,45 %.

 ІІ. Утвърждава, считано от 01.03.2007 г., цени без ДДС на водоснаб-
дителните и канализационните услуги на “В и К – Златни пясъци” ООД:
 1. Цена за доставяне на вода на потребителите – 1,37 лв./куб. м.
 2. Цена за отвеждане на отпадъчни води – 0,64 лв./куб. м.

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

Председател:
Проф. дтн инж. К. Шушулов

Гл. секретар:
Инж. А. Илиева

Р Е Ш Е Н И Е
№ Ц-014 от 12 февруари 2007 г.

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито за-
седание, проведено на 12.02.2007 г., разгледа заявление за утвърждаване на 
цени на водоснабдителни и канализационни услуги, подадено от “Водоснаб-
дяване и канализация” ЕООД, гр. Смолян, събраните данни от проведените на 
23.01.2007 г. обществено обсъждане и открито заседание, доклади с вх. № В-
ДК-21/17.01.2007 г. и № В-ДК-70/08.02.2007 г., като взе предвид одобрения с 
Решение на ДКЕВР № БП-006/18.01.2007 г. бизнес план на дружеството.

 Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 2, чл. 12 и 
чл. 13 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните 
услуги,
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ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И:

 І. Утвърждава елементи на цените на “Водоснабдяване и канализа-
ция” ЕООД, гр. Смолян:
 1. Необходими годишни приходи:
 – за услугата доставяне на помпажна вода – 2 049 хил. лв.;
 – за услугата доставяне на гравитачна вода – 1 784 хил. лв.;
 – за услугата отвеждане на отпадъчни води – 162 хил. лв.;
 – за услугата пречистване на отпадъчни води – 107 хил. лв.
 2. Количества доставени, отведени и пречистени води и общи загуби на 
вода:   
 – количество доставена помпажна вода – 2 068 хил. куб. м, при общи 
загуби 52,99 %;
 – количество доставена гравитачна вода – 2 568 хил. куб. м,  при общи 
загуби 44,17 %;
 – количество отведени отпадъчни води – 3 100 хил. куб. м;
 – количество пречистени отпадъчни води – 217 хил. куб. м.
 3. Регулаторна база на активите:
 – за услугата доставяне на помпажна вода – 3 876 хил. лв.;
 – за услугата доставяне на гравитачна вода – 3 827 хил. лв.;
 – за услугата отвеждане на отпадъчни води – 893 хил. лв.;
 – за услугата пречистване на отпадъчни води – 138 хил. лв.
 4. Норма на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане 1,68 %, 
определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 1,35 % след да-
нъчно облагане при данъчна ставка 10 % и норма на възвръщаемост на привлече-
ния капитал 3,86 %.

 ІІ. Утвърждава, считано от 01.03.2007 г., цени без ДДС на
водоснабдителните и канализационните услуги на “Водоснабдяване и
канализация” ЕООД, гр. Смолян:
 1. Цена за доставяне на помпажна вода – 0,99 лв./куб. м.
 2. Цена за доставяне на гравитачна вода – 0,69 лв./куб. м.
 3. Цена за отвеждане на отпадъчни води – 0,05 лв./куб. м.
 4. Цена за пречистване на отпадъчни води – 0,49 лв./куб. м.
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 Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен 
съд в 14 (четиринадесет) дневен срок.

Председател:
Проф. дтн инж. К. Шушулов

Гл. секретар:
Инж. А. Илиева

Р Е Ш Е Н И Е
№ Ц-015 от 12 февруари 2007 г.

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито за-
седание, проведено на 12.02.2007 г., разгледа заявление за утвърждаване на 
цени на водоснабдителни и канализационни услуги, подадено от “Водоснаб-
дяване и канализация” ЕАД, гр. Свищов, събраните данни от проведените на 
23.01.2007 г. обществено обсъждане и открито заседание, доклади с вх. № 
В-ДК– 26/17.01.2007 г. и № В-ДК-71/08.02.2007 г., като взе предвид одобрения 
с Решение на ДКЕВР № БП-007/18.01.2007 г. бизнес план на дружеството.

 Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 2, чл. 12 и 
чл. 13 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните 
услуги,

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И:

 І. Утвърждава елементи на цените на “Водоснабдяване и канализа-
ция” ЕАД, гр. Свищов:
 1. Необходими годишни приходи:
 – за услугата доставяне на вода на потребителите – 1 960 хил. лв.;
 – за услугата отвеждане на отпадъчни води – 68 хил. лв.
 2. Количества доставени и отведени води и общи загуби на вода: 
 – количество доставена вода – 1 912 хил. куб. м, при общи загуби 50,49 %;
 – количество отведени отпадъчни води – 1 232 хил. куб. м.
 3. Регулаторна база на активите:
 – за услугата доставяне на вода на потребителите – 3 958 хил. лв.
 – за услугата отвеждане на отпадъчни води – 1 256 хил. лв.
 4. Норма на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане 4,37 %, 
определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 4,00 % след да-
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нъчно облагане при данъчна ставка 10 % и норма на възвръщаемост на привлече-
ния капитал 0,17 %.

 ІІ. Утвърждава, считано от 01.03.2007 г., цени без ДДС на водоснаб-
дителните и канализационните услуги на “Водоснабдяване и канализация” 
ЕАД, гр. Свищов:
 1. Цена за доставяне на вода на потребителите – 1,03 лв./куб. м.
 2. Цена за отвеждане на отпадъчни води – 0,06 лв./куб. м.

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

Председател:
Проф. дтн инж. К. Шушулов

Гл. секретар:
Инж. А. Илиева

Р Е Ш Е Н И Е
№ Ц-016 от 12 февруари 2007 г.

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито за-
седание, проведено на 12.02.2007 г., разгледа заявление за утвърждаване на 
цени на водоснабдителни и канализационни услуги, подадено от “Водоснаб-
дяване и канализация” ЕООД, гр. София, събраните данни от проведените 
на 23.01.2007 г. открито заседание и обществено обсъждане, доклади с вх. 
№ В-ДК-22/17.01.2007 г. и № В-ДК-72/08.02.2007 г., като взе предвид одобрения 
с Решение на ДКЕВР № БП-008/18.01.2007 г. бизнес план на дружеството.

 Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 2, чл. 12 и 
чл. 13 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните 
услуги,

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И:

 І. Утвърждава елементи на цените на “Водоснабдяване и канализа-
ция” ЕООД, гр. София
 1. Необходими годишни приходи:
 – за услугата доставяне на гравитачна вода (гравитачно водоснабдява-
не) – 3 018 хил. лв.;
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 – за услугата доставяне на смесена вода (смесено водоснабдяване) – 891 
хил. лв.;
 – за услугата доставяне на помпажна вода (помпено водоснабдяване) – 3 
202 хил. лв.;
 – за услугата отвеждане на отпадъчни води – 886 хил. лв.;
 – за услугата пречистване на отпадъчни води – 559 хил. лв.
 2. Количества доставени, отведени и пречистени води и общи загуби на 
вода:
 2.1. количества доставена вода:
 – количество доставена гравитачна вода – 5 271 хил. куб. м, при  общи 
загуби 49,53 %; 
 – количество доставена смесена вода – 1 111 хил. куб. м, при общи загу-
би 47,33 %;
 – количество доставена помпажна вода – 3 277 хил. куб. м, при общи 
загуби 48,39 %;
 2.2. количества отведени отпадъчни води:
 – за битови и приравнените към тях обществени и други потребители – 
5 133 хил. куб. м;
 – за промишлени и други стопански потребители – 520 хил. куб. м;
 2.3. количества пречистени отпадъчни води:
 – за битови и приравнените към тях обществени и други потребители – 
1 003 хил. куб. м;
 – за промишлени и други стопански потребители – 175 хил. куб. м.
 3. Регулаторна база на активите:
 – за услугата доставяне на гравитачна вода – 1 756 хил. лв.;
 – за услугата доставяне на смесена вода – 519 хил. лв.;
 – за услугата доставяне на помпажна вода – 1 879 хил. лв.;
 – за услугата отвеждане на отпадъчни води – 1 176 хил. лв.;
 – за услугата пречистване на отпадъчни води – 259 хил. лв.
 4. Норма на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане 6,34 %, 
определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 5,71 % след да-
нъчно облагане при данъчна ставка 10 %.

 ІІ. Утвърждава, считано от 01.03.2007 г., цени без ДДС на
водоснабдителните и канализационните услуги на “Водоснабдяване и
канализация” ЕООД, гр. София:
 1. Цени за доставяне на вода на потребителите:
 – гравитачно водоснабдяване – 0,57 лв./куб. м;
 – смесено водоснабдяване – 0,80 лв./куб. м;
 – помпено водоснабдяване – 0,98 лв./куб. м.
 2. Цени за отвеждане на отпадъчни води:
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 – за битови и приравнените към тях обществени и други потребители – 
0,16 лв./куб. м;
 – за промишлени и други стопански потребители – 0,17 лв./куб. м.
 3. Цени за пречистване на отпадъчни води:
 – за битови и приравнените към тях обществени и други потребители – 
0,30 лв./куб. м;
 – за промишлени и други стопански потребители:
  • степен на замърсяване 1 – 1,49 лв./куб. м.

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

Председател:
Проф. дтн инж. К. Шушулов

Гл. секретар:
Инж. А. Илиева

Р Е Ш Е Н И Е
№ Ц-017 от 12 февруари 2007 г.

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито за-
седание, проведено на 12.02.2007 г., разгледа заявление за утвърждаване на 
цени на водоснабдителни и канализационни услуги, подадено от “Водоснаб-
дяване и канализация” ООД, гр. Шумен, събраните данни от проведените на 
23.01.2007 г. обществено обсъждане и открито заседание, доклади с вх. № В-
ДК-20/17.01.2007 г. и № В-ДК-73/08.02.2007 г., като взе предвид одобрения с 
Решение на ДКЕВР № БП-009/18.01.2007 г. бизнес план на дружеството.

 Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 2, чл. 12 и 
чл. 13 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните 
услуги,

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И:

 І. Утвърждава елементи на цените на “Водоснабдяване и канализа-
ция” ООД, гр. Шумен:
 1. Необходими годишни приходи:
 – за услугата доставяне на вода на потребителите – 9 676 хил. лв.;
 – за услугата отвеждане на отпадъчни води – 523 хил. лв.;
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 – за услугата пречистване на отпадъчни води – 902 хил. лв.
 2. Количества доставени, пречистени и отведени води и общи загуби на 
вода:
 2.1. количество доставена вода – 7 468 хил. куб. м, при общи загуби 
47,75 %;
 2.2. количество отведени отпадъчни води – 5 059 хил. куб. м;
 2.3. количества пречистени отпадъчни води:
 – за битови и приравнените към тях обществени и други потребители – 
2 019 хил. куб. м;
 – за промишлени и други стопански потребители:
  • степен на замърсяване 1 – 1 083 хил. куб. м;
  • степен на замърсяване 2 – 80 хил. куб. м;
  • степен на замърсяване 3 – 372 хил. куб. м.
 3. Регулаторна база на активите:
 – за услугата доставяне на вода на потребителите – 8 061 хил. лв.;
 – за услугата отвеждане на отпадъчни води – 2 038 хил. лв.;
 – за услугата пречистване на отпадъчни води – 118 хил. лв.
 4. Норма на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане 4,80 %, 
определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 4,10 % след да-
нъчно облагане при данъчна ставка 10 % и норма на възвръщаемост на привлече-
ния капитал 6,34 %.

 ІІ. Утвърждава, считано от 01.03.2007 г., цени без ДДС на водоснаб-
дителните и канализационните услуги на “Водоснабдяване и канализация” 
ООД, гр. Шумен:
 1. Цена за доставяне на вода на потребителите – 1,30 лв./куб. м.
 2. Цена за отвеждане на отпадъчни води – 0,10 лв./куб. м.
 3. Цени за пречистване на отпадъчни води:
 – за битови и приравнените към тях обществени и други потребители – 
0,14 лв./куб. м;
 – за промишлени и други стопански потребители:
  • степен на замърсяване 1 – 0,23 лв./куб. м;
  • степен на замърсяване 2 – 0,40 лв./куб. м;
  • степен на замърсяване 3 – 0,94 лв./куб. м.

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

Председател:
Проф. дтн инж. К. Шушулов

Гл. секретар:
Инж. А. Илиева
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Р Е Ш Е Н И Е
№ Ц-018 от 12 февруари 2007 г.

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито за-
седание, проведено на 31.01.2007 г., разгледа заявление за утвърждаване на 
цени на водоснабдителни и канализационни услуги, подадено от “Водоснаб-
дяване и канализация” ЕООД, гр. Плевен, събраните данни от проведените на 
23.01.2007 г. обществено обсъждане и открито заседание, доклади с вх. № В-
ДК-25/17.01.2007 г. и № В-ДК-75/08.02.2007 г., като взе предвид одобрения с 
Решение на ДКЕВР № БП-011/18.01.2007 г. бизнес план на дружеството.

 Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 2, чл. 12 и 
чл. 13 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните 
услуги,

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И:

 І. Утвърждава елементи на цените на “Водоснабдяване и канализа-
ция” ЕООД, гр. Плевен:
 1. Необходими годишни приходи:
 – за услугата доставяне на вода на потребителите – 15 499 хил. лв.;
 – за услугата отвеждане на отпадъчни води – 820 хил. лв.;
 – за услугата пречистване на отпадъчни води – 2 199 хил. лв.
 2. Количества доставени, отведени и пречистени води и общи загуби на 
вода:
 2.1. количество доставена вода – 14 100 хил. куб. м, при общи загуби 
51,22 %;
 2.2. количество отведени отпадъчни води – 9 260 хил. куб. м;
 2.3. количества пречистени отпадъчни води:
 – за битови и приравнените към тях обществени и други потребители – 
4 220 хил. куб. м;
 – за промишлени и други стопански потребители:
  • степен на замърсяване 1 – 3 500 хил. куб. м;
  • степен на замърсяване 2 – 90 хил. куб. м;
  • степен на замърсяване 3 – 170 хил. куб. м.
 3. Регулаторна база на активите:
 – за услугата доставяне на вода на потребителите – 15 939 хил. лв.;
 – за услугата отвеждане на отпадъчни води – 2 202 хил. лв.;
 – за услугата пречистване на отпадъчни води – 1 445 хил. лв.
 4. Норма на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане 5,82 %, 
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определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 5,11 % след да-
нъчно облагане при данъчна ставка 10 % и норма на възвръщаемост на привлече-
ния капитал 7,48 %.

 ІІ. Утвърждава, считано от 01.03.2007 г., цени без ДДС на водоснаб-
дителните и канализационните услуги на “Водоснабдяване и канализация” 
ЕООД, гр. Плевен:
 1. Цена за доставяне на вода на потребителите – 1,10лв./куб. м.
 2. Цена за отвеждане на отпадъчни води – 0,09 лв./куб. м.
 3. Цени за пречистване на отпадъчни води:
 – за битови и приравнените към тях обществени и други потребители – 
0,07 лв./куб. м;
 – за промишлени и други стопански потребители:
  • степен на замърсяване 1 – 0,48 лв./куб. м;
  • степен на замърсяване 2 – 0,59 лв./куб. м;
  • степен на замърсяване 3 – 0,90 лв./куб. м.

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

Председател:
Проф. дтн инж. К. Шушулов

Гл. секретар:
Инж. А. Илиева

Р Е Ш Е Н И Е
№ Ц-019 от 26 февруари 2007 г.

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито за-
седание, проведено на 26.02.2007 г., разгледа заявление за утвърждаване на 
цени на водоснабдителни и канализационни услуги, подадено от “Водоснаб-
дяване, канализация и строителство” ЕООД, гр. Пещера, събраните данни от 
проведените на 06.02.2007 г. обществено обсъждане и открито заседание, до-
клади с вх. № В-ДК-39/25.01.2007 г. и № В-ДК-98/26.02.2007 г., като взе пред-
вид одобрения с Решение на ДКЕВР № БП-014/24.01.2007 г. бизнес план на 
дружеството.

 Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 2, чл. 12 и 
чл. 13 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните 
услуги,
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ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И:

 І. Утвърждава елементи на цените на “Водоснабдяване, канализа-
ция и строителство” ЕООД, гр. Пещера:
 1. Необходими годишни приходи:
 – за услугата доставяне на вода на потребителите – 630 хил. лв.;
 – за услугата отвеждане на отпадъчни води – 50 хил. лв.
 2. Количества доставени и отведени води и общи загуби на вода:
 2.1. количество доставена вода – 713 хил. куб. м, при общи загуби 
71,50 %;
 2.2. количества отведени отпадъчни води:
 – за битови и приравнените към тях обществени и други потребители – 
541 хил. куб. м;
 – за промишлени и други стопански потребители:
  • степен на замърсяване 2 – 159 хил. куб. м.
 3. Регулаторна база на активите
 – за услугата доставяне на вода на потребителите – 415 хил. лв.;
 – за услугата отвеждане на отпадъчни води – 99 хил. лв.
 4. Норма на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане 
6,67 %, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 6,00 % 
след данъчно облагане при данъчна ставка 10 %.

 ІІ. Утвърждава, считано от 01.03.2007 г., цени без ДДС на водоснаб-
дителните и канализационните услуги на “Водоснабдяване, канализация и 
строителство” ЕООД, гр. Пещера:
 1. Цена за доставяне на вода на потребителите – 0,88 лв./куб. м.
 2. Цени за отвеждане на отпадъчни води:
 – за битови и приравнените към тях обществени и други потребители – 
0,07 лв./куб. м;
 – за промишлени и други стопански потребители:
  • степен на замърсяване 2 – 0,08 лв./куб. м.

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

Председател:
Проф. дтн инж. К. Шушулов

Гл. секретар:
Инж. А. Илиева
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Р Е Ш Е Н И Е
№ Ц-020 от 26 февруари 2007 г.

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито засе-
дание, проведено на 26.02.2007 г., разгледа заявление за утвърждаване на цени 
на водоснабдителни и канализационни услуги, подадено от “Водоснабдяване – 
Дунав” ЕООД, гр. Разград, събраните данни от проведените на 06.02.2007 г. об-
ществено обсъждане и открито заседание, доклади с вх. № В-ДК-38/25.01.2007 
г. и № В-ДК-100/26.02.2007 г., като взе предвид одобрения с Решение на ДКЕВР 
№ БП-012/24.01.2007 г. бизнес план на дружеството.

 Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 2, чл. 12 и 
чл. 13 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните 
услуги,

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И:

 І. Утвърждава елементи на цените на “Водоснабдяване – Дунав” 
ЕООД, гр. Разград:
 1. Необходими годишни приходи:
 – за услугата доставяне на вода с питейни качества – 5 346 хил. лв.;
 – за услугата доставяне на вода с непитейни качества – 13 хил. лв.;
 – за услугата доставяне на вода на друг В и К оператор – 90 хил. лв.;
 – за услугата отвеждане на отпадъчни води – 143 хил. лв.;
 – за услугата пречистване на отпадъчни води – 619 хил. лв.
 2. Количества доставени, отведени и пречистени води и общи загуби на 
вода:
 2.1. количество доставена вода с питейни качества – 3 214 хил. куб. м, 
при общи загуби 63,29 %;
 2.2. количество доставена вода с непитейни качества – 11 хил. куб. м, 
при общи загуби 27,44 %;
 2.3. количество доставена вода на друг В и К оператор – 143 хил. куб. м, 
при общи загуби 0,00 %;
 2.4. количество отведени отпадъчни води – 2 251 хил. лв.;
 2.5. количества пречистени отпадъчни води:
 – за битови и приравнените към тях обществени и други потребители – 
1 056 хил. куб. м;
 – за промишлени и други стопански потребители:
  • степен на замърсяване 1 – 482 хил. куб. м;
  • степен на замърсяване 2 – 75 хил. куб. м;
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  • степен на замърсяване 3 – 1 218 хил. куб. м.
 3. Регулаторна база на активите:
 – за услугата доставяне на вода с питейни качества – 9 718 хил. лв.;
 – за услугата доставяне на вода с непитейни качества – 13 хил. лв.;
 – за услугата доставяне на вода на друг В и К оператор – 149 хил. лв.;
 – за услугата отвеждане на отпадъчни води – 511 хил. лв.;
 – за услугата пречистване на отпадъчни води – 749 хил. лв.
 4. Норма на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане 2,22 %, 
определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 2,00 % след да-
нъчно облагане при данъчна ставка 10 %.

