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

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ Ц – 017 

от 31.03.2010 г. 
 

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито заседание, 
проведено на 31.03.2010 г., като разгледа доклад с вх. № E-Дк-119/18.03.2010 г. и 
събраните данни при проведеното на 25.03.2010 г. открито заседание, установи следното: 

 
 

Считано от 01.01.2010 г. с решение № Ц - 64/30.12.2009 г. ДКЕВР е утвърдила 
изменение на пределните цени на топлинната енергия и е определила преференциални цени 
на електрическата енергия от комбинирано производство на 26 дружества от сектор 
„Топлоенергетика”, работещи с основно гориво природен газ.  

Изчисленията на цените на енергия на тези 26 дружества са извършени с прогнозна цена 
на природния газ 413,24 лв./хнм3, утвърдена с решение № Ц - 63/30.12.2009 г. на ДКЕВР. 

Считано от 01.02.2010 г. с решение № Ц - 02/21.01.2010 г. ДКЕВР е определила на 
„Овердрайв” АД, гр. София за първата година от двугодишния регулаторен период 
преференциална цена на електрическа енергия от комбинирано производство и е утвърдила 
пределна цена на топлинна енергия с гореща вода. Изчисленията са извършени с цена на 
природния газ 519,09 лв./хнм3 в съответствие с действащата цена от 01.01.2010 г. на 
„Софиягаз” ЕАД съгласно решение № Ц - 63/30.12.2009 г. на ДКЕВР. 

През първото тримесечие на 2009 г. на „Унибел” АД и „МБАЛ – Търговище” АД с 
решения съответно № Ц- 001/12.01.2009 г. и № Ц- 002/23.02.2009 г. на ДКЕВР са определени 
преференциални цени на електрическа енергия с регулаторен период от 2 години. За „Унибел” 
АД и „МБАЛ – Търговище” АД първият ценови период е изтекъл съответно на 01.02.2010 г и 
01.03.2010 г., като те не са подали заявления за изменение на утвърдените цени. По 
отношение на тези две дружества, поради изтичане на първия ценови период са извършени 
корекции на цените на енергия в съответствие с нормативните изисквания при прилагане на 
метода на ценово регулиране „горна граница на цени” и при следния общ подход: 

1. Коригирани са условно постоянните разходи без разходите за амортизации с 
коефициент на инфлация от 0,9% по данни на НСИ за индекса на потребителските цени за 
месец февруари 2010 г. спрямо месец февруари 2009 г.; 

2. Коефициент за подобряване на ефективността за цени на електрическата енергия и 
топлинната енергия с топлоносител водна пара и гореща вода равен на 1,00%; 

3. Прогнозната цена на природния газ е в размер на 435,30 лв./хнм3 без ДДС.  
4. Дружествата не са подали заявления и са приложени разпоредбите на чл. 32а, ал. 3 от 

Наредба за регулиране на цените на електрическата енергия (НРЦЕЕ), съгласно които в 
случай че енергийното предприятие не е подало заявление и/или не е представило 
необходимата информация, комисията може служебно да утвърди коригирани необходими 
приходи и цени за следващия ценови период от регулаторния период въз основа на данните, с 
които разполага. 

5. Добавките по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ не са коригирани. 
 
Съгласно чл. 35а от Наредба за регулиране на цените на топлинната енергия (НРЦТЕ) 

комисията може да измени цените на енергията в съответствие с промяната на цените на 
входа на газопреносната мрежа. Това изменение следва да бъде извършено в съответствие с 
разпоредбата на чл. 4, ал. 3 от НРЦТЕ, според която при прилагането на метод на регулиране 
„горна граница на цени” цените могат да бъдат изменяни преди изтичане на ценовия период, в 
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случай че е налице изменение на цените на природния газ, което води до необходимост от 
изменение на утвърдените ценообразуващи елементи. Следователно основателността на 
такова изменение на цените е обусловена от кумулативното наличие на две предпоставки. 
Първата предпоставка е изменение на цените на природния газ на входа на газопреносната 
мрежа. Втората предпоставка е свързана с необходимостта от изменение на утвърдените 
ценообразуващи елементи на енергийните дружества. 

