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Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ Ц-004 
от 27.02.2006 г. 

 
 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

на закрито заседание, проведено на 27.02.2006 г., след разглеждане на заявления с 
вх. № Е-14-09-41/23.12.2005 г. и  вх. № Е-14-09-40/23.12.2005 г. на “Топлофикация Русе” 
ЕАД за изменение на утвърдените цени на топлинна и електрическа енергия и 
събраните данни от проведеното на 27.02.2005 г. открито заседание по преписките, 
установи следното: 

С решение № Ц-020/25.10.2005 г. ДКЕВР е утвърдила на “Топлофикация Русе” ЕАД 
следните цени на топлинна и електрическа енергия  в сила от 01.11.2005 г.: 

1. Преференциална цена на електрическа енергия – 79,44 лв./МВтч; 
2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара – 69,04 лв./ 

МВтч; 
3. Цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода: 

- цена за енергия – 34,39 лв./МВтч; 
  - цена за мощност – 12,38 лв./кВт/год. 

В цените не е включен ДДС. 
 
С решение № Ц-018/27.09.2005 г. ДКЕВР е утвърдила на “Топлофикация Русе” ЕАД 

(блок № 4) цена за продажба на електрическа енергия на обществения доставчик в сила от 
01.10.2005 г., както следва:  

- цена за енергия – 48,42 лв./МВтч ; 
- цена за разполагаемост – 7,79 лв./МВтч . 

В цените не е включен ДДС. 
 
Изчисленията са извършени при следните прогнозни цени на горивата: 

-      въглища - 94,79 лв./т и прогнозен валутен курс - 1,55лв./$; 
- природен газ - 276,91 лв./1000 нм3  за топлофикационната част на дружеството и 
- природен газ – 230,00  лв./1000 нм3; 
-     мазут - 520,00 лв./т; 
-     газьол - 944 лв./т, само за топлофикационната част на дружеството. 

Със заявление вх. № Е-14-09-41/23.12.2005 г. “Топлофикация Русе” ЕАД предлага за 
утвърждаване цени на електрическа и топлинна енергия за 2006 г., както следва: 

1. Преференциална цена на електрическа енергия - 96,72 лв./МВтч; 
2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара – 89,39 лв./ 

МВтч; 
3. Цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода: 
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 - цена за енергия – 46,76 лв./МВтч 
- цена за мощност – 12,38 лв./кВт/год. 

В цените не е включен ДДС. 
Дружеството е мотивирало исканото изменение на цените с повишаването на цените на 

горивата и увеличение на съпътстващите разходи – пристанищни, митнически такси и др.  
 
Със заявление вх. № Е-14-09-40/23.12.2005 г. “Топлофикация Русе” ЕАД предлага за 

утвърждаване цени за разполагаема мощност и енергия на кондензационен блок № 4 в 
“Топлофикация  Русе” ЕАД за 2006 г., както следва: 

1. Цена за енергия – 59,34 лв./МВтч ; 
2. Цена за разполагаемост – 10,13 лв./МВтч. 
В цените не е включен ДДС. 
Искането за актуализаране на действащите цена за разполагаема мощност и цена за 

енергия на кондензационен блок № 4 е мотивирано със следните аргументи: 
1. По отношение на цената за енергия: 
- значително покачване на цените на горивата за 2006 г.; 
- по-високи разходи за основно гориво (въглища). Дружеството е представило 

сключени договори за предстоящи доставки на въглища за месец ноември-месец декември 
2005 г. и 2006 г.;  

- влошаване на финансовото състояние и приключване на 2005 г. с отрицателен 
финансов резултат.  
 2. По отношение на цената за разполагаемост: 

- увеличени разходи за амортизации във връзка с подмяна на електрофилтъра на 
кондензационен блок № 4; 

-  увеличени разходи за ремонт във връзка с включени в ремонтната програма за 2006 
г. неотложни ремонтни дейности; 

- увеличение на отделни видове разходи, пряко свързани с дейността по лицензията за 
2006 г. 

 
В подадените заявления “Топлофикация Русе” ЕАД не е посочило точните правни 

основания за исканото изменение на цените, които могат да бъдат единствено чл. 26, ал. 3 от 
Наредбата за регулиране на цените на топлинната енергия и чл. 27, ал. 3 от Наредбата за 
регулиране на цените на електрическата енергия. Съгласно тези разпоредби енергийните 
предприятия, спрямо които комисията прилага метод на регулиране “норма на възвръщаемост 
на капитала”, могат да подават заявления за изменение на утвърдените цени преди изтичането 
на ценовия период при наличие на обстоятелства, чието настъпване не е могло да бъде 
предвидено при утвърждаването на цените, но е довело да значително увеличаване на 
прогнозните разходи.  