 ІІ. Утвърждава, считано от 01.03.2007 г., цени без ДДС на водо-
снабдителните и канализационните услуги на “Водоснабдяване – Дунав” 
ЕООД, гр. Разград:
 1. Цена за доставяне на вода с питейни качества – 1,66 лв./куб. м.
 2. Цена за доставяне на вода с непитейни качества – 1,21 лв./куб. м.
 3. Цена за доставяне на вода на друг В и К оператор – 0,63 лв./куб. м.
 4. Цена за отвеждане на отпадъчни води – 0,06 лв./куб. м.
 5. Цени за пречистване на отпадъчни води:
 – за битови и приравнените към тях обществени и други потребители – 
0,067 лв./куб. м;
 – за промишлени и други стопански потребители:
  • степен на замърсяване 1 – 0,14 лв./куб. м;
  • степен на замърсяване 2 – 0,24 лв./куб. м;
  • степен на замърсяване 3 – 0,38 лв./куб. м.

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

Председател:
Проф. дтн инж. К. Шушулов

Гл. секретар:
Инж. А. Илиева

Р Е Ш Е Н И Е
№ Ц-021 от 26 февруари 2007 г.

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито засе-
дание, проведено на 26.02.2007 г., разгледа заявление за утвърждаване на цени 
на водоснабдителни и канализационни услуги, подадено от В и К “Меден кла-
денец” ЕООД, гр. Кубрат, събраните данни от проведените на 06.02.2007 г. об-
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ществено обсъждане и открито заседание, доклади с вх. № В-ДК-41/25.01.2007 
г. и № В-ДК-99/26.02.2007 г., като взе предвид одобрения с Решение на ДКЕВР 
№ БП-013/24.01.2007 г. бизнес план на дружеството. 

 Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 2, чл. 12 и 
чл. 13 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните 
услуги, 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И:

 І. Утвърждава елементи на цените на В и К “Меден кладенец” 
ЕООД, гр. Кубрат:
 1. Необходими годишни приходи:
 – за услугата доставяне на вода на потребителите – 984 хил. лв.;
 – за услугата отвеждане на отпадъчни води – 16 хил. лв.;
 – за услугата пречистване на отпадъчни води – 51 хил. лв.
 2. Количества доставени, отведени и пречистени води и общи загуби на 
вода:
 2.1. количество доставена вода – 660 хил. куб. м, при общи загуби 
50,52 %;
 2.2. количество отведени отпадъчни води – 109 хил. куб. м;
 2.3. количества пречистени отпадъчни води:
 – за битови и приравнените към тях обществени и други потребители – 
10 хил. куб. м;
 – за промишлени и други стопански потребители:
  • степен на замърсяване 1 – 99 хил. куб. м.
 3. Регулаторна база на активите:
 – за услугата доставяне на вода на потребителите – 1 344 хил. лв.;
 – за услугата отвеждане на отпадъчни води – 3 хил. лв.;
 – за услугата пречистване на отпадъчни води – 13 хил. лв.
 4. Норма на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане 
1,00 %, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 0,20 % 
след данъчно облагане при данъчна ставка 10 % и норма на възвръщаемост на 
привлечения капитал 9,45 %.

 ІІ. Утвърждава, считано от 01.03.2007 г., цени без ДДС на водоснаб-
дителните и канализационните услуги на В и К “Меден кладенец” ЕООД, 
гр. Кубрат:
 1. Цена за доставяне на вода на потребителите – 1,49 лв./куб. м.
 2. Цена за отвеждане на отпадъчни води – 0,15 лв./куб. м.



Бюлетин 1/2007 207

 3. Цени за пречистване на отпадъчни води:
 – за битови и приравнените към тях обществени и други потребители – 
0,17 лв./куб. м;
 – за промишлени и други стопански потребители: 
  • степен на замърсяване 1 – 0,50 лв./куб. м.

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

Председател:
Проф. дтн инж. К. Шушулов

Гл. секретар:
Инж. А. Илиева

Р Е Ш Е Н И Е
№ Ц-022 от 26 февруари 2007 г.

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито засе-
дание, проведено на 26.02.2007 г., разгледа заявление за утвърждаване на цени 
на водоснабдителни и канализационни услуги, подадено от “Водоснабдяване и 
канализация” ООД, гр. Враца, събраните данни от проведените на 06.02.2007 г. 
обществено обсъждане и открито заседание, доклади с вх. № В-ДК-37/25.01.2007 
г. и № В-ДК-97/26.02.2007 г., като взе предвид одобрения с Решение на ДКЕВР 
№ БП-015/24.01.2007 г. бизнес план на дружеството.

 Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 2, чл. 12 и 
чл. 13 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните 
услуги,

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И:

 І. Утвърждава елементи на цените на “Водоснабдяване и канализа-
ция” ООД, гр. Враца:
 1. Необходими годишни приходи:
 – за услугата доставяне на вода на потребителите – 10 391 хил. лв.;
 – за услугата отвеждане на отпадъчни води – 643 хил. лв.;
 – за услугата пречистване на отпадъчни води – 552 хил. лв.
 2. Количества доставени, отведени и пречистени води и общи загуби на 
вода:
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 2.1. количество доставена вода – 9 858 хил. куб. м, при общи загуби 
76,31 %;
 2.2. количество отведени отпадъчни води – 4 476 хил. куб. м;
 2.3. количества пречистени отпадъчни води:
 – за битови и приравнените към тях обществени и други потребители – 
1 849 хил. куб. м;
 – за промишлени и други стопански потребители:
  • степен на замърсяване 1 – 596 хил. куб. м;
  • степен на замърсяване 2 – 327 хил. куб. м;
  • степен на замърсяване 3 – 7 хил. куб. м.
 3. Регулаторна база на активите:
 – за услугата доставяне на вода на потребителите – 6 003 хил. лв.;
 – за услугата отвеждане на отпадъчни води – 1 330 хил. лв.;
 – за услугата пречистване на отпадъчни води – 309 хил. лв.
 4. Норма на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане 5,24 
%, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 4,63 % след 
данъчно облагане при данъчна ставка 10 % и норма на възвръщаемост на при-
влечения капитал 5,84 %.

 ІІ. Утвърждава, считано от 01.03.2007 г., цени без ДДС на водоснаб-
дителните и канализационните услуги на “Водоснабдяване и канализация” 
ООД, гр. Враца:
 1. Цена за доставяне на вода на потребителите – 1,05 лв./куб. м.
 2. Цена за отвеждане на отпадъчни води – 0,14 лв./куб. м.
 3. Цени за пречистване на отпадъчни води:
 – за битови и приравнените към тях обществени и други потребители – 
0,13 лв./куб. м.
 – за промишлени и други стопански потребители:
  • степен на замърсяване 1 – 0,32 лв./куб. м;
  • степен на замърсяване 2 – 0,38 лв./куб. м;
  • степен на замърсяване 3 – 0,44 лв./куб. м.

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

Председател:
Проф. дтн инж. К. Шушулов

Гл. секретар:
Инж. А. Илиева
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Р Е Ш Е Н И Е
№ Ц-023 от 26 февруари 2007 г.

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито за-
седание, проведено на 26.02.2007 г., разгледа заявление за утвърждаване на 
цени на водоснабдителни и канализационни услуги, подадено от “Водоснаб-
дяване и канализация” ООД, гр. Димитровград, събраните данни от прове-
дените на 06.02.2007 г. обществено обсъждане и открито заседание, доклади 
с вх. № В-ДК-43/25.01.2007 г. и № -ДК-96/26.02.2007 г., като взе предвид 
одобрения с Решение на ДКЕВР № БП-016/24.01.2007 г. бизнес план на дру-
жеството.

 Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 2, чл. 12 и 
чл. 13 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните 
услуги,

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И:

 І. Утвърждава елементи на цените на “Водоснабдяване и канализа-
ция” ООД, гр. Димитровград:
 1. Необходими годишни приходи:
 – за услугата доставяне на вода на потребителите – 2338 хил. лв.;
 – за услугата отвеждане на отпадъчни води – 174 хил. лв.
 2. Количества доставени и отведени води и общи загуби на вода:
 – количество доставена вода – 2 275 хил. куб. м, при общи загуби 48,53 %;
 – количество отведени отпадъчни води – 1538 хил. куб. м.
 3. Регулаторна база на активите:
 – за услугата доставяне на вода на потребителите – 2 162 хил. лв.;
 – за услугата отвеждане на отпадъчни води – 315 хил. лв.
 4. Норма на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане 
6,86 %, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 6,93 % 
след данъчно облагане при данъчна ставка 10 % и норма на възвръщаемост на 
привлечения капитал 6,00 %.

 ІІ. Утвърждава, считано от 01.03.2007 г., цени без ДДС на водоснаб-
дителните и канализационните услуги на “Водоснабдяване и канализация” 
ООД, гр. Димитровград:
 1. Цена за доставяне на вода на потребителите – 1,03 лв./куб. м.
 2. Цена за отвеждане на отпадъчни води – 0,11 лв./куб. м.
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 Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен 
съд в 14 (четиринадесет) дневен срок.

Председател:
Проф. дтн инж. К. Шушулов

Гл. секретар:
Инж. А. Илиева

Р Е Ш Е Н И Е
№ Ц-024 от 26 февруари 2007 г.

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито засе-
дание, проведено на 26.02.2007 г., разгледа заявление за утвърждаване на цени 
на водоснабдителни и канализационни услуги, подадено от “В и К – Бебреш” 
ЕООД, гр. Ботевград, събраните данни от проведените на 06.02.2007 г. общест-
вено обсъждане и открито заседание, доклади с вх. № В-ДК-44/25.01.2007 г. и 
№ В-ДК-95/26.02.2007 г., като взе предвид одобрения с Решение на ДКЕВР № 
БП-017/24.01.2007 г. бизнес план на дружеството.

 Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 2, чл. 12 и 
чл. 13 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните 
услуги,

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И:

 І. Утвърждава елементи на цените на “В и К – Бебреш” ЕООД, гр. 
Ботевград:
 1. Необходими годишни приходи:
 – за услугата доставяне на вода на потребителите – 853 хил. лв.;
 – за услугата отвеждане на отпадъчни води – 193 хил. лв.;
 – за услугата пречистване на отпадъчни води – 170 хил. лв.
 2. Количества доставени, отведени и пречистени води и общи загуби на 
вода:
 2.1. количество доставена вода – 1 458 хил. куб. м,  при общи загуби 
54,22 %;
 2.2. количества отведени отпадъчни води:
 – за битови и приравнените към тях обществени и други потребители – 
1 116 хил. куб. м;
 – за промишлени и други стопански потребители:



Бюлетин 1/2007 211

  • степен на замърсяване 1 – 300 хил. куб. м;
 2.3. количества пречистени отпадъчни води:
 – за битови и приравнените към тях обществени и други потребители – 
246 хил. куб. м;
 – за промишлени и други стопански потребители:
  • степен на замърсяване 1 – 300 хил. куб. м.
 3. Регулаторна база на активите:
 – за услугата доставяне на вода на потребителите – 1 430 хил. лв.;
 – за услугата отвеждане на отпадъчни води – 571 хил. лв.;
 – за услугата пречистване на отпадъчни води – 119 хил. лв.
 4. Норма на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане 
3,33 %, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 3,00 % 
след данъчно облагане при данъчна ставка 10 %.

 ІІ. Утвърждава, считано от 01.03.2007 г., цени без ДДС на водоснаб-
дителните и канализационните услуги на “В и К – Бебреш” ЕООД, гр. Бо-
тевград:
 1. Цена за доставяне на вода на потребителите – 0,58 лв./куб. м.
 2. Цени за отвеждане на отпадъчни води:
 – за битови и приравнените към тях обществени и други потребители – 
0,13 лв./куб. м;
 – за промишлени и други стопански потребители:
  • степен на замърсяване 1 – 0,16 лв./куб. м;
 3. Цени за пречистване на отпадъчни води:
 – за битови и приравнените към тях обществени и други потребители – 
0,20 лв./куб. м;
 – за промишлени и други стопански потребители:
  • степен на замърсяване 1 – 0,40 лв./куб. м.

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

Председател:
Проф. дтн инж. К. Шушулов

Гл. секретар:
Инж. А. Илиева

Р Е Ш Е Н И Е
№ Ц-025 от 26 февруари 2007 г.

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито за-
седание, проведено на 26.02.2007 г., разгледа заявление за утвърждаване на 
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цени на водоснабдителни и канализационни услуги, подадено от “Водоснаб-
дяване и канализация” ООД, гр. Кърджали, събраните данни от проведените 
на 06.02.2007 г. обществено обсъждане и открито заседание, доклади с вх. № 
В-ДК-40/25.01.2007 г. и № В-ДК-94/26.02.2007 г., като взе предвид одобрения с 
Решение на ДКЕВР № БП-018/24.01.2007 г. бизнес план на дружеството.

 Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 2, чл. 12 и 
чл. 13 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните 
услуги,

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И:

 І. Утвърждава елементи на цените на “Водоснабдяване и канализа-
ция” ООД – гр. Кърджали:
 1. Необходими годишни приходи:
 – за услугата доставяне на вода с питейни качества – 4 763 хил. лв.;
 – за услугата доставяне на вода с непитейни качества – 108 хил. лв.;
 – за услугата отвеждане на отпадъчни води – 216 хил. лв.
 2. Количества доставени и отведени води и общи загуби на вода:
 – количество доставена вода с питейни качества – 5 010 хил. куб. м, при 
общи загуби 46,01 %;
 – количество доставена вода с непитейни качества – 183 хил. куб. м , 
при общи загуби 76,26 %;
 – количество отведени отпадъчни води – 3 061 хил. куб. м.
 3. Регулаторна база на активите:
 – за услугата доставяне на вода с питейни качества – 9 376 хил. лв.;
 – за услугата доставяне на вода с непитейни качества – 129 хил. лв.
 – за услугата отвеждане на отпадъчни води – 507 хил. лв.
 4. Норма на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане 5,90 %, 
определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 5,71 % след да-
нъчно облагане при данъчна ставка 10 % и норма на възвръщаемост на привлече-
ния капитал 4,35 %.

 ІІ. Утвърждава, считано от 01.03.0007 г., цени без ДДС на водоснаб-
дителните и канализационните услуги на “Водоснабдяване и канализация” 
ООД, гр. Кърджали:
 1. Цена за доставяне на вода с питейни качества – 0,95 лв./куб. м.
 2. Цена за доставяне на вода с непитейни качества – 0,59 лв./куб. м.
 3. Цена за отвеждане на отпадъчни води – 0,07 лв./куб. м.
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 Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен 
съд в 14 (четиринадесет) дневен срок.

Председател:
Проф. дтн инж. К. Шушулов

Гл. секретар:
Инж. А. Илиева

Р Е Ш Е Н И Е
№ Ц-026 от 26 февруари 2007 г.

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито засе-
дание, проведено на 26.02.2007 г., разгледа заявление за утвърждаване на цени 
на водоснабдителни и канализационни услуги, подадено от “В и К – Йовковци” 
ООД, гр. Велико Търново, събраните данни от проведените на 06.02.2007 г. об-
ществено обсъждане и открито заседание, доклади с вх. № В-ДК-36/25.01.2007 
г. и № В-ДК-93/26.02.2007 г., като взе предвид одобрения с Решение на ДКЕВР 
№ БП-019/24.01.2007 г. бизнес план на дружеството.

 Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 2, чл. 12 и 
чл. 13 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните 
услуги,

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И:

 І. Утвърждава елементи на цените на “В и К – Йовковци” ООД, гр. 
Велико Търново:
 1. Необходими годишни приходи:
 – за услугата доставяне на вода на потребителите – 11 647 хил. лв.;
 – за услугата доставяне на вода на друг В и К оператор – 286 хил. лв.;
 – за услугата отвеждане на отпадъчни води – 665 хил. лв.;
 – за услугата пречистване на отпадъчни води – 798 хил. лв.
 2. Количества доставени, отведени и пречистени води и общи загуби на 
вода:
 2.1. количество доставена вода – 10 860 хил. куб. м, при общи загуби 
62,70 %;
 2.2. количество доставена вода на друг В и К оператор – 1 726 хил. куб. м;
 2.3. количество отведени отпадъчни води – 7 068 хил. куб. м;
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 2.4. количества пречистени отпадъчни води:
 – за битови и приравнените към тях обществени и други потребители  – 
2 607 хил. куб. м;
 – за промишлени и други стопански потребители:
  • степен на замърсяване 1 – 1 620 хил. куб. м;
  • степен на замърсяване 2 – 197 хил. куб. м;
  • степен на замърсяване 3 – 121 хил. куб. м.
 3. Регулаторна база на активите:
 – за услугата доставяне на вода на потребителите – 16 077 хил. лв.;
 – за услугата доставяне на вода на друг В и К оператор – 371 хил. лв.;
 – за услугата отвеждане на отпадъчни води – 2 944 хил. лв.;
 – за услугата пречистване на отпадъчни води – 706 хил. лв.
 4. Норма на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане 5,80 %, 
определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 5,11 % след да-
нъчно облагане при данъчна ставка 10 % и норма на възвръщаемост на привлече-
ния капитал 7,48 %.

 ІІ. Утвърждава, считано от 01.03.2007 г., цени без ДДС на водоснаб-
дителните и канализационните услуги на “В и К – Йовковци” ООД, гр. 
Велико Търново:
 1. Цена за доставяне на вода на потребителите – 1,07 лв./куб. м.
 2. Цена за доставяне на вода на друг В и К оператор – 0,17 лв./куб. м.
 3. Цена за отвеждане на отпадъчни води – 0,09 лв./куб. м.
 4. Цени за пречистване на отпадъчни води:
 – за битови и приравнените към тях обществени и други потребители – 
0,03 лв./куб. м;
 – за промишлени и други стопански потребители:
  • степен на замърсяване 1 – 0,34 лв./куб. м;
  • степен на замърсяване 2 – 0,44 лв./куб. м;
  • степен на замърсяване 3 – 0,60 лв./куб. м.

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

Председател:
Проф. дтн инж. К. Шушулов

Гл. секретар:
Инж. А. Илиева
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Р Е Ш Е Н И Е
№ Ц-027 от 26 февруари 2007 г.

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито за-
седание, проведено на 26.02.2007 г., разгледа заявление за утвърждаване на 
цени на водоснабдителни и канализационни услуги, подадено от “Водоснаб-
дяване и канализация” ЕООД, гр. Добрич, събраните данни от проведените на 
06.02.2007 г. обществено обсъждане и открито заседание, доклади с вх. № В-
ДК-42/25.01.2007 г. и № В-ДК-92/26.02.2007 г., като взе предвид одобрения с 
Решение на ДКЕВР № БП-020/24.01.07 г. бизнес план на дружеството.

 Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 2, чл. 12 и 
чл. 13 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните 
услуги,

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И:

 І. Утвърждава елементи на цените на “Водоснабдяване и канализа-
ция” ЕООД, гр. Добрич:
 1. Необходими годишни приходи:
 – за услугата доставяне на вода на потребителите – 12 269 хил. лв.;
 – за услугата отвеждане на отпадъчни води – 597 хил. лв.;
 – за услугата пречистване на отпадъчни води – 1 005 хил. лв.
 2. Количества доставени, отведени и пречистени води и общи загуби на 
вода:
 2.1. количество доставена вода – 9 452 хил. куб. м, при общи загуби 
78,68 %;
 2.2. количество отведени отпадъчни води – 6 483 хил. куб. м;
 2.3. количества пречистени отпадъчни води:
 – за битови и приравнените към тях обществени и други потребители – 
3 409 хил. куб. м;
 – за промишлени и други стопански потребители:
  • степен на замърсяване 1 – 2 321 хил. куб. м;
  • степен на замърсяване 2 – 404 хил. куб. м;
  • степен на замърсяване 3 – 342 хил. куб. м.
 3. Регулаторна база на активите:
 – за услугата доставяне на вода на потребителите – 7 755 хил. лв.;
 – за услугата отвеждане на отпадъчни води – 1 699 хил. лв.;
 – за услугата пречистване на отпадъчни води – 2 667 хил. лв.
 4. Норма на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане 
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6,06 %, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 5,11 % 
след данъчно облагане при данъчна ставка 10 % и норма на възвръщаемост на 
привлечения капитал 6,47 %.