Първата предпоставка е налице, тъй като с решение № Ц - 014/29.03.2010 г. комисията 
е утвърдила на „Булгаргаз” ЕАД цени на природния газ в сила от 01.04.2010 г. На основание 
чл. 70, ал. 1 и 3 във връзка с чл. 2, ал. 2, пр. 4 и 5 от Закона за енергетиката министърът на 
икономиката, енергетиката и туризма със Заповед № РД-16-349/31.03.2010 г. е наложил на 
„Булгаргаз” ЕАД, в качеството му на обществен доставчик на природен газ, допълнително 
задължение към обществото, състоящо в това да прилага цени при продажба на природен газ, 
които са с 5 на сто по – ниски от утвърдените с решение № Ц-014 от 29.03.2010 г. на ДКЕВР, 
за периода от 01.04.2010 г. до 30.06.2010 г., с цел обезпечаване на сигурно и непрекъснато 
снабдяване с природен газ на потребителите на територията на Република България. Това 
допълнително задължение към обществото „Булгаргаз” ЕАД е длъжно да изпълнява за 
гарантиране сигурност на снабдяването, включително непрекъснатост на доставките, чрез 
запазване нивото на поносимост на цените на природния газ за индустриалните и битови 
потребители, обезпечаващи сигурността на приходите на енергийните предприятия по 
веригата  доставка-снабдяване-краен потребител, в условията на финансово – икономическа 
криза, растяща безработица, забавяне на плащанията, ръст на междуфирмената задлъжнялост, 
повишаване на рисковете за изпадане в неплатежоспособност, предпоставки за свиване на 
промишлеността, както и при отчитане на финансовите възможности на обществения 
доставчик да осъществява дейността си при намалени приходи,  в защита интересите на 
потребителите и националните интереси от сигурно задоволяване потребностите на 
обществото. Налагането на допълнително задължение към обществото на „Булгаргаз” ЕАД е 
подкрепено от Министерския съвет на Република България с протоколно решение от 
31.03.2010 г. 

Необходимостта от едновременното осъществяване на административните производства 
по утвърждаване на цените на природния газ и на тези за енергия произтича от разпоредбата 
на чл. 35а от НРЦТЕ, според която в случаите по чл. 4, ал. 3 от същата наредба комисията 
може да изменя цени на енергия в съответствие с промяната на цените на входа на 
газопреносната мрежа в сроковете по чл. 28 и чл. 29 от Наредбата за регулиране на цените на 
природния газ. 

Действащите от 01.01.2010 г. цени на енергията на дружествата, които работят с основно 
гориво природен газ, са изчислени при цена на природния газ от 413,24 лв./хнм3 за 
присъединените към мрежата на „Булгаргаз” ЕАД, а за дружествата, които са присъединени 
към газоразпределителната мрежа - със съответната цена на газоразпределителното 
дружество. С прилагането на цената на природния газ в размер на 435,30 лв./хнм3 от 1 април 
2010 г. увеличението на действащата цена на природния газ спрямо включената при 
образуването на цените на топлофикационните дружества е с 5,34%. В състава на утвърдените 
необходими приходи на топлофикационните дружества, които работят с основно гориво 
природен газ, с най - голям дял са разходите за покупка на природен газ, поради което 
изменението на действащата цена на природния газ от 1 април 2010 г. ще окаже значително 
влияние върху разходите на дружествата в посока на тяхното увеличение. Това обстоятелство 
обуславя необходимостта от изменение на утвърдените необходими годишни приходи, които 
са ценообразуващи елементи, т.е. налице е и втората предпоставка за изменение на цените по  
чл. 4, ал. 3 от НРЦТЕ. 

Предвид изложеното по-горе, цените на енергията на дружествата от сектор 
„Топлоенергетика” са изчислени при отчитане единствено на променената цена на природния 
газ, която оказва влияние върху размера на необходимите годишни приходи, и без да са 
променени останалите ценообразуващи елементи, като са използвани ценовите модели въз 
основа на които са утвърдени и определени цените за енергия с решения  
№ Ц-64/30.12.2009 г. и № Ц-02/21.01.2010 г. на ДКЕВР. 
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Изчисленията на изменените цени и необходимите годишни приходи са направени при 
цена на природния газ - 435,30 лв./хнм3. За присъединените към газоразпределителни 
дружества, цените и  необходимите годишни приходи са изчислени при цени на природния 
газ, съгласно решение № Ц – 016/31.03.2010 г.  на ДКЕВР. 