Следователно, основателността на подадените от “Топлофикация-Русе” ЕАД заявления 
ще се обуславя от кумулативното наличие на две предпоставки. Първата е наличието на 
обстоятелства, чието настъпване не е могло да бъде предвидено при утвърждаването на 
цените и втората, тези обстоятелства да са довели до значително увеличаване на прогнозните 
разходи. 

Към подадените заявления са приложени пълен комплект справки за образуване на 
цените, попълнени съгласно Указанията на комисията за образуване на цените, договори и 
справки за горива, финансови отчети и писмени обосновки за поисканите нови цени. 

 
 “Топлофикация Русе” ЕАД е представило сключени след утвърждаването на цените с 
решение № Ц-018/27.09.2005 г. и решение № Ц-020/25.10.2005 г. договори, както следва: 
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1. Договор за пристанищни услуги с приложение - Цени и условия за извършените 
дейности и услуги в “Пристанищен комплекс Русе” ЕАД, в сила от 01.01.2006 г., според който 
са определени разходите за разтоварване и съхраняване на въглищата; 

2. Подписани договори за доставка на въглища: 
- Договор # 2005.60.288.01 от 31.10.2005 г. с “KRUTRADE” АG, Австрия за доставка на 

20 х.м.т. ± 10% въглища марка “ТР” за периода месец ноември- месец декември 2005 г., на 
цена от 65,20$/т при базова калоричност 6850 ккал/кг.; 

- Договор # 2006.60.288.01 от 09.12.2005 г. с “KRUTRADE” АG, Австрия за доставка на 
50 000 мт въглища за периода месец януари 2006 г. – месец април 2006 г., на цена 54, 50  евро 
за метричен тон на база 6 650 ккал/кг.; 

- Договор от 20.12.2005 г. с “WEGA INVEST Inc.” за доставка на 10 000 мт въглища за 
месец януари 2006 г. на цена 50.75 евро за метричен тон на база 6000 ккал/кг. С писмо с изх. 
№РД-0059/26.01.2006 г. “Топлофикация-Русе” ЕАД е уведомило “WEGA INVEST Inc.”, че 
считано от 03.02.2006 г. счита сключения между двете дружества договор за прекратен, 
поради неизпълнение на задълженията от страна на “WEGA INVEST Inc.”; 

- Договор от 05.12.2005 г. с “ГУ ФАРАДЕЙ” ЕООД – гр. Стара Загора за доставка на 
30 000 м.т. въглища за периода месец декември 2005 г.- месец февруари 2006 г., на цена 56.11 
евро за метричен тон на база 6 400 ккал/кг.; 

- Договор от 01.12.2005 г. с “BRUKNER COMPANY LIMITED” за доставка на 20 000 
м.т. въглища за периода месец декември 2005 г.- месец март 2006 г., на цена 52.70 евро за 
метричен тон на база 6 000 ккал/кг.; 

- Договор от 01.12.2005 г. с “Traders International Inc” за доставка на 30 000 м.т. 
въглища за периода месец януари 2006 г.- месец март 2006 г., на цена 52,30 евро за метричен 
тон на база 6 000 ккал/кг. 
 

Дружеството е представило писмени обосновки за необходимостта от изменение на 
цените на топлинната и електрическата енергия за 2006 г., като основната част от тях са 
приложени към заявление с вх. № Е-14-09-41/23.12.2005 г. за утвърждаване на цени на 
електрическа енергия произведена по комбиниран начин и цени на топлинната енергия.  

Към заявление № Е-14-09-40/23.12.2005 г. дружеството е приложило писмена 
обосновка за направените разчети във връзка с образуването на цени за разполагаема мощност 
и енергия на кондензационен блок № 4.  

Като цяло писмените обосновки на дружеството са свързани със съществуващите 
вътрешни и външни условия на работа на дружеството, които пряко или косвено са довели до 
влошаване на финансовите резултати от цялата му дейност. 

Наличието на значително изменение на разходите е свързано с преценяване на нивото 
на възникналите допълнителни разходи за дружеството и оценка на това, дали те са 
значителни по размер, както и с преценката дали финансовото състояние на дружеството е 
такова, че да може да компенсира увеличението на разходите без да се променя цената през 
ценовия период. 