 ІІ. Утвърждава, считано от 01.03.2007 г., цени без ДДС на водоснаб-
дителните и канализационните услуги на “Водоснабдяване и канализация” 
ЕООД, гр. Добрич:
 1. Цена за доставяне на вода на потребителите – 1,30 лв./куб. м;
 2. Цена за отвеждане на отпадъчни води – 0,09 лв./куб. м;
 3. Цени за пречистване на отпадъчни води:
 – за битови и приравнените към тях обществени и други потребители – 
0,12 лв./куб. м;
 – за промишлени и други стопански потребители:
  • степен на замърсяване 1 – 0,16 лв./куб. м;
  • степен на замърсяване 2 – 0,29 лв./куб. м;
  • степен на замърсяване 3 – 0,35 лв./куб. м.

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

Председател:
Проф. дтн инж. К. Шушулов

Гл. секретар:
Инж. А. Илиева

Р Е Ш Е Н И Е
№ Ц-028 от 28 февруари 2007 г.

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито за-
седание, проведено на 28.02.2007 г., разгледа заявление за утвърждаване на 
цени на водоснабдителни и канализационни услуги, подадено от “Водоснаб-
дяване и канализация” ООД, гр. Сливен, събраните данни от проведените на 
13.02.2007 г. открито заседание и обществено обсъждане, доклади с вх. № В-
ДК-61/08.02.2007 г. и № В-ДК-101/28.02.2007 г., като взе предвид одобрения с 
Решение на ДКЕВР № БП-022/31.01.2007 г. бизнес план на дружеството.

 Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 2, чл. 12 и 
чл. 13 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните 
услуги,
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ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И:

 І. Утвърждава елементи на цените на “Водоснабдяване и канализа-
ция” ООД, гр. Сливен:
 1. Необходими годишни приходи:
 – за услугата доставяне на смесена вода (смесено водоснабдяване) – 
6 083 хил. лв.;
 – за услугата доставяне на гравитачна вода (гравитачно водоснабдява-
не) – 352 хил. лв.;
 – за услугата доставяне на вода за друг В и К оператор – 755 хил. лв.;
 – за услугата отвеждане на отпадъчни води – 357 хил. лв.;
 – за услугата пречистване на отпадъчни води – 1 065 хил. лв.
 2. Количества доставени, отведени и пречистени води и общи загуби на 
вода:
 2.1. количества доставена вода:
 – количество доставена смесена вода (смесено водоснабдяване) – 5 944 
хил. куб. м, при общи загуби 75,47 %;
 – количество доставена гравитачна вода (гравитачно водоснабдяване) – 
673 хил. куб. м, при общи загуби 55,13 %;
 – количество доставена вода за друг В и К оператор – 3 477 хил. куб. м, 
при общи загуби 0 %;
 2.2. количества отведени отпадъчни води:
 – за битови и приравнените към тях обществени и други потребители – 
3 507 хил. куб. м;
 – за промишлени и други стопански потребители:
  • степен на замърсяване 1 – 744 хил. куб. м;
  • степен на замърсяване 2 – 313 хил. куб. м;
 2.3. количества пречистени отпадъчни води:
 – за битови и приравнените към тях обществени и други потребители – 
3 348 хил. куб. м;
 – за промишлени и други стопански потребители:
  • степен на замърсяване 1 – 746 хил. куб. м;
  • степен на замърсяване 2 – 313 хил. куб. м.
 3. Регулаторна база на активите
 – за услугата доставяне на смесена вода (смесено водоснабдяване) – 13 
212 хил. лв.;
 – за услугата доставяне на гравитачна вода (гравитачно водоснабдява-
не) – 887 хил. лв.;
 – за услугата доставяне на вода за друг В и К оператор – 1 530 хил. лв.;
 – за услугата отвеждане на отпадъчни води – 1 101 хил. лв.;
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 – за услугата пречистване на отпадъчни води – 1 477 хил. лв.
 4. Норма на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане 
3,51 %, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 3,00 % 
след данъчно облагане при данъчна ставка 10 % и норма на възвръщаемост на 
привлечения капитал 5,45 %.

 ІІ. Утвърждава, считано от 01.03.2007 г., цени без ДДС на водоснаб-
дителните и канализационните услуги на “Водоснабдяване и канализация” 
ООД,  гр. Сливен:
 1. Цена за доставяне на смесена вода (смесено водоснабдяване) – 1,02 
лв./куб. м.
 2. Цена за доставяне на гравитачна вода (гравитачно водоснабдяване) – 
0,52 лв./куб. м.
 3. Цена за доставяне на вода на друг В и К оператор – 0,217 лв./куб. м.
 4. Цени за отвеждане на отпадъчни води:
 – за битови и приравнените към тях обществени и други потребители  – 
0,07 лв./куб. м;
 – за промишлени и други стопански потребители:
  • степен на замърсяване 1 – 0,09 лв./куб. м;
  • степен на замърсяване 2 – 0,10 лв./куб. м.
 5. Цени за пречистване на отпадъчни води:
 – за битови и приравнените към тях обществени и други потребители   – 
0,22 лв./куб. м;
 – за промишлени и други стопански потребители:
  • степен на замърсяване 1 – 0,29 лв./куб. м;
  • степен на замърсяване 2 – 0,31 лв./куб. м.

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

Председател:
Проф. дтн инж. К. Шушулов

Гл. секретар:
Инж. А. Илиева

Р Е Ш Е Н И Е
№ Ц-029 от 28 февруари 2007 г.

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито за-
седание, проведено на 28.02.2007 г., разгледа заявление за утвърждаване на 
цени на водоснабдителни и канализационни услуги, подадено от “Водоснаб-
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дяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол, събраните данни от проведените на 
13.02.2007 г. обществено обсъждане и открито заседание, доклади с вх. № В-
ДК-62/08.02.2007 г. и № В-ДК-102/28.02.2007 г., като взе предвид одобрения с 
Решение на ДКЕВР № БП-021/31.01.2007 г. бизнес план на дружеството.

 Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 2, чл. 12 и 
чл. 13 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните 
услуги,

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И:

 І. Утвърждава елементи на цените на “Водоснабдяване и канализа-
ция” ЕООД, гр. Ямбол:
 1. Необходими годишни приходи:
 – за услугата доставяне на вода на потребителите – 6 455 хил. лв.;
 – за услугата отвеждане на отпадъчни води – 368 хил. лв.
 2. Количества доставени и отведени води и общи загуби на вода:
 – количество доставена вода – 5 749 хил. куб. м, при общи загуби 67,00 %;
 – количество отведени отпадъчни води – 4 246 хил. куб. м.
 3. Регулаторна база на активите:
 – за услугата доставяне на вода на потребителите – 7 577 хил. лв.;
 – за услугата отвеждане на отпадъчни води – 1 119 хил. лв.
 4. Норма на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане 
3,60 %, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 2,60 % 
след данъчно облагане при данъчна ставка 10 % и норма на възвръщаемост на 
привлечения капитал 7,80 %.

 ІІ. Утвърждава, считано от 01.03.2007 г., цени без ДДС на водоснаб-
дителните и канализационните услуги на “Водоснабдяване и канализация” 
ЕООД, гр. Ямбол:
 1. Цена за доставяне на вода – 1,12 лв./куб. м.
 2. Цена за отвеждане на отпадъчни води – 0,09 лв./куб. м.

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

Председател:
Проф. дтн инж. К. Шушулов

Гл. секретар:
Инж. А. Илиева
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Р Е Ш Е Н И Е
№ Ц-030 от 28 февруари 2007 г.

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито засе-
дание, проведено на 28.02.2007 г., разгледа заявление за утвърждаване на цени 
на водоснабдителни и канализационни услуги, подадено от “Профилактика, 
рехабилитация и отдих” ЕАД, клон Бургас, за дейността на Пречиствателна 
станция за отпадъчни води – с. Лозенец, събраните данни от проведените на 
13.02.2007 г. обществено обсъждане и открито заседание, доклади с вх. № В-
ДК-66/08.02.2007 г. и № В-ДК-103/28.02.2007 г., като взе предвид одобрения с 
Решение на ДКЕВР № БП-023/31.01.2007 г. бизнес план на дружеството.

 Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 2, чл. 12 и 
чл. 13 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните 
услуги,

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И:

 І. Утвърждава елементи на цените на “Профилактика, рехабилита-
ция и отдих” ЕАД, клон Бургас, за дейността на Пречиствателна станция 
за отпадъчни води – с. Лозенец:
 1. Необходими годишни приходи:
 – за услугата пречистване на отпадъчни води – 52 хил. лв.
 2. Количества пречистени отпадъчни води:
 – за битови и приравнените към тях обществени и други потребители – 
61 хил. куб. м;
 – за промишлени и други стопански потребители:
  • степен на замърсяване 1 – 53 хил. куб. м.
 3. Регулаторна база на активите – 4 хил. лв.
 4. Норма на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане 
2,22 %, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 2,00 % 
след данъчно облагане при данъчна ставка 10 %.

 ІІ. Утвърждава, считано от 01.03.2007 г., цени без ДДС на услугата 
пречистване на отпадъчни води на “Профилактика, рехабилитация и от-
дих” ЕАД, клон Бургас, за дейността на Пречиствателна станция за отпа-
дъчни води – с. Лозенец:
 1. Цена за пречистване за битови и приравнените към тях обществени и 
други потребители – 0,37 лв./куб. м.
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 2. Цена за пречистване за промишлени и други стопански потребители – 
0,56 лв./куб. м.

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

Председател:
Проф. дтн инж. К. Шушулов

Гл. секретар:
Инж. А. Илиева

Р Е Ш Е Н И Е
№ Ц-031 от 28.02.2007 г.

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито за-
седание, проведено на 28.02.2007 г., разгледа заявление за утвърждаване на 
цени на водоснабдителни и канализационни услуги, подадено от “Водоснаб-
дяване и канализация” ООД, гр. Монтана, събраните данни от проведените на 
13.02.2007 г. открито заседание и обществено обсъждане, доклади с вх. № В-
ДК-64/08.02.2007 г. и № В-ДК-104/28.02.2007 г., като взе предвид одобрения с 
Решение на ДКЕВР № БП-026/05.02.2007 г. бизнес план на дружеството.

 Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 2, чл. 12 и 
чл. 13 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните 
услуги,

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И:

 І. Утвърждава елементи на цените на “Водоснабдяване и канализа-
ция” ООД, гр. Монтана:
 1. Необходими годишни приходи:
 1.1. за услугата доставяне на вода на потребителите:
 – ВС “Среченска бара” – 1 225 хил. лв.;
 – ВС “Монтана – помпажна” – 4 286 хил. лв.;
 – ВС “Монтана – гравитачна” – 404 хил. лв.;
 – ВС “Тодорини кукли” – 10,5 хил. лв.;
 – ВС “Видин” – 36 хил. лв.;
 – ВС “Извора – вода с непитейни качества” – 104,5 хил. лв.;
 – ВС “Кобиляк” – 31 хил. лв.;
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 1.2. за услугата отвеждане на отпадъчни води – 497 хил. лв.;
 1.3. за услугата пречистване на отпадъчни води – 10,5 хил. лв.
 2. Количества доставени, отведени и пречистени води и общи загуби на 
вода:
 2.1. количества доставена вода на потребителите:
 – ВС “Среченска бара”:
  • за “В и К” ООД, гр. Враца – 19 215 хил. куб. м;
  • за “В и К” ЕООД, гр. Берковица – 1 053 хил. куб. м;
  • за основната ВС на В и К оператора – 9 544 хил. куб. м;
 – ВС “Монтана – помпажна”– 4 114 хил. куб. м, при общи загуби 68,89 %;
 – ВС “Монтана – гравитачна” – 688 хил. куб. м, при общи загуби 51,57 %;
 – ВС “Тодорини кукли”:
  • за “В и К” ЕООД, гр. Берковица – 134 хил. куб. м;
 – ВС “Видин”:
  • за “В и К” ЕООД, гр. Видин – 199 хил. куб. м;
  • за основната ВС на В и К оператора – 2 714 хил. куб. м;
 – ВС “Извора – вода с непитейни качества”– 133 хил. куб. м;
 – ВС “Кобиляк”:
  • за “В и К” ООД, гр. Враца – 268 хил. куб. м;
  • за основната ВС на В и К оператора – 125 хил. куб. м;
 2.2. количества отведени отпадъчни води:
 – за битови и приравнените към тях обществени и други потребители  – 
2 089 хил. куб. м;
 – за промишлени и други стопански потребители:
  • степен на замърсяване 1 – 898 хил. куб. м;
 2.3. количества пречистени отпадъчни води:
 – за битови и приравнените към тях обществени и други потребители  – 
195 хил. куб. м;.
 – за промишлени и други стопански потребители:
  • степен на замърсяване 1 – 45 хил. куб. м.
 3. Регулаторна база на активите:
 3.1. за услугата доставяне на вода на потребителите:
 – ВС “Среченска бара” – 5 295 хил. лв.;
 – ВС “Монтана – помпажна” – 5 653 хил. лв.;
 – ВС “Монтана – гравитачна” – 594 хил. лв.;
 – ВС “Тодорини кукли” – 8 хил. лв.;
 – ВС “Видин” – 429 хил. лв.;
 – ВС “Извора – вода с непитейни качества” – 77 хил. лв.;
 – ВС “Кобиляк” – 152 хил. лв.;
 3.2. за услугата отвеждане на отпадъчни води – 637 хил. лв.;
 3.3. за услугата пречистване на отпадъчни води – 8 хил. лв.
 4. Норма на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане 
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5,84 %, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 5,00 % 
след данъчно облагане при данъчна ставка 10 % и норма на възвръщаемост на 
привлечения капитал 8,10 %.
 За ВС “Монтана – помпажна” нормата на възвръщаемост на капитала 
преди данъчно облагане е 3,87 %, определена при норма на възвръщаемост на 
собствения капитал 3,00 % след данъчно облагане при данъчна ставка 10 % и 
норма на възвръщаемост на привлечения капитал 8,10 %.

 ІІ. Утвърждава, считано от 01.03.2007 г., цени без ДДС на водоснаб-
дителните и канализационните услуги на “Водоснабдяване и канализация” 
ООД, гр. Монтана:
 1. Цени за доставяне на вода на потребителите:
 – ВС “Среченска бара”:
  • за “В и К” ООД, гр. Враца – 0,06 лв./куб. м;
  • за “В и К” ЕООД, гр. Берковица – 0,07 лв./куб. м;
 – ВС “Монтана– помпажна” – 1,04 лв./куб. м;
 – ВС “Монтана – гравитачна” – 0,59 лв./куб. м;
 – ВС “Тодорини кукли”:
  • за “В и К” ЕООД, гр. Берковица – 0,08 лв./куб. м;
 – ВС “Видин”:
  • за “В и К” ЕООД, гр. Видин – 0,18 лв./куб. м;
 – ВС “Извора – вода с непитейни качества” – 0,79 лв./куб. м;
 – ВС “Кобиляк”:
  • за “В и К” ООД, гр. Враца – 0,115 лв./куб. м.
 2. Цена за отвеждане на отпадъчни води – 0,17 лв./куб. м.
 3. Цена за пречистване на отпадъчни води – 0,04 лв./куб. м.

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

Председател:
Проф. дтн инж. К. Шушулов

Гл. секретар:
Инж. А. Илиева

Р Е Ш Е Н И Е
№ Ц-034 от 28 февруари 2007 г.

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито за-
седание, проведено на 28.02.2007 г., разгледа заявление за утвърждаване на 
цени на водоснабдителни и канализационни услуги, подадено от “Водоснаб-
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дяване и канализация” ООД, гр. Търговище, събраните данни от проведените 
на 13.02.2007 г. обществено обсъждане и открито заседание, доклади с вх. № 
В-ДК-65/08.02.2007 г. и № В-ДК-107/28.02.2007 г., като взе предвид одобрения 
с Решение на ДКЕВР № БП-028/05.02.2007 г. бизнес план на дружеството.

 Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 2, чл. 12 и 
чл. 13 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните 
услуги,

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И:

 І. Утвърждава елементи на цените на “Водоснабдяване и канализа-
ция” ООД, гр. Търговище:
 1. Необходими годишни приходи:
 – за услугата доставяне на помпажна вода – 3 592 хил. лв.;
 – за услугата доставяне на гравитачна вода – 120 хил. лв.;
 – за услугата доставяне на помпажна вода за “В и К”, Сливен – 21,6 хил. лв.;
 – за услугата доставяне на гравитачна вода за “В и К”, Сливен – 4 хил. лв.;
 – за услугата отвеждане на отпадъчни води – 243 хил. лв.
 2. Количества доставени и отведени води и общи загуби на вода:
 – количество доставена помпажна вода – 2 655 хил. куб. м, при общи 
загуби 70,78 %;
 – количество доставена гравитачна вода – 199 хил. куб. м, при общи 
загуби 14,58 %;
 – количество доставена помпажна вода за “В и К”, Сливен – 101 хил. 
куб. м, при общи загуби 0,00 %;
 – количество доставена гравитачна вода за “В и К”, Сливен – 41
хил. куб. м, при общи загуби 0,00 %;
 – количество отведени отпадъчни води – 1 958 хил. куб. м.
 3. Регулаторна база на активите:
 – за услугата доставяне на помпажна вода – 5 050 хил. лв.;
 – за услугата доставяне на гравитачна вода – 185 хил. лв.;
 – за услугата доставяне на помпажна вода за “В и К”, Сливен – 72 хил. лв.;
 – за услугата доставяне на гравитачна вода за “В и К”, Сливен – 6 хил. лв.;
 – за услугата отвеждане на отпадъчни води – 1 195 хил. лв.
 4. Норма на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане за оп-
ределяне на цените за доставяне на помпажна вода и за отвеждане на отпадъчни 
води 2,63 %, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 2 
% с данъчна ставка 10 % и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 
6,00 %.
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 Норма на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане за
определяне на цените за доставяне на гравитачна вода, за доставяне на пом-
пажна вода за “В и К”, Сливен, и за доставяне на гравитачна вода за “В и К”, 
Сливен 3,95 %, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 
3 % с данъчна ставка 10 % и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 
6,00 %.

 ІІ. Утвърждава, считано от 01.03.2007 г., цени без ДДС на водоснаб-
дителните и канализационните услуги на “Водоснабдяване и канализация” 
ООД, гр. Търговище:
 1. Цена за доставяне на помпажна вода – 1,35 лв./куб. м.
 2. Цена за доставяне на гравитачна вода – 0,60 лв./куб. м.
 3. Цена за доставяне на помпажна вода за друг В и К оператор – 0,21 лв./
куб. м.
 4. Цена за доставяне на гравитачна вода за друг В и К оператор – 0,10 
лв./куб. м.
 5. Цена за отвеждане на отпадъчни води – 0,12 лв./куб. м.

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

Председател:
Проф. дтн инж. К. Шушулов

Гл. секретар:
Инж. А. Илиева

Р Е Ш Е Н И Е
№ Ц-035 от 14 март 2007 г.

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито засе-
дание, проведено на 14.03.2007 г., разгледа заявление за утвърждаване на цени 
на водоснабдителни и канализационни услуги, подадено от “Водоснабдяване и 
канализация” ЕАД, гр. Бургас, събраните данни от проведените на 23.02.2007 г. 
открито заседание и обществено обсъждане, доклади с вх. № В-ДК-76/15.02.2007 
г. и № В-ДК-127/13.03.2007 г., като взе предвид одобрения с Решение на ДКЕВР 
№ БП-029/08.02.2007 г. бизнес план на дружеството.

 Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 2, чл. 12 и 
чл. 13 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните 
услуги, 
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ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И:

 І. Утвърждава елементи на цените на “Водоснабдяване и канализа-
ция” ЕАД, гр. Бургас:
 1. Необходими годишни приходи:
 1.1. за услугата доставяне на вода на потребителите:
 – ВС “Камчия”:
  • за “В и К” ООД, гр. Варна – 736 хил. лв.;
 – ВС “Област – Бургас”:
  • за “В и К” ООД, гр. Варна – 23 610 хил. лв.;
 1.2. за услугата отвеждане на отпадъчни води – 2 583 хил. лв.;
 1.3. за услугата пречистване на отпадъчни води – 4 769 хил. лв.
 2. Количества доставени, отведени и пречистени води:
 2.1. количества доставена вода:
 – ВС “Камчия”:
  • за “В и К” ООД, гр. Варна – 34 750 хил. куб. м;
  • за основната ВС “Област – Бургас” – 48 345 хил. куб. м;
 – основната ВС “Област – Бургас” – 28 940 хил. куб. м;
 2.2. количества отведени отпадъчни води:
 – за битови и приравнените към тях обществени и други потребители – 
11 300 хил. куб. м;
 – за промишлени и други стопански потребители – 6 900 хил. куб. м;
 2.3. количества пречистени отпадъчни води:
 – за битови и приравнените към тях обществени и други потребители – 
8 320 хил. куб. м;
 – за промишлени и други стопански потребители:
  • степен на замърсяване 1 – 3 550 хил. куб. м;
  • степен на замърсяване 2 – 2 090 хил. куб. м;
  • степен на замърсяване 3 – 105 хил. куб. м.
 3. Регулаторна база на активите:
 – за услугата доставяне на вода за ВС “Камчия” – 5 300 хил. лв.;
 – за услугата доставяне на вода за ВС “Област – Бургас” – 33 366 хил. лв.;
 – за услугата отвеждане на отпадъчни води – 3 634 хил. лв.;
 – за услугата пречистване на отпадъчни води – 3 317 хил. лв.
 4. Норма на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане за ВС 
“Камчия” 4,52 %, определена при норма на възвръщаемост на собствения капи-
тал 4,00 % след данъчно облагане при данъчна ставка 10 % и норма на възвръ-
щаемост на привлечения капитал 7,62 %.
 Норма на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане за ВС 
“Област – Бургас” 5,72 %, определена при норма на възвръщаемост на собстве-
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ния капитал 5,11 % след данъчно облагане при данъчна ставка 10 % и норма на 
възвръщаемост на привлечения капитал 7,62 %.

 ІІ. Утвърждава, считано от 01.04.2007 г., цени без ДДС на водоснаб-
дителните и канализационните услуги на “Водоснабдяване и канализация” 
ЕАД, гр. Бургас:
 1. Цени за доставяне на вода на потребителите:
 – ВС “Камчия”:
  • за “В и К” ООД, гр. Варна – 0,021 лв./куб. м;
 – ВС “Област – Бургас” – 0,82 лв./куб. м.
 2. Цена за отвеждане на отпадъчни води – 0,14 лв./куб. м.
 3. Цени за пречистване на отпадъчни води:
 – за битови и приравнените към тях обществени и други потребители – 
0,29 лв./куб. м;
 – за промишлени и други стопански потребители:
  • степен на замърсяване 1 – 0,38 лв./куб. м;
  • степен на замърсяване 2 – 0,44 лв./куб. м;
  • степен на замърсяване 3 – 0,58 лв./куб. м.

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

Председател:
Проф. дтн инж. К. Шушулов

Гл. секретар:
Инж. А. Илиева

Р Е Ш Е Н И Е
№ Ц-036 от 22 март 2007 г.

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито за-
седание, проведено на 22.03.2007 г., разгледа заявление за утвърждаване на 
цени на водоснабдителни и канализационни услуги, подадено от “Водоснаб-
дяване и канализация” ЕООД, гр. Хасково, събраните данни от проведените на 
06.03.2007 г. обществено обсъждане и открито заседание, доклади с вх. № В-
ДК-79/21.02.2007 г. и № В-ДК-130/21.03.2007 г., като взе предвид одобрения с 
Решение на ДКЕВР № БП-030/22.02.07 г. бизнес план на дружеството.

 Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 2, чл. 12 и 
чл. 13 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните 
услуги,
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ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И:

 І. Утвърждава елементи на цените на “Водоснабдяване и канализа-
ция” ЕООД, гр. Хасково:
 1. Необходими годишни приходи:
 – за услугата доставяне на помпажна вода – 8 532 хил. лв.;
 – за услугата доставяне на гравитачна вода – 43 хил. лв.;
 – за услугата доставяне на вода за “В и К” гр. Димитровград – 70 хил. лв.;
 – за услугата отвеждане на отпадъчни води – 383 хил. лв.
 2. Количества доставени и отведени води и общи загуби на вода:
 – количество доставена помпажна вода – 6 116 хил. куб. м, при общи 
загуби 61,19 %;
 – количество доставена гравитачна вода – 108 хил. куб. м, при общи 
загуби 49,63 %;
 – количество доставена вода за “В и К”, гр. Димитровград – 77 хил. куб. м, 
при общи загуби 0,00 %;
 – количество отведени отпадъчни води – 4 712 хил. куб. м.
 3. Регулаторна база на активите:
 – за услугата доставяне на помпажна вода – 6 693 хил. лв.;
 – за услугата доставяне на гравитачна вода – 51 хил. лв.;
 – за услугата доставяне на вода за “В и К”, гр. Димитровград – 108 
хил. лв.;
 – за услугата отвеждане на отпадъчни води – 1 861 хил. лв.
 4. Норма на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане за ус-
лугата доставяне на помпажна и гравитачна вода и за услугата отвеждане на 
отпадъчни води 2,22 %, определена при норма на възвръщаемост на собствения 
капитал 2,00 % след данъчно облагане при данъчна ставка 10 %.
 Норма на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане за услу-
гата доставяне на вода на друг В и К оператор (“В и К” ООД, гр. Димитровград) 
1,67 %, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 1,50 % 
след данъчно облагане при данъчна ставка 10 %.

 ІІ. Утвърждава на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ха-
сково, считано от 01.04.2007 г., цена без ДДС:
 1. Цена за доставяне на помпажна вода – 1,40 лв./куб. м.
 2. Цена за доставяне на гравитачна вода – 0,40 лв./куб. м.
 3. Цена за доставяне на вода за друг В и К оператор – 0,91 лв./куб. м.
 4. Цена за отвеждане на отпадъчни води – 0,08 лв./куб. м.



Бюлетин 1/2007 229

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

Председател:
Проф. дтн инж. К. Шушулов

Гл. секретар:
Инж. А. Илиева

Р Е Ш Е Н И Е
№ Ц-037 от 22 март 2007 г.

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито засе-
дание, проведено на 22.03.2007 г., разгледа заявление за утвърждаване на цени 
на водоснабдителни и канализационни услуги, подадено от “В и К Паничище” 
ЕООД, гр. Сапарева баня, събраните данни от проведените на 06.03.2007 г. об-
ществено обсъждане и открито заседание, доклади с вх. № В-ДК-81/21.02.2007 
г. и № В-ДК-131/21.03.2007 г., като взе предвид одобрения с Решение на ДКЕВР 
№ БП-031/22.02.2007 г. бизнес план на дружеството.

 Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 2, чл. 12 и 
чл. 13 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните 
услуги,

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И:

 І. Утвърждава елементи на цената на “В и К Паничище” ЕООД, гр. 
Сапарева баня:
 1. Необходими годишни приходи:
 – за услугата доставяне на вода на потребителите – 180 хил. лв.
 2. Количество доставена вода и общи загуби на вода:
 – количество доставена вода – 398 хил. куб. м, при общи загуби 64,00 %.
 3. Регулаторна база на активите:
 – за услугата доставяне на вода на потребителите – 19 хил. лв.
 4. Норма на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане 
8,76 %, определена с норма на възвръщаемост на собствения капитал 7,88 % 
след данъчно облагане при данъчна ставка 10 %.

 ІІ. Утвърждава, считано от 01.04.2007 г., цена без ДДС на водоснаб-
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дителните услуги на “В и К Паничище” ЕООД, гр. Сапарева баня:
 – цена за доставяне на вода на потребителите – 0,45 лв./куб. м.

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

Председател:
Проф. дтн инж. К. Шушулов

Гл. секретар:
Инж. А. Илиева

Р Е Ш Е Н И Е
№ Ц-038 от 22 март 2007 г.

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито засе-
дание, проведено на 22.03.2007 г., разгледа заявление за утвърждаване на цени 
на водоснабдителни и канализационни услуги, подадено от “ВКТВ” ООД, гр. 
Ракитово, събраните данни от проведените на 06.03.2007 г. обществено обсъж-
дане и открито заседание, доклади с вх. № В-ДК-83/21.02.2007 г. и № В-ДК-
132/21.03.2007 г., като взе предвид одобрения с Решение на ДКЕВР № БП-032-
/22.02.2007 г. бизнес план на дружеството.

 Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 2, чл. 12 и 
чл. 13 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните 
услуги,

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И:

 І. Утвърждава елементи на цените на “ВКТВ” ООД, гр. Ракитово:
 1. Необходими годишни приходи:
 – за услугата доставяне на вода на потребителите – 159 хил. лв.;
 – за услугата отвеждане на отпадъчни води – 15 хил. лв.
 2. Количества доставени и отведени води и общи загуби на вода:
 – количество доставена вода – 496 хил. куб. м, при общи загуби 29,00 %;
 – количество отведени отпадъчни води – 320 хил. куб. м.
 3. Регулаторна база на активите:
 – за услугата доставяне на вода на потребителите – 54 хил. лв.;
 – за услугата отвеждане на отпадъчни води – 5 хил. лв.
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 4. Норма на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане 
8,76 %, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 7,88 % 
след данъчно облагане при данъчна ставка 10 %.

 ІІ. Утвърждава, считано от 01.04.2007 г., цени без ДДС на водоснаб-
дителните и канализационните услуги на “ВКТВ” ООД, гр. Ракитово:
 1. Цена за доставяне на вода на потребителите – 0,32 лв./куб. м;
 2. Цена за отвеждане на отпадъчни води – 0,05 лв./куб. м.

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

Председател:
Проф. дтн инж. К. Шушулов

Гл. секретар:
Инж. А. Илиева

Р Е Ш Е Н И Е
№ Ц-040 от 22 март 2007 г.

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито засе-
дание, проведено на 22.03.2007 г., разгледа заявление за утвърждаване на цени 
на водоснабдителни и канализационни услуги, подадено от “Водоснабдяване 
и кaнализация – Батак” ЕООД, гр. Батак, събраните данни от проведените на 
06.03.2007 г. открито заседание и обществено обсъждане, доклади с вх. № В-
ДК-85/21.02.2007 г. и № В-ДК-134/21.03.2007 г., като взе предвид одобрения с 
Решение на ДКЕВР № БП-034/22.02.2007 г. бизнес план на дружеството.

 Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 2, чл. 12 и 
чл. 13 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните 
услуги,

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И:

 І. Утвърждава елементи на цените на “Водоснабдяване и кaнализа-
ция – Батак” ЕООД, гр. Батак:
 1. Необходими годишни приходи:
 – за услугата доставяне на вода на потребителите – 179 хил. лв.;
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 – за услугата отвеждане на отпадъчни води – 13 хил. лв.
 2. Количества доставени и отведени води и общи загуби на вода:
 – количество доставена вода – 330 хил. куб. м, при общи загуби 29,8 %;
 – количество отведени отпадъчни води – 320 хил. куб. м.
 3. Регулаторна база на активите:
 – за услугата доставяне на вода на потребителите – 399 хил. лв.;
 – за услугата отвеждане на отпадъчни води – 67 хил. лв.
 4. Норма на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане 3,33%, 
определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 3,00 % след 
данъчно облагане при данъчна ставка 10 %.

 ІІ. Утвърждава, считано от 01.04.2007 г., цени без ДДС на водоснаб-
дителните и канализационните услуги на “Водоснабдяване и кaнализация 
– Батак” ЕООД, гр. Батак:
 1. Цена за доставяне на вода на потребителите – 0,54 лв./куб. м.
 2. Цена за отвеждане на отпадъчни води – 0,04 лв./куб. м.

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

Председател:
Проф. дтн инж. К. Шушулов

Гл. секретар:
Инж. А. Илиева

Р Е Ш Е Н И Е
№ Ц-041 от 22 март 2007 г.

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито засе-
дание, проведено на 22.03.2007 г., разгледа заявление за утвърждаване на цени 
на водоснабдителни и канализационни услуги, подадено от ЕТ “Ердуван Ча-
кър”, с. Раковски, събраните данни от проведените на 06.03.2007 г. обществено 
обсъждане и открито заседание, доклади с вх. № В-ДК-89/21.02.2007 г. и № 
В-ДК-135/21.03.2007 г., като взе предвид одобрения с Решение на ДКЕВР № 
БП-035/22.02.07 г. бизнес план на дружеството.

 Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 2, чл. 12 и 
чл. 13 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните 
услуги,
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ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И:

 І. Утвърждава елементи на цените на ЕТ “Ердуван Чакър”, с. Ра-
ковски:
 1. Необходими годишни приходи:
 – за услугата доставяне на вода на потребителите – 69 хил. лв.
 2. Количество доставена вода и общи загуби на вода:
 – количество доставена вода – 59 хил. куб. м, при общи загуби 56 %.
 3. Регулаторна база на активите:
 – за услугата доставяне на вода на потребителите – 145 хил. лв.
 4. Норма на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане 
0,22 %, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 0,20 % 
след данъчно облагане при данъчна ставка 10 %.

 ІІ. Утвърждава, считано от 01.04.2007 г., цена без ДДС на
водоснабдителните услуги на ЕТ “Ердуван Чакър”, с. Раковски:
 – цена за доставяне на вода на потребителите – 1,16 лв./куб. м.

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

Председател:
Проф. дтн инж. К. Шушулов

Гл. секретар:
Инж. А. Илиева

Р Е Ш Е Н И Е
№ Ц-042 от 22 март 2007 г.

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито засе-
дание, проведено на 22.03.2007 г., разгледа заявление за утвърждаване на цени 
на водоснабдителни и канализационни услуги, подадено от “Бяла” ЕООД, гр. 
Севлиево, събраните данни от проведените на 06.03.2007 г. обществено обсъж-
дане и открито заседание, доклади с вх. № В-ДК-90/21.02.2007 г. и № В-ДК-
136/21.03.2007 г., като взе предвид одобрения с Решение на ДКЕВР № БП-024-
/05.02.07 г. бизнес план на дружеството.

 Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 2, чл. 12 и 
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чл. 13 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните 
услуги, 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И:

 І. Утвърждава елементи на цените на “Бяла” ЕООД, гр. Севлиево:
 1. Необходими годишни приходи:
 – за услугата доставяне на вода на потребителите – 2 165 хил. лв.;
 – за услугата доставяне на вода на друг В и К оператор – 158 хил. лв.;
 – за услугата отвеждане на отпадъчни води – 158 хил. лв.
 2. Количества доставени и отведени води и общи загуби на вода:
 2.1. количество доставена вода – 1 829 хил. куб. м, при общи загуби 
66,69 %;
 2.2. количество доставена вода на друг В и К оператор – 850 хил. куб. м;
 2.3. количества отведени отпадъчни води: 
 – за битови и приравнените към тях обществени и други потребители – 
849 хил. куб. м; 
 – промишлени и други стопански потребители:
  • степен на замърсяване 1 – 540 хил. куб. м.
 3. Регулаторна база на активите:
 – за услугата доставяне на вода от ВС 1 – 2 996 хил. лв.;
 – за услугата доставяне на вода от ВС 2 – 273 хил. лв.;
 – за услугата отвеждане на отпадъчни води – 406 хил. лв.
 4. Норма на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане 
7,70 %, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 6,93 % 
след данъчно облагане при данъчна ставка 10 %.

 ІІ. Утвърждава, считано от 01.04.2007 г., цени без ДДС на водоснаб-
дителните и канализационните услуги на “Бяла” ЕООД, гр. Севлиево:
 1. Цена за доставяне на вода – 1,18 лв./куб. м.
 2. Цена за доставяне на вода на друг В и К оператор – 0,186 лв./куб. м.
 3. Цени за отвеждане на отпадъчни води:
 – за битови и приравнените към тях обществени и други потребители – 
0,11 лв./куб. м;
 – за промишлени и други стопански потребители:
  • степен на замърсяване 1 – 0,13 лв./куб. м.
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 Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен 
съд в 14 (четиринадесет) дневен срок.

Председател:
Проф. дтн инж. К. Шушулов

Гл. секретар:
Инж. А. Илиева

Р Е Ш Е Н И Е
№ Ц-043 от 22 март 2007 г.

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито за-
седание, проведено на 22.03.2007 г., разгледа заявление за утвърждаване на 
цени на водоснабдителни и канализационни услуги, подадено от “Водоснаб-
дяване и канализация” ООД, гр. Кюстендил, събраните данни от проведените 
на 06.03.2007 г. открито заседание и обществено обсъждане, доклади с вх. № 
В-ДК-108/28.02.2007 г. и № В-ДК-137/21.03.2007 г., като взе предвид одобрения 
с Решение на ДКЕВР № БП-036/28.02.07 г. бизнес план на дружеството.

 Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 2, чл. 12 и 
чл. 13 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните 
услуги,

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И:

 І. Утвърждава елементи на цените на “Водоснабдяване и канализа-
ция” ООД, гр. Кюстендил:
 1. Необходими годишни приходи:
 1.1. за услугата доставяне на вода на потребителите:
 – ВС “Кюстендил, Невестино, Трекляно” – 2 047 хил. лв.;
 – ВС “Бобошево” – 113 хил. лв.;
 – ВС “Рила” – 95 хил. лв.;
 – ВС “Кочериново” – 234 хил. лв.;
 – ВС “Бобов дол” – 576 хил. лв.;
 1.2. за услугата отвеждане на отпадъчни води: 
 – община Кюстендил – 231 хил. лв.;
 – община Бобов дол – 27 хил. лв.;
 1.3. за услугата пречистване на отпадъчни води: 
 – община Кюстендил – 309 хил. лв.
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 2. Количества доставени, отведени и пречистени води и общи загуби на 
вода:
 2.1. количества доставена вода на потребителите:
 – ВС “Кюстендил, Невестино, Трекляно” – 2 157 хил. куб. м, при общи 
загуби 39,60 %;
 – ВС “Бобошево” – 99 хил. куб. м, при общи загуби 38,90 %;
 – ВС “Рила” – 135 хил. куб. м, при общи загуби 40,50 %;
 – ВС “Кочериново” – 284 хил. куб. м, при общи загуби 40,00 %;
 – ВС “Бобов дол” – 549 хил. куб. м, при общи загуби 73,25 %;
 2.2. количества отведени отпадъчни води: 
 За община Кюстендил:
 – за битови и приравнените към тях обществени и други потребители – 
1 131 хил. куб. м;
 – за промишлени и други стопански потребители:
  • степен на замърсяване 1 – 356 хил. куб. м;
  • степен на замърсяване 2 – 85 хил. куб. м;
  • степен на замърсяване 3 – 17 хил. куб. м.
 За община Бобов дол:
 – за битови и приравнените към тях обществени и други потребители – 
233 хил. куб. м.
 2.3. количества пречистени отпадъчни води:
 За община Кюстендил:
 – за битови и приравнените към тях обществени и други потребители – 
1 131 хил. куб. м;
 – за промишлени и други стопански потребители:
  • степен на замърсяване 1 – 356 хил. куб. м;
  • степен на замърсяване 2 – 85 хил. куб. м;
  • степен на замърсяване 3 – 17 хил. куб. м.
 3. Регулаторна база на активите:
 3.1. за услугата доставяне на вода на потребителите:
 – ВС “Кюстендил, Невестино, Трекляно” – 4 060 хил. лв.;
 – ВС “Бобошево” – 123 хил. лв.;
 – ВС “Рила” – 159 хил. лв.;
 – ВС “Кочериново” – 351 хил. лв.;
 – ВС “Бобов дол” – 975 хил. лв.;
 3.2. за услугата отвеждане на отпадъчни води: 
 – община Кюстендил – 1 269 хил. лв.;
 – община Бобов дол – 5 хил. лв.;
 3.3. за услугата пречистване на отпадъчни води: 
 – община Кюстендил – 240 хил. лв.
 4. Норма на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане 
6,69 %, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 5,00 % 
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след данъчно облагане при данъчна ставка 10 % и норма на възвръщаемост на 
привлечения капитал 8,00 %.