 
След проведеното на 25.03.2010 г. открито заседание за разглеждане на доклад с  

вх. № E-Дк-119/18.03.2010 г. не са постъпили възражения и становища от заинтересованите 
лица. 

 
Предвид гореизложеното,  
 

 
ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 
Р Е Ш И: 

 
І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 30, ал. 1, т. 2 и 3, чл. 33 и чл. 36а, ал. 2 от Закона 

за енергетиката, чл. 4, ал. 3 и чл. 35а от Наредбата за регулиране на цените на 
топлинната енергия и Заповед № РД-16-349/31.03.2010 г. на министъра на икономиката, 
енергетиката и туризма, както и протоколно решение на Министерския съвет на 
Република България от 31.03.2010 г., с което същата е подкрепена 

 
Считано от 01.04.2010 г. утвърждава изменение на пределните цени на топлинната 

енергия и определя преференциални цени на електрическата енергия, произведена по 
комбиниран начин, както следва: 

 
1. “Топлофикация София” ЕАД: 
 
1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 156,31 лв./МВтч, в т.ч.: 
- индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 126,31 лв./МВтч; 
- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 30,00 лв./МВтч; 
2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара без ДДС – 
136,36 лв./МВтч; 
3. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода без ДДС – 
65,83 лв./МВтч; 
4. Еднокомпонентна цена на топлинната енергия с гореща вода без ДДС за асоциации по 
чл.151, ал.1 от ЗЕ – 62,54 лв./МВтч; 
5. Еднокомпонентна цена на топлинната енергия с гореща вода без ДДС за доставчици 
по чл. 149а от ЗЕ - 62,54 лв./МВтч, 
при необходими годишни приходи – 409 633 хил. лв. 

 
2. “ЕВН България Топлофикация” ЕАД 
1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 138,39 лв./МВтч, в т.ч.: 
- индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 103,39 лв./МВтч; 
- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 35,00 лв./МВтч; 
2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара без ДДС – 
213,26 лв./МВтч; 
3. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода без ДДС – 
77,30 лв./МВтч; 
4. Еднокомпонентна цена на топлинната енергия с гореща вода без ДДС за асоциации по 
чл. 151, ал.1 от ЗЕ – 76,30 лв./МВтч; 
5. Еднокомпонентна цена на топлинната енергия с гореща вода без ДДС за доставчици 
по чл. 149а от ЗЕ - 76,30 лв./МВтч; 
при необходими годишни приходи – 44 938 хил. лв. 



 4

3. “Топлофикация Плевен” ЕАД 
1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 172,37 лв./МВтч, в т.ч.: 
- индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 142,37 лв./МВтч; 
- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 30,00 лв./МВтч; 
2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара без ДДС –
79,75 лв./МВтч; 
3. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода без ДДС – 
67,88 лв./МВтч; 
 
при необходими годишни приходи – 41 389 хил. лв. 

 
4. “Топлофикация Шумен” ЕАД 
1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 195,49 лв./МВтч, в т.ч.: 
- индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 165,49 лв./МВтч; 
- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 30,00 лв./МВтч; 
2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода без ДДС – 
82,39 лв./МВтч; 
при необходими годишни приходи – 7 723 хил. лв. 
 
5. “Далкия Варна” ЕАД 
1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 143,63 лв./МВтч, в т.ч.: 
- индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 98,63 лв./МВтч; 
- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 45,00 лв./МВтч; 
2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода без ДДС – 
76,99 лв./МВтч; 
 
при необходими годишни приходи – 9 974 хил. лв. 
 
6. “Топлофикация Враца” ЕАД 
1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 139,54 лв./МВтч, в т.ч.: 
- индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 104,54 лв./МВтч; 
- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 35,00 лв./МВтч; 
2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода без ДДС – 
74,00 лв./МВтч; 
 
при необходими годишни приходи – 13 480 хил. лв. 

 
7. “Топлофикация Правец” ЕАД 
1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 147,76 лв./МВтч, в т.ч.: 
- индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 112,76 лв./МВтч; 
- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 35,00 лв./МВтч; 
2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода без ДДС – 
111,65 лв./МВтч; 
при необходими годишни приходи – 615 хил. лв. 