От направената оценка на финансовото състояние на “Топлофикация Русе” ЕАД към 
31.12.2005 г. съгласно прогнозни баланс и отчет за приходите и разходите е видно, че 
текущият финансов резултат на дружеството към 31.12.2005 г. е загуба в размер на 7919 хил. 
лв., като спрямо предходната година се наблюдава драстично влошаване на текущия 
финансов резултат. 

Финансовото състояние на “Топлофикация Русе” ЕАД към края на 2005 година е 
разгледано и в контекста на констатациите, направени при оценката на финансовото 
състояние към края на 2004 г. 
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Резултатите от финансово управление на дружеството през 2004 година показват 
нарастване на текущата доходност спрямо 2003 г., но отчетеното значително увеличение на 
дългосрочната и краткосрочна задлъжнялост на дружеството и намаляването на дела на 
финансираните дълготрайни активи със собствени средства сигнализират за негативна 
промяна във финансовото равновесие на дружеството.  
 Влошаването на финансовото състояние на дружеството е започнало още през 2004 г., 
когато е отчетено едновременно рязко покачване на нивото на запасите и съответно 
повишаване на краткосрочната задлъжнялост (към финансови предприятия). Дружеството не 
е имало големи потенциални възможности да реагира ефективно на условия, които изискват 
рязко оптимизиране на текущата финансова дейност. 

Към края на 2005 година общото финансово състояние на “Топлофикация Русе” ЕАД е 
лошо. Част от причините са посочени в мотивите към подадените заявления от дружеството, 
но те се отнасят в по-голяма степен за текущите финансови резултати за 2005 г. В случаите, 
когато дружеството има продължаващо стабилно финансиране на дейността си, (т.е. много 
добро или добро финансово състояние), текущата загуба от едногодишната му дейност може 
да бъде компенсирана и да не предизвика значителен негативен ефект. 
 Основните причини за влошената платежоспособност на дружеството имат последващ 
характер и са свързани в по-голяма степен с финансовите решения във връзка с управлението 
на нивото на текущите активи и пасиви. 

Дружеството няма потенциални възможности да компенсира възникналите 
допълнително разходи за покупка на горива. 

 
Извършена е оценка на нивото на новите цени на вносни въглища, договорени от 

“Топлофикация Русе” ЕАД към 15 февруари 2006 г., спрямо включените в утвърдените цени.
  Средно претеглената цена на въглищата на “Топлофикация Русе” ЕАД е съставна 
величина и е образувана от средно претеглената цена на въглищата на склад към 01.01.2006 г. 
и количествата по сключени договори със съответните цена и калоричност с прибавени 
разходи за разтоварване и съхранение в размер на 2,91 лв./т, които са част от крайната 
доставна цена на въглищата. 

За целите на сравнението, изчислената средно претеглена цена е приведена към т.у.г. 
при 7000 ккал./кг, като е констатирано, че договорените от “Топлофикация Русе” ЕАД цени за 
въглища са на ниво под средните утвърдени цени за т.у.г. на вносни въглища. 
 

След прегледа на представената информация е констатирано, че прогнозната цена на 
въглищата включва: 

- цена по представени договори за 2006 г.;  
- разходите за разтоварване и съхранение на въглищата в размер на 2,91 лв./т, са 

формирани, както следва: 
•  Еднократна цена при приемане на товара – 0,20 евро/т, съгласно съдържащата 

се в информацията Таблица № 4, т. 1 за съхраняване на товари над 7 денонощия, които се 
заплащат за всеки започнат тон и денонощие, раздел III за съхранение на насипни товари в 
открити складови площи от “Цени и услуги за извършените дейности и услуги в 
“Пристанищен комплекс Русе” ЕАД; 

•  Цена за съхранение, дължима всеки месец на 1-во число за съхранение на всеки 
започнат тон от наличните товари, намиращи се на склад в пристанището - 0,20 евро/т, 
съгласно съдържащата се в информацията Таблица № 4, т. 1 за съхраняване на товари над 7 
денонощия, които се заплащат за всеки започнат тон и денонощие, раздел III за съхранение на 
насипни товари в открити складови площи от “Цени и услуги за извършените дейности и 
услуги в “Пристанищен комплекс Русе” ЕАД; 
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•  Цена за претоварни работи – 1,00 евро/т, съответстваща на Договора за 
пристанищни услуги; 

•  Физически контрол, спедиция, митническо агентиране и драфт сървей – 0,17 
лв./т. 