 ІІ. Утвърждава, считано от 01.04.2007 г., цени без ДДС на водоснаб-
дителните и канализационните услуги на “Водоснабдяване и канализация” 
ООД, гр. Кюстендил:
 1. Цени за доставяне на вода на потребителите
 – общини Кюстендил, Невестино, Трекляно – 0,95 лв./куб. м;
 – община Бобошево – 1,15 лв./куб. м;
 – община Рила – 0,70 лв./куб. м;
 – община Кочериново – 0,83 лв./куб. м;
 – община Бобов дол – 1,05 лв./куб. м.
 2. Цени за отвеждане на отпадъчни води: 
 – община Кюстендил – 0,15 лв./куб. м;
 – община Бобов дол – 0,12 лв./куб. м.
 3. Цени за пречистване на отпадъчни води: 
 За община Кюстендил
 – за битови и приравнените към тях обществени и други потребители – 
0,19 лв./куб. м;
 – за промишлени и други стопански потребители:
  • степен на замърсяване 1 – 0,19 лв./куб. м;
  • степен на замърсяване 2 – 0,24 лв./куб. м;
  • степен на замърсяване 3 – 0,26 лв./куб. м.

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

Председател:
Проф. дтн инж. К. Шушулов

Гл. секретар:
Инж. А. Илиева

Р Е Ш Е Н И Е
№ Ц-044 от 22 март 2007 г.

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито засе-
дание, проведено на 22.03.2007 г., разгледа заявление за утвърждаване на цени 
на водоснабдителни и канализационни услуги, подадено от “ВКТВ” ЕООД, гр. 
Велинград, събраните данни от проведените на 06.03.2007 г. открито заседание 
и обществено обсъждане, доклади с вх. № В-ДК-110/28.02.2007 г. и № В-ДК-
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138/21.03.2007 г., като взе предвид одобрения с Решение на ДКЕВР № БП-037-
/28.02.2007 г. бизнес план на дружеството.

 Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 2, чл. 12 и 
чл. 13 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните 
услуги,

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И:

 І. Утвърждава елементи на цените на “ВКТВ” ЕООД, гр. Ве-
линград:
 1. Необходими годишни приходи:
 – за услугата доставяне на вода на потребителите – 782 хил. лв.;
 – за услугата отвеждане на отпадъчни води – 183 хил. лв.
 2. Количества доставени и отведени води и общи загуби на вода:
 – количество доставена вода – 1 841 хил. куб. м, при общи загуби 59,16 %;
 – количество отведени отпадъчни води – 1 918 хил. куб. м.
 3. Регулаторна база на активите:
 – за услугата доставяне на вода на потребителите – 333 хил. лв.;
 – за услугата отвеждане на отпадъчни води – 59 хил. лв.
 4. Норма на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане 
7,78 %, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 7,00 % 
след данъчно облагане при данъчна ставка 10 %.

 ІІ. Утвърждава, считано от 01.04.2007 г., цени без ДДС на водоснаб-
дителните и канализационните услуги на “ВКТВ” ЕООД, гр. Велинград:
 1. Цена за доставяне на вода на потребителите – 0,42 лв./куб. м.
 2. Цена за отвеждане на отпадъчни води – 0,10 лв./куб. м.

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

Председател:
Проф. дтн инж. К. Шушулов

Гл. секретар:
Инж. А. Илиева
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Р Е Ш Е Н И Е
№ Ц-047 от 29 март 2007 г.

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито засе-
дание, проведено на 29.03.2007 г., разгледа заявление за утвърждаване на цени 
на водоснабдителни и канализационни услуги, подадено от “Водоснабдяване 
и кaнализация” ЕООД, гр. Благоевград, събраните данни от проведените на 
14.03.2007 г. открито заседание и обществено обсъждане, доклади с вх. № В-
ДК-122/08.03.2007 г. и № В-ДК-148/28.03.2007 г., като взе предвид одобрения с 
Решение на ДКЕВР № БП-042/08.03.2007 г. бизнес план на дружеството.

 Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 2, чл. 12 и 
чл. 13 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните 
услуги,

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И:

 І. Утвърждава елементи на цените на “Водоснабдяване и кaнализа-
ция” ЕООД, гр. Благоевград:
 1. Необходими годишни приходи:
 ВС Благоевград
 – за услугата доставяне на вода на потребителите – 3 516 хил. лв.;
 – за услугата отвеждане на отпадъчни води – 456 хил. лв.
 ВС Гоце Делчев
 – за услугата доставяне на вода на потребителите – 2 429 хил. лв.;
 – за услугата отвеждане на отпадъчни води – 188 хил. лв.
 ВС Разлог
 – за услугата доставяне на вода на потребителите – 1 726 хил. лв.;
 – за услугата отвеждане на отпадъчни води – 234 хил. лв.
 2. Количества доставени и отведени води и общи загуби на вода:
 ВС Благоевград
 – количество доставена вода – 5 399 хил. куб. м, при общи загуби 68,10 %;
 – количество отведени отпадъчни води – 5 046 хил. куб. м.
 ВС Гоце Делчев
 – количество доставена вода – 2 848 хил. куб. м, при общи загуби 66,00 %;
 – количество отведени отпадъчни води – 1 964 хил. куб. м.
 ВС Разлог
 – количество доставена вода – 2 951 хил. куб. м, при общи загуби 67,06 %;
 – количество отведени отпадъчни води – 2 364 хил. куб. м.
 3. Регулаторна база на активите:
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 ВС Благоевград
 – за услугата доставяне на вода на потребителите – 4 464 хил. лв.;
 – за услугата отвеждане на отпадъчни води – 1 203 хил. лв.
 ВС Гоце Делчев
 – за услугата доставяне на вода на потребителите – 3 143 хил. лв.;
 – за услугата отвеждане на отпадъчни води – 635 хил. лв.
 ВС Разлог
 – за услугата доставяне на вода на потребителите – 3 230 хил. лв.;
 – за услугата отвеждане на отпадъчни води – 1 156 хил. лв.
 4. Норма на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане 
5,92 %, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 5,30 % 
след данъчно облагане при данъчна ставка 10 % и норма на възвръщаемост на 
привлечения капитал 8,10 %.

 ІІ. Утвърждава, считано от 01.04.2007 г., цени без ДДС на водоснаб-
дителните услуги на “Водоснабдяване и кaнализация” ЕООД, гр. Благоев-
град по водоснабдителни системи:
 ВС Благоевград
 – Цена за доставяне на вода на потребителите – 0,65 лв./куб. м.
 – Цена за отвеждане на отпадъчни води – 0,09 лв./куб. м.
 ВС Гоце Делчев
 – Цена за доставяне на вода на потребителите – 0,85 лв./куб. м.
 – Цена за отвеждане на отпадъчни води – 0,10 лв./куб. м.
 ВС Разлог
 – Цена за доставяне на вода на потребителите – 0,58 лв./куб. м.
 – Цена за отвеждане на отпадъчни води – 0,10 лв./куб. м.

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

Председател:
Проф. дтн инж. К. Шушулов

Гл. секретар:
Инж. А. Илиева

Р Е Ш Е Н И Е
№ Ц-048 от 29.03.2007 г.

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито засе-
дание, проведено на 29.03.2007 г., разгледа заявление за утвърждаване на цени 
на водоснабдителни и канализационни услуги, подадено от “Лукойл Нефтохим 



Бюлетин 1/2007 241

Бургас” АД, гр. Бургас, събраните данни от проведените на 14.03.2007 г. об-
ществено обсъждане и открито заседание, доклади с вх. № В-ДК-121/07.03.2007 
г. и № В-ДК-152/28.03.2007 г., като взе предвид одобрения с Решение на ДКЕВР 
№ БП-041//08.03.2007 г. бизнес план на дружеството.

 Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 2, чл. 12 и 
чл. 13 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните 
услуги,

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И:

 І. Утвърждава елементи на цените на “Лукойл Нефтохим Бургас” 
АД, гр. Бургас:
 1. Необходими годишни приходи:
 – за услугата доставяне на вода с непитейни качества – 4 060 хил. лв.
 2. Количество доставена вода и общи загуби на вода:
 – количество доставена вода – 31 343 хил. куб. м, при загуби за пренос 
на вода 3,51 %.
 3. Регулаторна база на активите:
 – за услугата доставяне на вода с непитейни качества – 11 705 хил. лв.
 4. Норма на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане 
4,44 %, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 4,00 % 
след данъчно облагане при данъчна ставка 10 %.

 ІІ. Утвърждава, считано от 01.04.2007 г., цена без ДДС на услугата 
доставяне на вода с непитейни качества на “Лукойл Нефтохим Бургас” АД, 
гр. Бургас:
 – цена за доставяне на вода с непитейни качества – 0,13 лв./куб. м.
 
 Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен 
съд в 14 (четиринадесет) дневен срок.

Председател:
Проф. дтн инж. К. Шушулов

Гл. секретар:
Инж. А. Илиева
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Р Е Ш Е Н И Е
№ Ц-049 от 29 март 2007 г.

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито за-
седание, проведено на 29.03.2007 г., разгледа заявление за утвърждаване на 
цени на водоснабдителни и канализационни услуги, подадено от “Водоснаб-
дяване и канализация” ООД, гр. Габрово, събраните данни от проведените на 
14.03.2007 г. обществено обсъждане и открито заседание, доклади с вх. № В-
ДК-119/07.03.2007 г. и № В-ДК-151/28.3 .2007 г., като взе предвид одобрения с 
Решение № БП-040/08.03.07 г. на ДКЕВР бизнес план на дружеството.

 Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 2, чл. 12 и 
чл. 13 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните 
услуги,

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И:

 І. Утвърждава елементи на цените на “Водоснабдяване и канализа-
ция” ООД, гр. Габрово:
 1. Необходими годишни приходи:
 – за услугата доставяне на вода на потребителите – 4 880 хил. лв.;
 – за услугата отвеждане на отпадъчни води – 343 хил. лв.;
 – за услугата пречистване на отпадъчни води – 883 хил. лв.
 2. Количества доставени, отведени и пречистени води и общи загуби на 
вода:
 2.1. количество доставена вода – 3 894 хил. куб. м, при общи загуби 
75,94 %;
 2.2. количества отведени отпадъчни води:
 – за битови и приравнените към тях обществени и други потребители – 
2 540 хил. куб. м;
 – за промишлени и други стопански потребители – 937 хил. куб. м;
 2.3. количества пречистени отпадъчни води:
 – за битови и приравнените към тях обществени и други потребители – 
1 295 хил. куб. м;.
 – за промишлени и други стопански потребители:
  • степен на замърсяване 1 – 672 хил. куб. м;
  • степен на замърсяване 2 – 77 хил. куб. м;
  • степен на замърсяване 3 – 76 хил. куб. м.
 3. Регулаторна база на активите:
 – за услугата доставяне на вода на потребителите – 8 548 хил. лв.;
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 – за услугата отвеждане на отпадъчни води – 1 078 хил. лв.;
 – за услугата пречистване на отпадъчни води – 1 979 хил. лв.
 4. Норма на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане 
3,98 %, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 2,00 % 
след данъчно облагане при данъчна ставка 10 % и норма на възвръщаемост на 
привлечения капитал 5,0 %.

 ІІ. Утвърждава, считано от 01.04.2007 г., цени без ДДС на
водоснабдителните и канализационните услуги на “Водоснабдяване и
канализация” ООД, гр. Габрово:
 1. Цена за доставяне на вода на потребителите – 1,25 лв./куб. м.
 2. Цена за отвеждане на отпадъчни води – 0,10 лв./куб. м.
 3. Цена за пречистване на отпадъчни води:
 3. Цени за пречистване на отпадъчни води:
  – за битови и приравнените към тях обществени и други потребители – 
0,19 лв./куб. м;
 – за промишлени и други стопански потребители:
  • степен на замърсяване 1 – 0,70 лв./куб. м;
  • степен на замърсяване 2 – 0,89 лв./куб. м;
  • степен на замърсяване 3 – 1,39 лв./куб. м.

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

Председател:
Проф. дтн инж. К. Шушулов

Гл. секретар:
Инж. А. Илиева

Р Е Ш Е Н И Е
№ Ц-050 от 29 март 2007 г.

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито засе-
дание, проведено на 29.03.2007 г., разгледа заявление за утвърждаване на цени 
на водоснабдителни и канализационни услуги, подадено от “Водоснабдяване 
и канализация – П” ЕООД, гр. Панагюрище, събраните данни от проведените 
на 14.03.2007 г. обществено обсъждане и открито заседание, доклади с вх. № 
В-ДК-115/07.03.2007 г. и № В-ДК-150/28.3.2007 г., като взе предвид одобрения 
с Решение на ДКЕВР № БП-038/08.03.2007 г. бизнес план на дружеството.

 Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 2, чл. 12 и 
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чл. 13 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните 
услуги,

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И:

 І. Утвърждава елементи на цените на “Водоснабдяване и канализа-
ция – П” ЕООД, гр. Панагюрище:
 1. Необходими годишни приходи:
 1.1. за услугата доставяне на вода на потребителите:
 – ВС “Стрелча” – 21 хил. лв.;
 – ВС “Панагюрище” – 1 150 хил. лв.
 1.2. за услугата отвеждане на отпадъчни води – 79 хил. лв.
 2. Количества доставени и отведени води и общи загуби на вода:
 2.1. количества доставена вода:
 – ВС “Стрелча”, при общи загуби 43,8 %:
  • за “В и К” ЕООД, гр. Стрелча – 25 хил. куб. м;
  • за основната ВС на оператора – 753 хил. куб. м;
 – ВС “Панагюрище” – 1 088 хил. куб. м, при общи загуби 63,56 %;
 2.2. количества отведени отпадъчни води:
 – за битови и приравнените към тях обществени и други потребители – 
661 хил. куб. м;
 – за промишлени и други стопански потребители:
  • степен на замърсяване 1 – 198 хил. куб. м.
 3. Регулаторна база на активите:
 3.1. за услугата доставяне на вода на потребителите:
 – ВС “Стрелча” – 107 хил. лв.;
 – ВС “Панагюрище” – 194 хил. лв.
 3.2. за услугата отвеждане на отпадъчни води – 12 хил. лв.
 4. Норма на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане 
6,54 %, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 5,89 % 
след данъчно облагане при данъчна ставка 10 %.

 ІІ. Утвърждава, считано от 01.04.2007 г., цени без ДДС на водоснабди-
телните и канализационните услуги на “Водоснабдяване и канализация – П” 
ЕООД, гр. Панагюрище:
 1. Цени за доставяне на вода на потребителите:
 – за ВС “Стрелча”:
  • “В и К” ЕООД, гр. Стрелча – 0,84 лв./куб. м;
 – за ВС “Панагюрище” – 1,06 лв./куб. м.
 2. Цена за отвеждане на отпадъчни води – 0,09 лв./куб. м.
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 Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен 
съд в 14 (четиринадесет) дневен срок.

Председател:
Проф. дтн инж. К. Шушулов

Гл. секретар:
Инж. А. Илиева

Р Е Ш Е Н И Е
№ Ц-051 от 29 март 2007 г.

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито засе-
дание, проведено на 29.03.2007 г., разгледа заявление за утвърждаване на цени 
на водоснабдителни и канализационни услуги, подадено от “Водоснабдяване и 
канализация” ООД, гр. Перник, събраните данни от проведените на 14.03.2007 
г. обществено обсъждане и открито заседание, доклади с вх. № В-ДК-117-
/07.03.2007 г. и № В-ДК-149/28.3.2007 г., като взе предвид одобрения с Решение 
на ДКЕВР № БП-039/08.03.07 г. бизнес план на дружеството.

 Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 2, чл. 12 и 
чл. 13 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните 
услуги,

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И:

 І. Утвърждава елементи на цените на “Водоснабдяване и канализа-
ция” ООД, гр. Перник:
 1. Необходими годишни приходи:
 1.1. за услугата доставяне на вода на потребителите:
 – ВС “Перник” – 5 570 хил. лв.;
 – ВС “Студена – непитейна вода” – 276 хил. лв.;
 – ВС “Пчелина – непитейна вода” – 383 хил. лв.;
 – ВС “Студена – сурова вода”:
  • за обособена ВС “Студена – непитейна вода” – 106 хил. лв.;
  • за обособена ВС “Перник” – 859 хил. лв.;
 1.2. за услугата отвеждане на отпадъчни води – 846 хил. лв.;
 1.3. за услугата пречистване на отпадъчни води – 1 051 хил. лв.
 2. Количества доставени, отведени и пречистени води и общи загуби на 
вода:
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 2.1. количества доставена вода на потребителите:
 – ВС “Перник” – 6 609 хил. куб. м, при общи загуби 75,05 %;
 – ВС “Студена – непитейна вода” – 3 814 хил. куб. м;
 – ВС “Пчелина – непитейна вода” – 3 814 хил. куб. м;
 – ВС “Студена – сурова вода”:
  • за обособена ВС “Студена – непитейна вода” – 3 912 хил. куб. м;
  • за обособена ВС “Перник” – 18 201 хил. куб. м;
 2.2. количества отведени отпадъчни води:
 – за битови и приравнените към тях обществени и други потребители – 
3 205 хил. куб. м;
 – за промишлени и други стопански потребители:
  • степен на замърсяване 1 – 1 529 хил. куб. м;
 2.3. количества пречистени отпадъчни води:
 – за битови и приравнените към тях обществени и други потребители – 
3 042 хил. куб. м;
 – за промишлени и други стопански потребители:
  • степен на замърсяване 1 – 1 477 хил. куб. м.
 3. Регулаторна база на активите:
 3.1. за услугата доставяне на вода на потребителите:
 – ВС “Перник” – 5 155 хил. лв.;
 – ВС “Студена – непитейна вода” – 15 хил. лв.;
 – ВС “Пчелина – непитейна вода” – 368 хил. лв.;
 – ВС “Студена – сурова вода” – 1 716 хил. лв.;
 3.2. за услугата отвеждане на отпадъчни води – 2 607 хил. лв.;
 3.3. за услугата пречистване на отпадъчни води – 1 047 хил. лв.
 4. Норма на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане 
5,79 %, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 5,00 % 
след данъчно облагане при данъчна ставка 10 % и норма на възвръщаемост на 
привлечения капитал 7,84 %.

 ІІ. Утвърждава, считано от 01.04.2007 г., цени без ДДС на
водоснабдителните и канализационните услуги на “Водоснабдяване и ка-
нализация” ООД, гр. Перник:
 1. Цени за доставяне на вода на потребителите:
 – ВС “Перник” – 0,84 лв./куб. м;
 – ВС “Студена – непитейна вода” – 0,072 лв./куб. м;
 – ВС “Пчелина – непитейна вода” – 0,10 лв./куб. м.
 2. Цена за отвеждане на отпадъчни води – 0,18 лв./куб. м.
 3. Цена за пречистване на отпадъчни води – 0,23 лв./куб. м.
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 Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен
съд в 14 (четиринадесет) дневен срок.

Председател:
Проф. дтн инж. К. Шушулов

Гл. секретар:
Инж. А. Илиева

Р Е Ш Е Н И Е
№ Ц-053 от 23 април 2007 г.

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито засе-
дание, проведено на 23.04.2007 г., разгледа заявление за утвърждаване на цени 
на водоснабдителни и канализационни услуги, подадено от “Софийска вода” 
АД, гр. София, събраните данни от проведените на 03.04.2007 г. открито засе-
дание и обществено обсъждане, доклади с вх. № В-ДК-147/27.03.2007 г. и № 
В-ДК-156/21.04.2007 г. като взе предвид одобрения с Решение на ДКЕВР № 
БП-043/12.03.07 г. бизнес план на дружеството.

 Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 2, чл. 12 и 
чл. 13 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните 
услуги,

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И:

 І. Утвърждава, считано от 01.05.2007 г., ценообразуващи елементи 
на “Софийска вода” АД, гр. София:
 1. Необходими годишни приходи
 1.1. за услугата доставяне на вода на потребителите:
 – ВС София – 55 730 хил. лв.;
 – ВС Бели Искър – 154 хил. лв.;
 – ВС Непитейна вода – 1 492 хил. лв.;
 – ВС Божурище – 121 хил. лв.
 1.2. за услугата отвеждане на отпадъчни води:
 – ВС София – 6 464 хил. лв.
 1.3. за услугата пречистване на отпадъчни води:
 – ВС София – 14 533 хил. лв.
 2. Количества доставени, отведени и пречистени води и общи загуби на 
вода:
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 За ВС София
 – количество вода, доставяна на входа на ВС – 231 838 хил. куб. м, при 
общи загуби за ВС 62,69 %;
 – количество доставена вода – 86 945 хил. куб. м;
 – количества отведени отпадъчни води:  
 – за битови и приравнените към тях обществени и други потребители ٭ 
63 167 хил. куб. м;
:за промишлени и други стопански потребители ٭ 
  • степен на замърсеност 1 – 15 091 хил. куб. м;
  • степен на замърсеност 2 – 1 048 хил. куб. м;
  • степен на замърсеност 3 – 706 хил. куб. м;
 – количества пречистени отпадъчни води:  
 – за битови и приравнените към тях обществени и други потребители ٭ 
62 088 хил. куб. м;
:за промишлени и други стопански потребители ٭ 
  • степен на замърсеност 1 – 14 322 хил. куб. м;
  • степен на замърсеност 2 – 1 048 хил. куб. м;
  • степен на замърсеност 3 – 706 хил. куб. м.
 За ВС Бели Искър
 – количество вода, доставяна на входа на ВС – 52 707 хил. куб. м, при 
общи загуби за ВС 0,00 %;
 – количество доставена вода – 4 977 хил. куб. м.
 За ВС Непитейна вода
 – количество вода, доставяна на входа на ВС – 8 173 хил. куб. м, при 
общи загуби за ВС 56,63 %;
 – количество доставена вода – 3 545 хил. куб. м.
 За ВС Божурище
 – количество вода, доставяна на входа на ВС – 603 хил. куб. м, при общи 
загуби за ВС 15,00 %;
 – количество доставена вода за потребители – 512 хил. куб. м.   
 (Количествата за доставяне на вода на ВС Бели Искър не включват количе-
ствата, предназначени за ВС София и ВС Божурище.)
 3. Регулаторна база на активите:
 3.1. за услугата доставяне на вода на потребителите:
 – ВС София – 84 555 хил. лв.;
 – ВС Бели Искър – 8 552 хил. лв.;
 – ВС Непитейна вода – 1 077 хил. лв.;
 – ВС Божурище – 201 хил. лв.;
 3.2. за услугата отвеждане на отпадъчни води:
 – ВС София – 13 164 хил. лв.;
 3.3. за услугата пречистване на отпадъчни води:
 – ВС София – 10 965 хил. лв.
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 4. Норма на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане 13,03 %, 
определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 17,00 % след 
данъчно облагане при данъчна ставка 10 % и норма на възвръщаемост на привле-
чения капитал 6,80%.

 ІІ. Утвърждава, считано от 01.05.2007 г., цени без ДДС на водоснаб-
дителните и канализационните услуги на “Софийска вода” АД, гр. Со-
фия:
 За ВС София
 – Цена за доставяне на питейна вода на потребителите на територията 
на концесионната област – 0,644 лв./куб. м.
 – Цени за отвеждане на отпадъчни води на територията на концесионна-
та област:
 – за битови и приравнените към тях обществени и други потребители ٭ 
0,071 лв./куб. м;
:за промишлени и други стопански потребители ٭ 
  • степен на замърсяване 1 – 0,111 лв./куб. м;
  • степен на замърсяване 2 – 0,143 лв./куб. м;
  • степен на замърсяване 3 – 0,168 лв./куб. м.
 – Цени за пречистване на отпадъчни води на територията на концесион-
ната област:
 – за битови и приравнените към тях обществени и други потребители ٭ 
0,165 лв./куб. м; 
:за промишлени и други стопански потребители ٭ 
  • степен на замърсяване 1 – 0,257 лв./куб. м;
  • степен на замърсяване 2 – 0,330 лв./куб. м;
  • степен на замърсяване 3 – 0,388 лв./куб. м.
 За ВС Бели Искър
 – Цена за доставяне на питейна вода на “В и К София област” ЕООД за 
нуждите на к.к. Боровец, гр. Самоков и околните села – 0,031 лв./куб. м. 
 За ВС Непитейна вода
 – Цена за доставяне на непитейна вода за промишлени нужди – 0,421 
лв./куб. м.
 За ВС Божурище
 – Цена за доставяне на питейна вода на “В и К София област” ЕООД за 
нуждите на гр. Божурище – 0,237 лв./куб. м. 

 ІІІ. След представяне на доказателства от “Софийска вода” АД, гр. 
София и констатиране от комисията изпълнението на следните условия:
 ІІІ.1. “Софийска вода” АД да сключи договор за кредит с Европейската 
банка за възстановяване и развитие в размер на 50 млн. лв. и да му бъде преве-
ден първият транш по този кредит;
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 ІІІ.2. до изпълнение на условието по т. 1 “Софийска вода” АД да реали-
зира инвестиции в размер, не по-малък 15 млн. лв. от предвидените в инвести-
ционната програма за 2007 г. на одобрения бизнес план на дружеството;
 ІІІ.3. “Софийска вода” АД и специализираните органи на Столична об-
щина, отговорни за контрола по изпълнението на условията на концесионния 
договор, да представят в ДКЕВР необходимите документи, доказващи реали-
зацията на инвестициите по т. ІІІ.2, съобразно изискванията на действащите 
нормативни актове и клаузите на концесионния договор,

ДКЕВР утвърждава цени без ДДС на водоснабдителните 
и канализационните услуги, предоставяни от “Софийска вода” АД:

 ВС София
 – Цена за доставяне на питейна вода на потребителите на територията 
на концесионната област – 0,724 лв./куб. м.
 – Цени за отвеждане на отпадъчни води на територията на концесионна-
та област:
 – за битови и приравнените към тях обществени и други потребители ٭ 
0,126 лв./куб. м;
:за промишлени и други стопански потребители ٭ 
  • степен на замърсяване 1 – 0,196 лв./куб. м;
  • степен на замърсяване 2 – 0,252 лв./куб. м;
  • степен на замърсяване 3 – 0,297 лв./куб. м.
 – Цени за пречистване на отпадъчни води на територията на концесион-
ната област:
 – за битови и приравнените към тях обществени и други потребители ٭ 
0,169 лв./куб. м;
:за промишлени и други стопански потребители ٭ 
  • степен на замърсяване 1 – 0,264 лв./куб. м;
  • степен на замърсяване 2 – 0,339 лв./куб. м;
  • степен на замърсяване 3 – 0,399 лв./куб. м.
 За ВС Бели Искър
 – Цена за доставяне на питейна вода на “В и К София област” ЕООД за 
нуждите на к.к. Боровец, гр. Самоков и околните села – 0,031 лв./куб. м. 
 За ВС Непитейна вода
 – Цена за доставяне на непитейна вода за промишлени нужди – 0,421 
лв./куб. м.
 За ВС Божурище
 – Цена за доставяне на питейна вода на “В и К София област” ЕООД за 
нуждите на гр. Божурище – 0,237 лв./куб. м. 

 ІV. “Софийска вода” АД прилага цените по т. ІІІ от 1-во число на 
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следващия месец след констатиране от комисията на изпълнението на ус-
ловията по т. ІІІ.1, ІІІ.2 и ІІІ.3.

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

Председател:
Проф. дтн инж. К. Шушулов

Гл. секретар:
Инж. А. Илиева

Р Е Ш Е Н И Е
№ Ц-054 от 23 април 2007 г.

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито засе-
дание, проведено на 23.04.2007 г., разгледа заявление за утвърждаване на цена 
на водоснабдителна услуга, подадено от “УВЕКС” ЕООД, гр. Сандански, съ-
браните данни от проведените на 05.04.2007 г. обществено обсъждане и открито 
заседание, доклади с вх. № В-ДК-141/21.03.2007 г. и № В-ДК-158/21.04.2007 г., 
като взе предвид одобрения с Решение на ДКЕВР № БП-044/22.03.2007 г. биз-
нес план на дружеството.

 Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 2, чл. 12 и 
чл. 13 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните 
услуги,

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И:

 І. Утвърждава елементи на цените на “УВЕКС” ЕООД, гр. Сандан-
ски:
 1. Необходими годишни приходи:
 – за услугата доставяне на вода – 1 249 хил. лв.;
 – за услугата доставяне на вода за “В и К” ЕООД, гр. Петрич – 30 
хил. лв.;
 – за услугата доставяне на вода за “В и К – Стримон” ЕООД, с. Микрево – 
14 хил. лв.;
 – за услугата отвеждане на отпадъчни води – 125 хил. лв.
 2. Количества доставени и отведени води и общи загуби на вода:



ДКЕВР252

 – количество доставена вода – 3 096 хил. куб. м, при общи загуби 41,58 %;
 – количество доставена вода за “В и К” ЕООД, гр. Петрич  – 630 хил. 
куб. м, при общи загуби 32,10 %;
 – количество доставена вода за “В и К – Стримон” ЕООД, с. Микрево – 
360 хил. куб. м, при общи загуби 32,10 %;
 – количество отведени отпадъчни води – 2 401 хил. куб. м.
 3. Регулаторна база на активите:
 – за услугата доставяне на вода – 1 152 хил. лв.;
 – за услугата доставяне на вода за “В и К” ЕООД, гр. Петрич – 27 хил. лв.;
 – за услугата доставяне на вода за “В и К – Стримон” ЕООД, с. Микрево – 
7 хил. лв.;
 – за услугата отвеждане на отпадъчни води – 347 хил. лв.
 4. Норма на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане 
6,25 %, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 5,50 % 
след данъчно облагане при данъчна ставка 10 % и норма на възвръщаемост на 
привлечения капитал 9,45 %.

 ІІ. Утвърждава, считано от 01.05.2007 г., цени без ДДС на водоснаб-
дителните и канализационните услуги на “УВЕКС” ЕООД, гр. Сандан-
ски:
 1. Цена за доставяне на вода на потребителите – 0,40 лв./куб. м.
 2. Цена за доставяне на вода на “В и К” ЕООД, гр. Петрич – 0,05 лв./
куб. м.
 3. Цена за доставяне на вода на “В и К – Стримон” ЕООД, с. Микрево – 
0,04 лв./куб. м.
 4. Цена за отвеждане на отпадъчни води – 0,05 лв./куб. м.

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

Председател:
Проф. дтн инж. К. Шушулов

Гл. секретар:
Инж. А. Илиева

Р Е Ш Е Н И Е
№ Ц-055 от 23 април 2007 г.

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито засе-
дание, проведено на 23.04.2007 г., разгледа заявление за утвърждаване на цена на 
водоснабдителна услуга, подадено от “В и К – Стримон” ЕООД, с. Микрево, съ-
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браните данни от проведените на 05.04.2007 г. обществено обсъждане и открито 
заседание, доклади с вх. № В-ДК-143/21.03.2007 г. и № В-ДК-159/21.04.2007г., 
като взе предвид одобрения с Решение на ДКЕВР № БП-045/22.03.2007 г. биз-
нес план на дружеството.

 Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 2, чл. 12 и 
чл. 13 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните 
услуги,

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И:

 І. Утвърждава елементи на цената на “В и К – Стримон” ЕООД, с. 
Микрево:
 1. Необходими годишни приходи:
 – за услугата доставяне на вода на потребителите – 127 хил. лв.
 2. Количество доставена вода и общи загуби на вода:
 – количество доставена вода – 252 хил. куб. м, при общи загуби 42,33 %.
 3. Регулаторна база на активите:
 – за услугата доставяне на вода на потребителите – 147 хил. лв.
 4. Норма на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане 6,11 %, 
определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 5,5 % при данъч-
на ставка 10 %.

 ІІ. Утвърждава, считано от 01.05.2007 г., цена без ДДС на водоснаб-
дителните услуги на “В и К – Стримон” ЕООД, с. Микрево:
 – цена за доставяне на вода на потребителите – 0,50 лв./куб. м.

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

Председател:
Проф. дтн инж. К. Шушулов

Гл. секретар:
Инж. А. Илиева



ДКЕВР254

РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ 
на преференциална цена за продажба на електрическа 
енергия, произведена от централи чрез пряко изгаряне 

на биомаса, считано от 1 юли 2007 г.
Решение на ДКЕВР № Ц-064 от 4 юни 2007 г.

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закри-
то заседание, проведено на 04.06.2007 г., след като разгледа доклад с вх. 
№ Е-ДК-197/04.06.2007 г. относно определяне на преференциална цена за 
продажба на електрическа енергия, произведена от централи  чрез пряко 
изгаряне на следните видове биомаса: отпадна дървесина от горското сто-
панство, стърготини от дървопреработване, селскостопански твърди отпа-
дъци от земеделски култури и енергийни култури, установи следното.

 Съгласно чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ) една от основни-
те цели на закона е създаване на предпоставки за устойчиво развитие на използ-
ването на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), в т.ч. и производството на 
електрическа енергия от тях в интерес на опазването на околната среда.
 С развитието на производството на електрическа енергия от ВЕИ се съз-
дадат условия за дългосрочна сигурност на доставките на електрическа енер-
гия, намаляване на зависимостта от вносни енергийни доставки, намаляване на 
емисиите от парникови газове, опазване на климата, възможност за избягване 
на конфликти, свързани с полезните изкопаеми, създаване на трудова заетост и 
развитие на нови земеделски и горски производствени райони и пазари.
 Българската икономика заема последно място сред страните – членки на 
ЕС-25, по индикатора енергийна интензивност на икономиката. С подписването 
на договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз, 
в частта му “Технически адаптации” България е поела ангажимент да увели-
чи дела на електрическа енергия, произведена от ВЕИ, до 11 %  от брутното 
вътрешно потребление до 2010 г. За периода 2000-2004 г. делът на електрическа 
енергия от ВЕИ е в рамките на 6-8 % (като тук е включено и производството от 
ВЕЦ с мощност над 1 MВт. За изпълнение на ангажиментите на страната ни 
е необходимо прилагането на целеви мерки за поощряване производството на 
електроенергия от ВЕИ.
 За да се увеличи делът на производство от ВЕИ в националния енергиен 
баланс, е необходимо да се гарантира сигурност на инвеститорите и финанси-
ращите институции, и финансова жизнеспособност на проектите за изграждане 
на централи за производство на електрическа енергия от ВЕИ.
 Съгласно чл. 33, ал. 2 от ЗЕ преференциалната цена на електрическата 
енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници, се определя като 
не по-ниска от 70 % от средната продажна цена за предходната календарна го-
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дина на обществените снабдители и добавка, определена от комисията.
 Разпоредбата на чл. 19, ал. 6 от Наредбата за регулиране на цените на 
електрическата енергия (НРЦЕЕ) изисква при определяне на преференциални-
те цени да се отчитат състоянието и тенденциите за развитие на пазара на елек-
трическа енергия, по-специално на пазара на възобновяема енергия, първичния 
енергиен източник, както и да бъдат отчетени принципите на чл. 23, ал. 1, т. 2, 3 
и 4 от ЗЕ.
 Пазарът на възобновяема електрическа енергия с първичен източник 
биомаса в България не е развит. Въпреки многото изследвания и разработки 
с цел оползотворяване на селскостопанските и горските отпадъци, както и за 
отглеждане на енергийни култури, все още не са реализирани мащабни проек-
ти и не са изградени централизирани инсталации и мощности. Стимулирането 
на изграждането на такива инсталации изисква определяне на преференциална 
цена, която да покрие, освен икономически обоснованите разходи и норма на 
възвръщаемост, и икономически обоснованите инвестиции, като бъдат отчете-
ни присъщите рискове.
 
 Технологичен риск
 Развитието на енергийни проекти, използващи нови и не напълно раз-
вити технологии на основата на възобновяеми енергийни източници, като цяло 
е по-скъпо в сравнение с традиционните енергийни проекти, дори в случаите, 
когато първичният енергиен източник е вид биомаса, като отпадна дървесина 
от горското стопанство, стърготини от дървопреработване, селскостопански 
твърди отпадъци от земеделски култури (слама, царевични стъбла, слънчоглед, 
лозови пръчки от резитба) и енергийни култури (магарешки бодил, обикновена 
тръстика, сорго и мискантус). Финансовите институции не са склонни да пое-
мат рискове, свързани както с предпроизводствените процеси (добив, събиране, 
преработка, раздробяване, пресоване, транспорт и др.), така и с енергийните 
технологии за производство на електрическа енергия.
 
 Риск, свързан с характера на първичния енергиен източник
 Рискът, отнасящ се до характера и обема на биомасата, е свързан с го-
дишната продължителност, необходима за добив, събиране, преработка и др. 
на биогоривата, които може да не отговарят на необходимите критерии и би се 
отразило върху разходите за експлоатация и техническа поддръжка, до намале-
но производство на електроенергия и намаляване на приходите от продажба на 
електрическа енергия.
 
 Бизнес риск
 Този риск е свързан с евентуалните неблагоприятни промени в конкрет-
ните пазарни и икономически условия, в които функционира предприятието, 
в т.ч. преразходи по време на изграждането, особено когато технологията не е 
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била активна на пазара.
 При определянето на преференциалната цена за производство на елек-
трическа енергия от биомаса следва да бъдат отчетени разходите, които пре-
дизвиква действителното реализиране и експлоатация на такъв инвестиционен 
проект. За целта са използвани осреднени стойности на базата на световния 
опит, коригирани с отчитане на специфичните обстоятелства за България.
 
 Основните фактори, определящи нивото на цените на електриче-
ската енергия, произведена от биомаса, са следните:
 а) размерът на инвестиционните разходи, включително разходите за
присъединяване към съответната преносна или разпределителни мрежи;
 б) средната годишна производителност, като за нейното повишаване са 
необходими:
 – осигуряване на необходимото прогнозно годишно количество добива-
на суровина;
 – годишна продължителност, необходима за добив, съхранение и прера-
ботка на суровината;
 – местоположение за изграждане на съоръженията за енергийна прера-
ботка на биомаса;
 в) размерът на цените на горивото от биомасата (отпадна дървесина от 
горското стопанство, стърготини от дървопреработване, селскостопански твър-
ди отпадъци от земеделски култури – слама, царевични стъбла, слънчоглед, ло-
зови пръчки от резитба, и енергийни култури – магарешки бодил, обикновена 
тръстика, сорго и мискантус);
 г) нивото на експлоатационните разходи;
 д) полезният живот на активите, необходими за производство на елек-
трическа енергия;
 е) признатата норма на възвръщаемост на капитала.
 Комисията приема, че при анализа на влиянието на отделните фактори 
с оглед определянето на нивото на цената с най-голяма тежест следва да бъдат 
средната годишна производителност на инсталациите за производство на елек-
трическа енергия от биогорива и размерът на инвестиционните разходи.
 
 Инвестиционни разходи
 Нивото на инвестиционните разходи за изграждане на електрически 
централи от биомаса са различни в отделните страни според специфичните па-
раметри на видовете биомаса.
 През 2006 г. International Energy Agency е публикувала задача № 29: IEA 
Bioenergy Network on Socio-economics. В този доклад се посочва, че в САЩ 
средният инвестиционен разход за изграждане на нова електрическа централа, 
работеща с биомаса, е 2000-2500 $/кВт инсталирана мощност. В IEA Energy 
Technology Essentials е отбелязано, че за Европа средният инвестиционен раз-
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ход за изграждане на нова електрическа централа, работеща с биомаса, е от 1000 
до 5000 $/кВт инсталирана мощност, който зависи от технологията, нивото на 
развитие и големината на централата. В Proyecto “Twining” Bulgaria испанският 
Institute for the Diversifi cation and Saving of Energy (IDAE) e посочил инвестици-
онен разход от 1800 до 2000 €/кВт за 2006 г.
 В България не се произвеждат съоръжения и машини за производство 
на електрическа енергия от биомаса, което е предпоставка за допълнителни ин-
вестиционни разходи, свързани с митнически такси и транспорт за внос на съ-
оръжения и машини, развитие на нова технология, която до момента не е била 
активна на пазара, и др. 
 Поради тези причини се предлага при изчисляването на разходите за 
производство на електрическа енергия от централа, работеща с биомаса, на 
единица инсталирана мощност да бъде приета следната осреднена стойност на 
инвестицията – за централа с инсталирана мощност до 5 MВт осреднена 
стойност на инвестицията 1800 €/кВт.
 През 2003 г. European Bioenergy Networks публикува в материала си 
Innovative solutions for solid, gaseous and liquid biomass production and use цени-
те на горивата от биомаса през 2002/2003 г. (EUBIONET Fuel prices in Europe). В 
този доклад са посочени разходите за гориво от биомаса, които са в рамките от 
30 до 133 €/т.
 В Proyecto “Twining” Bulgaria испанският IDAE e посочил ниво на раз-
ходи за гориво от биомаса от 30 до 64 €/т за 2006 г.
 През 2006 г. Тракийският университет в България – гр. Стара Загора, 
издава учебното пособие “Възобновяеми енергийни източници в земеделието”, 
реализирано чрез международен проект “PRO AERE” по програма “Леонардо 
да Винчи” на Европейския съюз, в което са посочени нива на разходи за суро-
вина биомаса за енергийни култури (магарешки бодил, обикновена тръстика, 
сорго и мискантус), като същите варират от 28 до 49 €/т, а за отпадна дървесина 
от горското стопанство и стърготини от дървопреработване разходите са от 35 
до 65 €/т.
 