 
8. “Топлофикация Бургас” ЕАД 
1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 157,95 лв./МВтч, в т.ч.: 
- индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 122,95 лв./МВтч; 
- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 35,00 лв./МВтч; 
2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара без ДДС – 
79,87 лв./МВтч; 
3. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода без ДДС – 
67,34 лв./МВтч; 
при необходими годишни приходи – 31 405 хил. лв. 
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9. “Топлофикация ВТ” АД, гр. Велико Търново 
1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 168,17 лв./МВтч, в т.ч.: 
- индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 128,17 лв./МВтч; 
- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 40,00 лв./МВтч; 
2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода без ДДС –
96,67 лв./МВтч; 
 
при необходими годишни приходи – 6 741 хил. лв. 
 
***Изчисленията са извършени с цена на природен газ на газоразпределително 
дружество – 516,38 лв./хнм3. 
 
10. “Топлофикация Казанлък” АД 
1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 162,68 лв./МВтч, в т.ч.: 
- индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 122,68 лв./МВтч; 
- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 40,00 лв./МВтч; 
2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода без ДДС – 
102,09 лв./МВтч; 
 
при необходими годишни приходи – 5 382 хил. лв. 
 
*** Изчисленията са извършени с цена на природен газ на газоразпределително 
дружество – 516,68 лв./хнм3. 
 
11. “Топлофикация Разград” ЕАД 
1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 159,56 лв./МВтч, в т.ч.: 
- индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 124,56 лв./МВтч; 
- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 35,00 лв./МВтч; 
2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода без ДДС – 
79,64 лв./МВтч; 
 
при необходими годишни приходи – 3 807 хил. лв. 
 
12. “Биовет” АД 
1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 136,82 лв./МВтч, в т.ч.: 
- индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 135,82 лв./МВтч; 
- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 1,00 лв./МВтч; 
2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара без ДДС – 
68,17 лв./МВтч  
 
при необходими годишни приходи – 22 577 хил. лв. 
 
13. “Ямболен” АД 
Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара без ДДС –  
65,15 лв./МВтч; 
 
при необходими годишни приходи – 15 180 хил. лв. 
 
14. “Геррад” АД 
Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара без ДДС –  
135,03 лв./МВтч; 
 
при необходими годишни приходи – 2 187 хил. лв. 
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15. “Лукойл Енергия и Газ България” ЕООД 
1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 141,01 лв./МВтч, в т.ч.: 
- индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 140,01 лв./МВтч; 
- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 1,00 лв./МВтч; 
2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара без ДДС – 
70,30 лв./МВтч; 
3. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода без ДДС – 
69,83 лв./МВтч; 
необходими годишни приходи – 277 558 хил. лв. 
 
16. “Юлико – Евротрейд” ЕООД 
1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 188,05 лв./МВтч, в т.ч.:  
- индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 187,05 лв./МВтч; 
- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 1,00 лв./МВтч; 
2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода без ДДС – 
96,59 лв./МВтч; 
при необходими годишни приходи – 530 хил. лв. 
 
17. “Зебра” АД 
1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 107,86 лв./МВтч, в т.ч.: 
- индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 106,86 лв./МВтч; 
- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 1,00 лв./МВтч; 
2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара без ДДС – 
85,19 лв./МВтч; 
3. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода без ДДС –  
84,49 лв./МВтч; 
 
при необходими годишни приходи – 2 044 хил. лв. 
 
18. “Актив Ко” ООД, гр. Севлиево 
1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 144,95 лв./МВтч, в т.ч.: 
- индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 143,95 лв./МВтч; 
- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 1,00 лв./МВтч; 
2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода без ДДС –  
74,91 лв./МВтч; 
 
при необходими годишни приходи – 145 хил. лв. 
 
*** Изчисленията са извършени с цена на природен газ на газоразпределително 
дружество – 498,44 лв./хнм3. 
 
19. “В&ВГД оранжерии Петрич” ООД 
Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 144,53 лв./МВтч, в т.ч.: 
- индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 143,53 лв./МВтч; 
- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 1,00 лв./МВтч; 
 
при необходими годишни приходи – 6 748 хил. лв. 
 