 
След проведена среща на 06.02.2006 г. с представители на дружеството за изясняване 

на обстоятелствата във връзка с включените в цената на въглищата компоненти (съхранение и 
складиране на въглища) са направени следните корекции: 

 
1. Цената на природния газ е коригирана на 296,69 лв./1000 нм3, утвърдена с решение 

№Ц-027/23.12.2005 г.; 
2. Цената на въглищата е коригирана от 94,79 лв./т при заложена калоричност 6 078 

ккал/кг, включена в действащите цени, на 104,54 лв./т приведена към същата калоричност, 
като това съответства на средно претеглена цена на въглищата 106,41 лв./т при средно 
претеглена калоричност 6 187 ккал/кг. Изчисленията са извършени на база представена от 
дружеството справка за складовата наличност на въглища към 01.01.2006 г. и количества по 
сключени договори със съответните цена и калоричност като не са включени предстоящите 
доставки, тъй като не са представени договори за тях. 

 
 От гореизложеното е видно, че сключените от “Топлофикация-Русе” ЕАД договори за 
предстоящи доставки на въглища след утвърждаването на цените от 01.11.2005 г. и 
представените от дружеството справки доказват по безспорен начин, че цената на доставяните 
въглища и пристанищни услуги се е увеличила, както и че това обстоятелство не е могло да 
бъде предвидено от дружеството към момента на утвърждаване на цените с решение № Ц-
018/27.09.2005 г. и решение № Ц-020/25.10.2005 г.  
 Предвид изложеното, следва да се приеме, че е налице първата от двете предпоставки, 
посочени в чл. 26, ал. 3 от Наредбата за регулиране на цените на топлинната енергия, 
съответно в чл. 27, ал. 3 от Наредбата за регулиране на цените на електрическата енергия, а 
именно наличието на обстоятелства, чието настъпване не е могло да бъде предвидено при 
утвърждаването на цените.  

Общото ниво на увеличените променливи разходи на дружеството е 40 893 хил.лв., 
спрямо 37 311 хил. лв. Увеличението спрямо утвърдените променливи разходи е 9,6% или 3 
582 хил.лв. С оглед на установеното лошо финансово състояние на дружеството, се налага 
извода, че допълнително възникналите разходи за горива са в значителен размер спрямо 
финансовите  възможности на дружеството да компенсира нарастването им. 

Предвид на горното, исканията на “Топлофикация Русе” ЕАД за утвърждаване на 
изменение на действащите преференциална цена на електрическа енергия, произведена по 
комбиниран начин, еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара, 
цена за енергия на топлинната енергия с топлоносител гореща вода и цена за енергия на 
кондензационен блок № 4 са основателни и следва да бъдат удовлетворени. 

Искането на “Топлофикация Русе” ЕАД за увеличаване на цената за разполагаемост на 
кондензационен блок № 4 е необосновано. Не са посочени обстоятелства, чието настъпване 
дружеството не е могло да предвиди към момента на подаване на заявлението за 
утвърждаване на действащите цени и които да са довели до значително увеличаване на 
прогнозните условно-постоянни разходи. 

Предвид изложеното, искането на “Топлофикация Русе” ЕАД за увеличаване на 
действащата цена за разполагаемост не следва да бъде удовлетворено. 
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С оглед гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 30, ал. 1, т. 1, т. 3 и чл. 

33 от Закона за енергетиката във връзка с чл. 26, ал. 3 и § 3 ПЗР от Наредбата за 
регулиране на цените на топлинната енергия и чл. 27, ал. 3 и § 2 ПЗР от Наредбата за 
регулиране на цените на електрическата енергия, 
 
 
ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

РЕШИ: 
 

1. Утвърждава, считано от 01.03.2006 г., изменение на утвърдените с 
решение № Ц-020/25.10.2005 г. на “Топлофикация Русе” ЕАД преференциална 
цена на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин, 
еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара и цена за 
енергия на топлинната енергия с топлоносител гореща вода, в размер, както 
следва:  

- преференциална цена на електрическа енергия, произведена по 
комбиниран начин – 82,00 лв./МВтч;  

- еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара – 
76, 19 лв./МВтч;  

- цена за енергия на топлинната енергия с топлоносител гореща вода – 39, 
93 лв./МВтч. 

 
2. Утвърждава, считано от 01.03.2006 г., изменение на утвърдената с 

решение № Ц-018/27.09.2005 г. на “Топлофикация Русе” ЕАД (блок № 4) цена за 
енергия в размер на 53,24 лв./МВтч.  

 
3. Отказва да утвърди изменение на утвърдената на “Топлофикация Русе” 

ЕАД (блок № 4) с решение № Ц-018/27.09.2005 г. цена за разполагаемост в размер 
на 7,79 лв./МВтч. 

 
В утвърдените цени не е включен данък върху добавената стойност. 
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Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14 

(четиринадесет) дневен срок. 

 