 В България не се произвеждат съоръжения и машини за допълнителна 
обработка на суровината биомаса, което е предпоставка за допълнителни инвес-
тиционни разходи, свързани със специфичните технологии за добив, събиране, 
преработка, транспорт и др. Поради тези причини се предлага при изчисляване-
то на разходите за производство на електрическа енергия от централа, работеща 
с биомаса, за единица инсталирана мощност да бъдат приети следните осредне-
ни стойности на нивата на разходите за суровините.
 За централа с инсталирана мощност до 5 MВт осреднените стой-
ности на разходите за суровините от биомаса са следните:
 a) за отпадна дървесина от горското стопанство, стърготини от дър-
вопреработване – 47 €/т;
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 б) за селскостопански твърди отпадъци от земеделски култури (слама,
царевични стъбла, слънчоглед, лозови пръчки от резитба) – 30 €/т;
 в) за енергийни култури (магарешки бодил, обикновена тръстика, сорго 
и мискантус) – 37 €/т.
 При посочените по-горе средни нива на разходите за суровини от 
биомаса, цените на горивото от биомаса (отпадна дървесина от горското 
стопанство, стърготини от дървопреработване, селскостопански твърди от-
падъци от земеделски култури (слама, царевични стъбла, слънчоглед, лозо-
ви пръчки от резитба) и енергийни култури (магарешки бодил, обикновена 
тръстика, сорго и мискантус) са 1,75 €/ГДж за слама, 2,15 €/ГДж за енергий-
ни култури и 2,74 €/ГДж за дървесина.
 Предложените по-горе цени съвпадат с минимума на цените на горивата 
на индустриални енергийни централи в балтийските страни за 2004 г. в частта 
си биомаса.
 
 Разходи
 Допустимите експлоатационни разходи, подлежащи на регулаторен 
контрол, са свързани с експлоатацията и поддръжката на съоръженията съо-
бразно съответните технически стандарти. Те се формират основно от разхо-
дите за ремонт и поддръжка, застраховки, административни разходи, свързани 
с управление на организацията. При определяне на цената на електрическата 
енергия, произведена от биомаса, са приети средногодишни експлоатационни 
разходи, аналогични на тези, използвани при определяне на преференциалната 
цена за електрическа енергия от вятърни генератори и фотоволтаични модули 
(1,2 €cents/кВтч, 1,5 €cents/кВтч, 1,3 €cents/кВтч), намалени поради по-ниската 
стойност на инвестиционните разходи, което обуславя и по-ниски разходи за 
застраховки. За Европейския съюз средните оперативни разходи и разходите за 
поддръжка на централи, работещи с биомаса, възлизат на 0,9306 €cents/кВтч. 
Поради това се предлага допустимите експлоатационни разходи за производ-
ство на електрическа енергия от биомаса да бъдат в размер на 0,7444 €cents/
кВтч за инсталирана мощност до 5 MВт.
 Средното ниво на експлоатационните разходи (без разходите за амор-
тизация) е приблизително 16,5 % от общия размер на годишните разходи за 
производство на електрическа енергия от биомаса.
 Стойността на годишните разходи за амортизации се изчислява по ли-
неен метод в зависимост от полезния живот на активите. Оптималният срок на 
експлоатация на централа, работеща с биомаса, е 15 години.
 
 Инфлация
 Инфлацията в страната е на по-високи нива от средните за ЕС. Адми-
нистративно регулираните цени (за електричество, водоснабдяване, централи-
зирано топлоснабдяване, лекарства и др.), а също така високата енергийна ин-
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тензивност на икономиката все още са проинфлационни фактори. Българската 
икономика изразходва около 2 пъти повече енергия за производство на едно евро 
БВП от средното за ЕС, отчитайки покупателната способност на населението. 
Високата енергийна интензивност е причина за силната чувствителност на ико-
номиката към външни енергийни шокове. По данни на Националния статисти-
чески институт натрупаната инфлация за цялата 2006 г. възлиза на 6,5 %, а от 
началото на 2007 г. натрупаната инфлация е 2,0 %.
 Инфлацията за периода февруари 2006 г. – февруари 2007 г. e 4,5 %. 
Приносът на административно определяните цени в общата инфлация за 2006 г. 
е значителен поради хармонизирането на акцизните ставки с тези на ЕС – 2,25 
процентни пункта.
 Базисната инфлация, без административно определяните цени, спада 
през последното тримесечие на 2006 г. до 3,7 % на годишна база. Очакванията 
са, че присъединяването на България към ЕС и  кандидатстването за присъеди-
няване в европейския валутен съюз, както и координираните мерки на БНБ и 
МФ за изпълнение на критериите на ERM II, ще доведат до по-ниски нива на 
инфлацията през 2008 г. – до 3,9 %.
 Поради това допустимите експлоатационни разходи за 2008 г. ще бъдат 
индексирани с прогнозната средногодишна инфлация от 3,9 %, а за годините 
след 2008 г. с 1,5 % – прогнозната инфлация за Еврозоната.
 
 Среднопретеглена цена на капитала
 Предизвикателството за привличане на финансови средства за енергий-
ни инвестиции е пряко свързано с оценка на правната, регулаторната и фискал-
ната среда. 
 При определяне на среднопретеглената норма на възвръщаемост на ка-
питала са отчетени следните показатели.
 Структура на капитала
 Повишеният кредитен рейтинг на страната, постигнатата макроиконо-
мическа стабилност, успешно провежданата ценова реформа и въвеждането на 
модерни регулаторни методи създават възможности за използване на финансови 
механизми без необходимост от предоставяне на държавни гаранции, при което 
относителният дял на обичайните финансови инструменти нараства и структу-
рата на финансиране постепенно се доближава до стандартните съотношения 
между привлечен и собствен капитал.
 Предлаганата целева структура на капитала за производство на електри-
ческа енергия от биомаса е 70 % привлечен капитал и 30 % собствен капитал. 
Така заложената структура на капитала е постижима, имайки предвид, че про-
изводството на електрическата енергия от електрическа централа, работеща с 
биомаса, се характеризира с висока степен на ангажираност на капитал.
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 Цена на собствения и на привлечения капитал
 Нормата на възвръщаемост на собствения капитал е определена чрез 
оценка на:
 – съществуващата инфлация;
 – безрисковите вложения;
 – систематичния риск, свързан с икономическите условия в страната;
 – уникалния (специфичен) риск, свързан с особеностите в дейността на 
отделната фирма.
 За оценка на собствения капитал е използван моделът за оценка на капи-
таловите активи, както е показано в таблицата по-долу.

Реална доходност от ДЦК за срок над 3 години 0,00 %
Инфлация февруари 2006 г. – февруари 2007 г. 4,50 %
Пазарна рискова премия за СК 6,94 %
Бета стойност на акциите 0,97

НВск, реална след облагане 6,73 %
 
 Доходност от дългосрочни ценни книжа
 Средната стойност на постигнатата доходност от ДЦК в България през 
март 2007 г. е 4,24 %, като в изследването са включени всички емитирани ДЦК 
за периода, с падеж над три години.
 Пазарна рискова премия
 Използваната пазарна рискова премия в страните от Еврозоната е 
4,91 %. За страните от Централна и Източна Европа пазарната рискова премия 
е в диапазона от 5,66 % (Словения) до 13,91 % (Молдова). Независимо изслед-
ване на Aswath Damodaran – Stern School of Business (New York University), 
предлага оценка на пазарния риск за различните страни според кредитния им 
рейтинг, като за България определената пазарна рискова премия е в размер на 
6,94 % при кредитен рейтинг Ваа3 с положителна перспектива, присъден на 
България от Moody’s на 21 март 2007 г.
 Специфичен риск
 Коефициент β на акциите, със стойност близка до 1, определя акциите 
на фирмите като средно рискови. За производителите на електрическа енергия 
са възприети бета стойности на акциите от 0,97 до 1,09, като тези стойности са 
значително по-високи от възприетите в други страни.
 За производителите на електрическа енергия от биомаса се предлага 
бета 0,97 с оглед поощряване на инвестициите в сектора и отчитайки повише-
ния кредитен рейтинг на страната.
 Оборотен капитал – определен на база признатите в цените годишни 
разходи (УПР и променливи) за 2006 г. и дела на оборотния капитал за същата 
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година, отнесен към тях. Съгласно заложените в цените разходи и ОК, съотно-
шението за 2006 г. е 32 %.
 Корпоративна данъчна ставка – действащата в момента e 10 %.
 
 Цената на привлечения капитал е пазарно ориентирана и съответства на 
лихвите по заемите на дружества с подобна степен на кредитен риск.
 Използваната в изчисленията цена на привлечения капитал е в размер 
на 7,55 %, който е равен на среднопретегления за 2006 г. лихвен процент по 
кредити, отпускани на нефинансови институции в EUR.
 При оценката на собствения капитал чрез модела за оценка на капитало-
вите активи е използвана информация от следните източници: анализи на БНБ 
(март 2007 г.), Министерство на икономиката и енергетиката, Министерство на 
финансите, Агенция за икономически анализи и прогнози, Aswath Damodaran – 
Stern School of Business New York University.
 
 Изчисляването на цената на електрическата енергия, произведена 
от централи, работещи на биомаса, е направено при следните общи изход-
ни параметри:
 – инвестиционни разходи от 1 800 €/кВт;
 – разходи за суровината от биомаса:
 a) отпадна дървесина от горското стопанство, стърготини от дървопре-
работване – 47 €/т;
 б) селскостопански твърди отпадъци от земеделски култури (слама, ца-
ревични стъбла, слънчоглед, лозови пръчки от резитба) – 30 €/т;
 в) енергийни култури (магарешки бодил, обикновена тръстика, сорго и 
мискантус) – 37 €/т;
 – експлоатационни разходи средно 0,7444 €cents/кВтч за година, със за-
ложена средногодишна инфлация за 2008 г. от 3,9 % и за следващите години от 
експлоатация на съоръженията – 1,5 %;
 – полезен живот на активите – 15 години;
 – оценка на реалната норма на собствения капитал след данъчно об-
лагане в размер на 6,73 %, капиталова структура от 70 % привлечен капитал 
и 30 % собствен капитал и цена на привлечения капитал – 7,55 %; средноп-
ретеглена цена на капитала – 7,53 %.
 Съгласно чл. 33, ал. 2 ЗЕ преференциалната цена на електрическата 
енергия, произведена от водноелектрически централи с мощност до 10 МВт, се 
определя като не по-ниска от 70 на сто от средната продажна цена за предход-
ната календарна година на обществените снабдители и добавка, определена от 
комисията по критерии в зависимост от вида на първичния енергиен източник 
съгласно НРЦЕЕ.
 Средната продажна цена за 2006 г. на обществените снабдители е посо-
чена в таблицата по-долу.
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№ Дружество Фактурирана ел. енергия Средна цена,
лв./МВтчхил. кВтч хил. лв.

1 “Столично” АД 3 896 196 400 242 102,73
2 “София област” АД 2 131 665 218 169 102,35
3 “Плевен” АД 2 120 565 214 036 100,93
4 “Пловдив” АД 3 908 809 391 713 100,21
5 “Стара Загора” АД 3 216 891 326 373 101,46
6 “Горна Оряховица” АД 2 400 087 239 596 99,83
7 “Варна” АД 2 749 581 283 588 103,14
8 “Златни пясъци” 74 878 8 179 109,24
9 “Слънчев бряг” АД 109,24 12 620 110,89

20 612 477 2 094 518 101,61

 70 % от средната продажна цена за 2006 г. на обществените снабди-
тели (101,61 лв./МВтч) е 71,13 лв./МВтч.
 
 При отчитане на всички изложени факти и обстоятелства, комисията 
приема, че икономически обоснованите нива на цената на електрическата енер-
гия, произведена от електрически централи, работещи с биомаса, са следните.
 
 1. Цена на електрическа енергия, произведена от централи, работе-
щи на биомаса (енергийни култури) при цена от 37 €/т
 Отчитайки факта, че целта на определянето на преференциална цена е
насърчаване на изграждането и производството на електрическа енергия от 
ВЕИ, както и търсейки баланс между интересите на енергийните предприятия 
и потребителите за постигане поносими цени за битовите потребители, коми-
сията определя добавка, която да бъде включена към средната продажна цена за 
2006 г. на обществените снабдители, при определянето на цена на електрическа 
енергия, произведена от централи работещи на биомаса (енергийни култури) в 
размер на 112,87 лв./МВтч.

№ Показател Мярка 7500 ч/год.
1 Инсталирана мощност МВт 5

2 Инвестиция € 9 000 000
хил. лв. 17 620

3 €/МВт (инсталирана мощност 5 МВт) €/МВт 1 800 000

4 Средногодишна производителност при 
Ккап = 0,85 кВтч кВтч 37 501 560
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5 Cost promen + О&М 
(5,2787 + 0,774 €cents/кВтч) € 2 258 774

6 Експлоатационни разходи хил. лв. 4 418

7 Амортизации – 
15 г. срок на амортизация хил. лв. 1 173

8 НВ % 7,53
9 Цена лв./МВтч 184

10 % на О&М от общите годишни разходи % 81

11 % на разходите за амортизация 
от общите годишни разходи % 19

12 Разход/МВтч 
лв./МВтч 166,89
€/МВтч 85,33

€cents/кВтч 8,5
 
 2. Цена на електрическа енергия, произведена от централи, работе-
щи на биомаса (твърди селскостопански отпадъци от земеделски култури) 
при цена от 30 €/т

№ Показател Мярка 7500 ч/год.
1 Инсталирана мощност МВт 5

2 Инвестиция € 9 000 000
хил. лв. 17 602

3 €/МВт (инсталирана мощност 5 МВТ) €/МВт 1 800 000

4 Средногодишна производителност при 
Ккап = 0,85 кВтч кВтч 37 501 560

5 Cost promen + О&М 
(4,28 + 0,774 €cents/кВтч) € 1 884 258

6 Експлоатационни разходи хил. лв. 3 685

7 Амортизации – 
15 г. срок на амортизация хил. лв. 1 173

8 НВ % 7,53
9 Цена лв./МВтч 162

10 % на О&М от общите годишни разходи % 78

11 % на разходите за амортизация 
от общите годишни разходи % 22

12 Разход/МВтч 
лв./МВтч 144,41
€/МВтч 73,83

€cents/кВтч 7,4
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 Отчитайки факта, че целта на определянето на преференциална цена е
насърчаване на изграждането и производството на електрическа енергия от 
ВЕИ, както и търсейки баланс между интересите на енергийните предприятия и 
потребителите за постигане на поносими цени за битовите потребители, коми-
сията определя добавка, която да бъде включена към средната продажна цена за 
2006 г. на обществените снабдители, при определянето на цена на електрическа 
енергия, произведена от централи работещи на биомаса (твърди селскостопан-
ски отпадъци от земеделски култури) в размер на 90,87 лв./МВтч.
 
 3. Цена на електрическа енергия, произведена от централи на био-
маса (отпадна дървесина от горското стопанство, горскостопанските рабо-
ти и др. и/или стърготини от дървопреработване, мебелна промишленост и 
др.) при 20 % влажност и 47 €/т за надробена дървесина

№ Показател Мярка 7500 ч/год.
1 Инсталирана мощност МВт 5

2 Инвестиция € 9 000 000
хил. лв. 17 602

3 €/МВт (инсталирана мощност 5 МВт) €/МВт 1 800 000

4 Средногодишна производителност 
при Ккап = 0,85 кВтч кВтч 37 501 560

5 Cost promen + О&М 
(6,7053 + 0,774 €cents/кВтч) € 2 793 791

6 Експлоатационни разходи хил. лв. 5 464
7 Амортизации – 

15 г. срок на амортизация хил. лв. 1 173
8 НВ % 7,53
9 Цена лв./МВтч 215

10 % на О&М от общите годишни 
разходи % 84

11 % на разходите за амортизация 
от общите годишни разходи % 16

12 Разход/МВтч 
лв./МВтч 199,01
€/МВтч 101,75

€cents/кВтч 10,2

 Отчитайки факта, че целта на определянето на преференциална цена е
насърчаване на изграждането и производството на електрическа енергия от 
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ВЕИ, както и търсейки баланс между интересите на енергийните предприятия 
и потребителите за постигане поносими цени за битовите потребители, коми-
сията определя добавка, която да бъде включена към средната продажна цена за 
2006 г. на обществените снабдители, при определянето на цена на електрическа 
енергия, произведена от централи работещи на биомаса (отпадна дървесина от 
горското стопанство, стърготини от дървопреработване) в размер на 143,87 лв./
МВтч.
 
 Задължението на обществения доставчик и обществените снабдители,
предвидено в чл. 159, ал. 2 от ЗЕ да изкупуват електрическата енергия, произве-
дена от централи, използващи ВЕИ е задължение за обслужване на обществото 
по смисъла на чл. 35, ал. 2, т. 3 от ЗЕ и разходите, произтичащи от него подлежат 
на компенсиране от всички потребители.
 Производството на електрическа енергия от централи, използващи 
биомаса като първичен енергиен източник, е незначително в сравнение с 
общото производство на електрическа енергия в страната.
 Предвид на това, изкупуването от обществения доставчик или от об-
ществените снабдители на електрическата енергия, произведена от биомаса по 
определени от комисията преференциални цени, няма да се отрази върху цената 
за продажба на електрическа енергия на крайните потребители на регулирания 
пазар.

 Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 1 от Закона за 
енергетиката във връзка с чл. 4, ал. 3 и чл. 19, ал. 4, т. 1 от Наредбата за 
регулиране на цените на електрическата енергия,

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И:

Определя, считано от 01.07.2007 г.,
 
 1. Цена, без ДДС, на електрическата енергия, произведена от цен-
трали с инсталирана мощност до 5 MВт, работещи на биомаса (отпадна 
дървесина от горското стопанство, горскостопанските работи и др. и/или 
стърготини от дървопреработване, мебелна промишленост и др.), в размер 
на 215 лв./MВтч.
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 2. Цена, без ДДС, на електрическата енергия, произведена от цен-
трали с инсталирана мощност до 5 MВт, работещи на биомаса (твърди сел-
скостопански отпадъци от земеделски култури), в размер на 162 лв./MВтч.
 
 3. Цена, без ДДС, на електрическата енергия, произведена от цен-
трали с инсталирана мощност до 5 MВт, работещи на биомаса (енергийни 
култури – магарешки бодил, обикновена тръстика, сорго, мискантус и др.), 
в размер на 184 лв./MВтч.

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

Председател:
Проф. дтн инж. К. Шушулов

Гл. секретар:
Инж. А. Илиева
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РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ
на разполагаемостта за производство на електрическа 
енергия, в съответствие с която всеки производител 

е задължен да сключва сделки с крайните снабдители и/или 
обществения доставчик през втората половина на 2007 г.

Решение на ДКЕВР № ТЕ-013 от 28 юни 2007 г.

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закри-
то заседание, проведено на 28.06.2007 г., след като проведе обсъждане със 
заинтересованите страни на 25.06.2007 г. и разгледа доклад с вх. № Е-ДК-
236/28.06.2007 г. относно определяне на разполагаемостта за производство 
на електрическа енергия, в съответствие с която всеки производител е за-
дължен да сключва сделки с крайните снабдители и/или обществения дос-
тавчик през втората половина на 2007 г., установи следното.

 Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 17а от Закона за енергетиката (ЗЕ) Държавната 
комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) от 01.07.2007 г. определя 
разполагаемостта за производство на електрическа енергия, в съответствие с 
която всеки производител е задължен да сключва сделки с крайните снабдители 
и/или обществения доставчик с оглед изпълнението на принципите по чл. 24, 
ал. 1 от ЗЕ.
 Съгласно чл. 7, ал. 1 от Правилата за условията и реда за достъп до 
електропреносната и електроразпределителните мрежи (Правилата за достъп) 
от 01.07.2007 г. привилегировани потребители са всички потребители.
 Съгласно изискванията на ЗЕ крайните снабдители осигуряват снабдя-
ването с електрическа енергия с определено качество и надеждност на битови 
потребители и предприятия с по-малко от 50 души нает персонал и с годишен 
оборот до 19,5 млн. лв.

 С писмо с изх. № Е-13-00-7/02.05.2007 г. ДКЕВР е поискала информа-
ция от обществените/крайните снабдители за количеството електрическа енер-
гия, необходимо за покриване на потреблението на битовите потребители и 
предприятията с по-малко от 50 души нает персонал и с годишен оборот до 19,5 
млн. лв., за които имат задължение за снабдяване с електрическа енергия по 
регулирани цени съгласно изискванията на чл. 94а от ЗЕ.
 С писма с вх. № Е-13-33-31/10.05.2007 г. на “E.ON България” ЕАД, с 
вх. № Е-13-31-30/08.05.2007 г. на “ЧЕЗ Електро България”АД, с вх. №Е-13-
06-11/08.05.2007 г. на “Електроразпределение – Столично” АД, с вх. № Е-13-
32-24/10.05.2007 г. на “ЕВН България Електроснабдяване” АД, с вх. № Е-13-
09-9/18.05.2007 г. на “ЕРП Златни пясъци” АД и с писмо с изх. № И 94-00-
251/01.06.2007 г. на “Слънчев бряг” АД са предоставени данни относно потреб-
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лението на битовите потребители, стопанските потребители на обществения/
крайния снабдител, количества електрическа енергия, необходима за техноло-
гични разходи и количества електрическа енергия от производителите, присъе-
динени към разпределителните мрежи за периода 01.07.2007 г. – 31.12.2007 г.
 Съгласно приложените от обществените/крайните снабдители данни по 
посочените критерии, не е възможно да се извърши идентификация на тези сто-
пански потребители, за които съгласно изискванията на чл. 94а от ЗЕ следва да 
се определят по реда на чл. 21, ал. 1, т. 17а от ЗЕ квоти на производителите за 
снабдяване с електрическа енергия. Предвид на това комисията счита, че за вто-
рото полугодие на 2007 г. общата разполагаемост за производство на електриче-
ска енергия, в съответствие с която всеки производител е задължен да сключва 
сделки с  обществените/крайните снабдители и/или обществения доставчик, 
следва да отговаря на очакваното потребление, така както е посочено в данните 
на обществените/крайните снабдители.
 За определяне на размера на квотите на отделните производители от 
кондензационните централи, участващи в покриването на потреблението на 
крайните снабдители, ДКЕВР с писмо с изх. № Е-13-01-16/22.05.2007 г. е изис-
кала от “НЕК” ЕАД информация за разполагаемостите на централите за второто 
полугодие на 2007 г., разпределението на студения резерв по централи, собстве-
ните нужди на централите и резерва за допълнителни услуги на всяка една по 
отделно. 
  С писмо с вх. № к. Е-13-01-16/07.06.2007 г. “НЕК” ЕАД е предоставило 
исканата информация.
 По реда на чл. 82, т. 7 от Правилата за управление на електроенергийна-
та система електроенергийният системен оператор изготвя програма за общата 
разполагаемост и окончателната ремонтна програма за следващата година до 31 
октомври на текущата година и я изпраща на производителите на електроенер-
гия. Съгласно тази разпоредба следва, че производствените програми, даващи 
точна информация относно ремонта, разполагаемостта на централите, разпре-
делението на студения резерв и допълнителните услуги по производители за 
предстоящата 2008 г., ще бъдат изготвени към 31 октомври 2007 г. Поради тази 
причина комисията счита, че квотите, в съответствие с които производителите 
са длъжни да сключват сделки по регулирани цени, следва да бъдат определени 
за периода до края на 2007 г.
 За периода 01.07.2007 г. – 31.12.2007 г. е определено общото количество 
електрическа енергия, необходимо за покриване на потреблението на крайните 
снабдители и технологичните разходи по разпределението, което е в размер на 
11 642 815 MВтч.
 Това количество електрическа енергия ще бъде покрито от нетна раз-
полагаемост за производство на електрическа енергия от всеки производител, 
съгласно изискванията на чл. 21, ал. 1, т. 17а от ЗЕ, и с енергия от обществения 
доставчик, изкупена от производителите, определени по реда на чл. 93 а от ЗЕ, 
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както и от централите, собственост на “НЕК” ЕАД.
 Общото количество нетна разполагаемост, съответстващо на количе-
ството енергия, което е необходимо от кондензационните централи за сключ-
ване на сделки с обществения доставчик, както и количеството енергия от 
обществения доставчик, необходимо, за да се покрие очакваното потребление 
на крайните снабдители и технологичните разходи по преноса през електро-
разпределителните мрежи за разглеждания период, е определено в размер на 
11 642 815 MВт.ч.
 Нетната разполагаемост за производство на всяка централа, определена 
като брутната разполагаемост, която всеки производител е съгласувал с “ЕСО” 
ЕАД, е намалена с разполагаемостта за студен резерв, за допълнителни услуги 
и за собствени нужди на централата.
 При определяне на индивидуалната разполагаемост на отделните кон-
дензационни централи за покриване на потреблението на крайните снабдители 
са отчетени изискванията на ЗЕ, участието в пазара на електрическа енергия на 
всяка кондензационна централа и влиянието на индивидуалните квоти върху 
цената, по която общественият доставчик продава електрическа енергия на об-
ществените/крайните снабдители, видно от следната таблица.

№ Кондензационна 
централа

Нетна разпо-
лагаемост за 
второто полу-
годие на 2007 г., 

MВт.ч

Нетна разполагаемост за 
сключване на сделки с 
обществения доставчик 
за покриване на потреб-
лението на крайните 
снабдители през второ-
то полугодие на 2007 г., 

MВт.ч
1 “АЕЦ Козлодуй” ЕАД 5 061 466 3 478 733
2 “ТЕЦ Варна” ЕАД 1 277 240 883 720
3 “ТЕЦ Бобов дол” ЕАД 935 916 715 916
4 “ТЕЦ Марица 3” АД 249 400 247 158

 Брутната разполагаемост на кондензационните централи за сключване 
на сделки с обществения доставчик, съответстваща на нетната разполагаемост, 
се определя, като нетната индивидуална квота на кондензационната централа за 
разглеждания период се увеличи с процента на собствените нужди на същата 
съгласно формулата:

Индивидуална квота за периода, МВт.чБрутна разполагаемост за сключване 
на сделки с обществения доставчик , Мвт.ч.

собствените нужди, %
1

100

=

−
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 Предвид гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 17 а и чл. 23, 
ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И:

 1. Определя, считано от 01.07.2007 г., разполагаемостта за производ-
ство на електрическа енергия, в съответствие с която всеки производител 
е задължен да сключва сделки по регулирани цени с обществения достав-
чик през втората половина на 2007 г. за покриване на потреблението на 
крайните снабдители, както следва:

№ Кондензационна 
централа

Нетна разполагаемост за сключване на 
сделки с обществения доставчик по чл. 
21, т. 17 от ЗЕ за покриване  на потреб-
лението на крайните снабдители през 
второто полугодие на 2007 г., MВт.ч

1 “АЕЦ Козлодуй” ЕАД 3 478 733
2 “ТЕЦ Варна” ЕАД 883 720
3 “ТЕЦ Бобов дол” ЕАД 715 916
4 “ТЕЦ Марица 3” АД 247 158

 2. “НЕК” ЕАД, в качеството му на обществен доставчик, участва в 
покриването на потреблението на крайните снабдители и технологичните 
разходи по преноса през електроразпределителните мрежи с количествата 
енергия, изкупено по реда на чл. 93а от ЗЕ, и с централите, собственост на 
“НЕК” ЕАД, в размер 6 315 914 MВтч.

 3. Централите “ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД и “Енел Марица Изток 
3” ЕАД продават разполагаемост и енергия на обществения доставчик съ-
гласно сключените дългосрочни договори.

 4. Топлофикационните и заводските централи, договорили количе-
ства електрическа енергия с обществения доставчик, са длъжни да про-
дават произведената от тях енергия съгласно договорените количества, 
необходими на обществения доставчик за покриване на потреблението на 
обществените/крайните снабдители.

 5. “НЕК” ЕАД, в качеството му на обществен доставчик, договорил 
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месечни количества електрическа енергия в рамките на разполагаемост-
та, определена по чл. 21, т. 17а от ЗЕ по т. 1, има право да изкупува количе-
ството електрическа енергия, надхвърлящо сумата от количествата елек-
трическа енергия от всички регистрирани почасови графици за доставка 
по договорите при свободно договорени цени, необходимо за покриване 
на потреблението на потребители, присъединени към електропреносната 
мрежа, които са придобили статут на привилегировани, но не са избрали 
друг доставчик.

 6. Изкупуването на електрическа енергия и разполагаемост от “ТЕЦ 
Варна“ ЕАД се извършва съгласно сключения договор за продажба на до-
пълнителни услуги и студен резерв между дружеството и “НЕК” ЕАД.

 7. “НЕК” ЕАД, в качеството му на обществен доставчик, продава
електрическа енергия на потребителите, присъединени към електропре-
носната мрежа, които са придобили статут на привилегировани, но не са 
избрали друг доставчик, по цени, не по-ниски от цената, по която “НЕК” 
ЕАД продава електрическа енергия на крайните снабдители.

 8. Крайните снабдители продават електрическа енергия на потреби-
телите, извън определените по чл. 94а от ЗЕ, присъединени към електрора-
зпределителните мрежи, които са придобили статут на привилегировани, 
но не са избрали друг снабдител, по цени, не по-ниски от регулираните.

 9. Крайните снабдители изкупуват количества електрическа енер-
гия за покриване на потреблението на битовите потребители и предприя-
тия с по-малко от 50 души нает персонал и с годишен оборот до 19,5 млн. лв. 
от обществения доставчик, като заявяват до 25-то число на текущия месец 
количествата електрическа енергия, които са им необходими за следващия 
месец, като имат право да поискат корекция на заявените количества за 
текущия месец.

 10. Количествата електрическа енергия, които общественият дос-
тавчик е длъжен да осигури за покриване на потреблението на крайните 
снабдители в размер на 11 642 815 MВтч за второто полугодие на 2007 г., са 
както следва:
 – “ЧЕЗ Електро България” АД – 3 926 645 MВтч;
 – “Е.ОН България Продажби” АД – 2 199 939 MВтч;
 – “ЕVN България Електроснабдяване” АД – 3 274 431 MВтч;
 – “ЕСП-Златни пясъци” АД – 44 733 MВтч;
 – “Слънчев бряг” АД – 175 625 MВтч.
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 11. Количествата електрическа енергия извън т. 10 от това решение 
до определената квота са предназначени за покриване на технологичните 
разходи на електроразпределителните дружества по преноса през електро-
разпределителните мрежи.

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

Председател:
Проф. дтн инж. К. Шушулов

Гл. секретар:
Инж. А. Илиева
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РЕШЕНИЯ ЗА КЛАСИРАНЕ
след провеждане на конкурси за определяне 

на титуляри на лицензии

Р Е Ш Е Н И Е 
№ ТПрГ-3 от 23 април 2007 г.

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на заседание, 
проведено на 23.04.2007 г., разгледа доклада на председателя на конкурсна-
та комисия за провеждане на конкурс за определяне на титуляр на лицензия 
за извършване на дейността “разпределение на природен газ” на територията 
на община Банско, назначена с решение на ДКЕВР № ТПрГ-1/15.02.2007 г., и 
резултатите от проведеното класиране на конкурсната комисия, оценките на 
представените от кандидатите предложения и предложението за определяне на 
кандидата, спечелил конкурса, както и фактите и обстоятелствата, изложени в 
направените предложения.

 С оглед гореизложеното и на основание 46, ал. 3 във връзка с чл. 43, 
ал. 9 и чл. 49, ал. 3 от Закона за енергетиката,

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И:

 І. Класира кандидатите в конкурса за определяне на титуляр на ли-
цензия за извършване на дейността “разпределение на природен газ” на 
територията на община Банско, както следва:
 
 На първо място: “Овергаз Инк.” АД,
 със седалище и адрес на управление:
 гр. София, район Лозенец, ул. “Филип Кутев“ № 5.
 
 На второ място: “ПиринПауър” АД 
 със седалище и адрес на управление:
 гр. София, район Триадица, жк Иван Вазов, ул. “Балша” № 1, ет. 4.
 
 ІІ. Определя “Овергаз Инк.” АД, със седалище и адрес на управле-
ние: гр. София, район Лозенец, ул. “Филип Кутев” № 5, за лице, спечелило 
конкурса за определяне на титуляр на лицензия за извършване на дейност-
та “разпределение на природен газ” на територията на община Банско.
 
 ІII. Издава на “Овергаз Инк.” АД, БУЛСТАТ № 040845618, реги-
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стрирано под № 6003, том 104, стр. 74 по ф.д. № 30913/1992 г. в Регистъра 
за търговските дружества, със седалище и адрес на управление: гр. София, 
район Лозенец, ул. “Филип Кутев” № 5,  лицензия № Л-227-08/23.4.2007 г. за 
извършване на дейността “разпределение на природен газ” на територията 
на община Банско за срок от 35 години.
 
 ІV. Издава на “Овергаз Инк.” АД, БУЛСТАТ № 040845618, реги-
стрирано под № 6003, том 104, стр. 74 по ф.д. № 30913/1992 г. в Регистъра 
за търговските дружества, със седалище и адрес на управление: гр. София, 
район Лозенец, ул. “Филип Кутев” № 5, лицензия № Л-227-12/23.4.2007 г. 
за извършване на дейността “обществено снабдяване с природен газ” на 
територията на община Банско за срок от 35 години.
 
 V. На основание чл. 45, ал. 2, т. 2 и ал. 6 от Наредбата за лицензиране 
на дейностите в енергетиката задържа гаранциите за участие в конкурса, 
представени от кандидатите, до изтичане на срока за подаване на жалба 
срещу решението. Задържа гаранцията на лицето, спечелило конкурса, 
като първоначална лицензионна такса.

 На кандидатите в конкурса да се изпратят писмени уведомления за 
настоящото решение.

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

Председател:
Проф. дтн инж. К. Шушулов

Гл. секретар:
Инж. А. Илиева
Инж. А. Илиева

Р Е Ш Е Н И Е 
№ ТПрГ-6 от 9 юли 2007 г.

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на заседание, 
проведено на 09.07. 2007 г., разгледа доклада на председателя на конкурсната 
комисия за провеждане на конкурс за определяне на титуляр на лицензия за 
извършване на дейността “разпределение на природен газ” на територията на 
община Елин Пелин, назначена с решения на ДКЕВР № ТПрГ-4/07.05.2007 г. и 
№ ТПрГ-5/29.05.2007 г. и резултатите от проведеното класиране на конкурсната 
комисия, оценките на представените от кандидатите предложения и предложе-
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нието за определяне на кандидата, спечелил конкурса, както и фактите и обсто-
ятелствата, изложени в направените предложения.

 С оглед гореизложеното и на основание 46, ал. 3 във връзка с чл. 43, 
ал. 9 и чл. 49, ал. 3 от Закона за енергетиката,

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И:

 І. Класира кандидатите в конкурса за определяне на титуляр на ли-
цензия за извършване на дейността “разпределение на природен газ” на 
територията на община Eлин Пелин, както следва:

 На първо място: “Газо-енергийно дружество – Елин Пелин“ ООД,
 със седалище и адрес на управление:
 гр. Елин Пелин, бул. “София” № 13.

 На второ място: “Софиягаз” ЕАД,
  със седалище и адрес на управление:
 гр. Божурище, бул. “Европа” № 85.

 ІІ. Определя “Газо-енергийно дружество – Елин Пелин“ ООД, със 
седалище и адрес на управление: гр. Елин Пелин, бул. “София” № 13, за 
лице, спечелило конкурса за определяне на титуляр на лицензия за из-
вършване на дейността “разпределение на природен газ” на територията 
на община Елин Пелин.

 ІII. Издава на “Газо-енергийно дружество – Елин Пелин“ ООД, 
БУЛСТАТ № 175 005 806, регистрирано под № 5520, том 96, стр. 163 по 
ф.д. № 1220/ 2005 г. в Регистъра за търговските дружества, със седалище 
и адрес на управление: гр. Елин Пелин, бул. “София” № 13, лицензия 
№ Л-234-08/09.07.2007 г. за извършване на дейността “разпределение на 
природен газ” на територията на община Елин Пелин за срок от 35 го-
дини.

 ІV. Издава на “Газо-енергийно дружество – Елин Пелин“ ООД, 
БУЛСТАТ № 175 005 806, регистрирано под № 5520, том 96, стр. 163 по 
ф.д. № 1220/ 2005 г. в Регистъра за търговските дружества, със седалище 
и адрес на управление: гр. Елин Пелин, бул. “София” № 13, лицензия 
№ Л-234-12/09.07.2007 г. за извършване на дейността “обществено снаб-
дяване с природен газ” на територията на община Елин Пелин за срок 
от 35 години.
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 V. На основание чл. 45, ал. 2, т. 2 и ал. 6 от Наредбата за лицензиране 
на дейностите в енергетиката задържа гаранциите за участие в конкурса, 
представени от кандидатите, до изтичане на срока за подаване на жалба 
срещу решението. Задържа гаранцията на лицето, спечелило конкурса, 
като първоначална лицензионна такса.

 На кандидатите в конкурса да се изпратят писмени уведомления за 
настоящото решение.

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

Председател:
Проф. дтн инж. К. Шушулов

Гл. секретар:
Инж. А. Илиева
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СЪДЪРЖАНИЕ НА ЧАСТ I

НАРЕДБА
за регулиране на цените на електрическата енергия
(Обн., ДВ, бр. 17 от 2 март 2004 г., изм., 
бр. 62 от 31 юли 2007 г.) 

НАРЕДБА
за регулиране на цените на топлинната енергия
(Обн., ДВ, бр. 55 от 25 юни 2004 г., изм., 
бр. 61 от 27 юли 2007 г.) 

НАРЕДБА
за регулиране на цените на природния газ
(Обн., ДВ, бр. 55 от 25 юни 2004 г., изм., 
бр. 64 от 7 август 2007 г.) 

НАРЕДБА
за формата, съдържанието, условията и реда за издаване 
на сертификати за произход на електрическа енергия, 
произведена от възобновяеми енергийни източници 
и/или по комбиниран начин 
(Обн., ДВ, бр. 41 от 22 май 2007 г.) 

ПРАВИЛА 
за условията и реда за достъп до електропреносната
и електроразпределителните мрежи
(Обн., ДВ, бр. 56 от 10 юли 2007 г.)

ПРАВИЛА 
за управление на електроенергийната система
(Oбн., ДВ, бр. 68 от 21 август 2007 г.)

ПРАВИЛА 
за управление на електроразпределителните мрежи
(Oбн., ДВ, бр. 66 от 14 август 2007 г.)

ПРАВИЛА 
за измерване на количеството електрическа енергия
(Oбн., ДВ, бр. 38 от 11 май 2007 г.)
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ПРАВИЛА
за предоставяне на достъп до газопреносната 
и/или газоразпределителните мрежи 
(Oбн., ДВ, бр. 45 от 8 юни 2007 г.)

ПРАВИЛА
за търговия с природен газ  
(Oбн., ДВ, бр. 45 от 8 юни 2007 г.)

МЕТОДИКА
за отчитане изпълнението на целевите показатели 
за качество на електрическата енергия и качество 
на обслужването на разпределителните предприятия 
и обществените снабдители/крайни снабдители  
(Протоколно решение на ДКЕВР № 110 от 29 май 2007 г., т. 2)
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