20. “Димитър Маджаров-2” ЕООД 
Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 138,89 лв./МВтч, в т.ч.: 
- индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 137,89 лв./МВтч; 
- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 1,00 лв./МВтч; 
 
при необходими годишни приходи – 853 хил. лв. 
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21. ЧЗП “Румяна Величкова” 
Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 109,20 лв./МВтч, в т.ч.: 
- индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 108,20 лв./МВтч; 
- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 1,00 лв./МВтч; 
 
при необходими годишни приходи – 1 070 хил. лв. 
 
22. “Алт Ко” АД 
Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 141,37 лв./МВтч, в т.ч.: 
- индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 140,37 лв./МВтч; 
- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 1,00 лв./МВтч; 
 
при необходими годишни приходи – 1 332 хил. лв. 
 
23. “Доверие Енергетика” АД 
Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 145,37 лв./МВтч, в т.ч.: 
- индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 144,37 лв./МВтч; 
- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 1,00 лв./МВтч; 
 
при необходими годишни приходи – 2 386 хил. лв. 
 
24. “Овердрайв” АД 
1.Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 159,89 лв./МВтч, в т.ч.: 
- индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 158,89 лв./МВтч; 
- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 1,00 лв./МВтч; 
2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода без ДДС – 
98,90 лв./МВтч 
при необходими годишни приходи – 549 хил. лв. 
 
*** Изчисленията са извършени с цена на природен газ на газоразпределително 

дружество – 541,15 лв./хнм3 
 
25. “Енергоконсулт” АД 
1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 161,20 лв./МВтч, в т.ч.: 
- индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 131,20 лв./МВтч; 
- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 30,00 лв./МВтч; 
2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода без ДДС – 
100,34 лв./МВтч 
 
при необходими годишни приходи – 532 хил. лв.; 
 
*** Изчисленията са извършени с цена на природен газ на газоразпределително 
дружество – 538,78 лв./хнм3. 
 
ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 32, ал. 1, чл. 33, ал. 1 и 3 от Закона за 

енергетиката, чл. 4, ал. 1, т. 2, б. “а”, чл. 19б и чл. 32а, ал. 1, т. 2 и ал. 3 от Наредбата за 
регулиране на цените на електрическата енергия и Заповед № РД-16-349/31.03.2010 г. на 
министъра на икономиката, енергетиката и туризма, както и протоколното решение на 
Министерския съвет на Република България от 31.03.2010 г., с което същата е 
подкрепена 
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Считано от 01.04.2010 г. определя преференциални цени на електрическата 
енергия, произведена по комбиниран начин, за втория ценови период от регулаторния 
период, както следва: 

 
26. “Унибел” АД 
Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 114,10 лв./МВтч, в т.ч.: 
- индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 113,10 лв./МВтч; 
- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 1,00 лв./МВтч; 
При стойности на показателите за корекции, необходими годишни приходи и прогнозни 
количества енергия за ценовия период: 
Индекс на инфлация – 0,9%; 
Коефициент за подобряване на ефективността на разходите за електрическа енергия – 
1,0%; 
Необходими годишни приходи – 839 хил. лв.; 
Прогнозни количества реализирана електрическа енергия – 7 350 МВтч; 
Прогнозни количества реализирана топлинна енергия с топлоносител гореща вода -  
8 930 МВтч.  
При цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода – 70,75 лв./МВтч. 
 
27. “МБАЛ - Търговище” АД 
Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 183,28 лв./МВтч, в т.ч.: 
- индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 168,28 лв./МВтч; 
- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 15,00 лв./МВтч; 
При стойности на показателите за корекции, необходими годишни приходи и прогнозни 
количества енергия за ценовия период: 
Индекс на инфлация – 0,9%; 
Коефициент за подобряване на ефективността на разходите за електрическа енергия – 
1,0%; 
Необходими годишни приходи – 148 хил. лв.; 
Прогнозни количества реализирана електрическа енергия – 806 МВтч; 
Прогнозни количества реализирана топлинна енергия с топлоносител гореща вода -  
1 119 МВтч.  
При цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода – 110,01 лв./МВтч. 
 
*** Изчисленията са извършени с цена на природен газ на газоразпределително 
дружество – 606,39 лв./хнм3 
 
 
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в  

14 (четиринадесет) дневен срок. 
 
 
 
 
 
                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
                                                                                   (А. Семерджиев) 
 
                                            ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 
                                                                                         (Е. Савева) 

 


