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РЕШЕНИЕ  
 
 

№ Ц-020 от 15.12.2003 г. 
 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО РЕГУЛИРАНЕ 
 
на закрито заседание, проведено на 15.12.2003 г., след като преразгледа своето решение 
№ Ц-012/25.06.2003 в частта му, с която за “Топлофикация София” АД е утвърдена 
еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара 58.87 лв./МВтч 
и двукомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода, включваща 
цена за енергия 35.27 лв./МВтч и цена за мощност 0.0527 и 0.86 лв./кВт, установи 
следното: 
 

С писмо вх. № 14-01-23 от 04.12.2003 г. от “Топлофикация София” АД е внесла в 
ДКЕР предложение за изменение на утвърдените с решение Ц-012/25.06.2003 пределни цени 
на топлинната енергия, придружено с необходимите за ценообразуването документи и 
подробна обосновка на исканото изменение. При прегледа на информацията от всички 
справки са констатирани промени спрямо данните въз основа, на които са утвърдени цените, 
действащи от месец юли 2003 г. 

Промените се обуславят от обстоятелства, чието реално влияние върху прогнозните 
разходи не е могло да бъде отчетено при предходното ценообразуване. 

1. В ТЕЦ “София Изток” в края на месец април 2003 г. поради авария е изведен от 
работа за повече от шест месеца турбогенератор № 5, който е с най-икономичен режим на 
работа. През настоящия отоплителен сезон схемата на производство остава неефективна 
поради продължаващата работа на водогрейни котли до реализация на реконстукцията на 
върхов водогреен котел № 6, подмяна на горелките на върхов водогреен котел № 7 и 
подмяна на нагревни повърхности на парогенератор № 4. 

Поради изчерпан ресурс през месец юни 2003 г. в ТЕЦ “София” са изведени от 
експлоатация турбогенератор № 5 и парогенератори № 4 и № 5. Отоплителният сезон 
2003/2004 г. е последен и за турбогенератор № 6. В резултат на това значително намалява 
комбинираното производство на топлинна и електрическа енергия, като се увеличава 
производството на топлинната енергия с гореща вода от водогрейни котли с изчерпан ресурс 
и високи разходни норми. 

2. Описаните промени в конфигурацията на работещите съоръжения, както и 
незадоволителното им техническо състояние, налагат промени в специфичния разход на 
условно гориво за електрическа и топлинна енергия. 

3. Представената при утвърждаване на сега действащите цени прогнозна ремонтна 
програма е изготвена на база утвърдения бизнес план за 2003 г. и в нея не са включени 
допълнителни средства за ремонт по проекта “Рехабилитация на топлофикационната система 
на гр. София”, финансиран от ЕБВР и Световната банка и задълженията по него за 
предоставяне на собствени средства. След започване на изпълнението на проекта 
дружеството предлага увеличаване на средствата за ремонтна дейност. Част от 
допълнителните разходи за ремонт са класифицирани като променливи разходи, поради 
аварийния им характер. 
 

Промените в конфигурацията на работещите съоръжения, водещи до увеличаване на 
специфичния разход на условно гориво, както и допълнителните разходи за ремонт са 
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обстоятелства, които са съществували при постановяване на решение № Ц-012/25.06.2003 г., 
но “Топлофикация София” АД не е била в състояние да отчете тяхното действително 
влияние върху ценообразуващите елементи. 

Доказаното от дружеството увеличение на променливите и на условно-постоянните 
разходи е основание за преразглеждане на решение № Ц-012/25.06.2003 г с цел осигуряване 
на съответствието му с принципите и правилата на ценово регулиране.  
 

Изложените обстоятелства налагат извод, че са налице условията предвидени в 
чл.32, ал.1 от ЗАП и чл.231, ал.1 от ГПК за изменение на Решение № Ц-012/25.06.2003 г., 
в частта му с която за “Топлофикация София” АД е утвърдена еднокомпонентна цена 
на топлинна енергия с топлоносител водна пара 58.87 лв./МВтч и двукомпонентна цена 
на топлинна енергия с топлоносител гореща вода, включваща цена за енергия 35.27 
лв./МВтч и цена за мощност 0.0527 и 0.86 лв./кВт. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 32, ал.2 от ЗАП, чл.231, ал.1 от ГПК 
и чл.21, т.6 от ЗЕ, 
 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

РЕШИ: 
 

І. Изменя Решение № Ц-012/25.06.2003 г., в частта му с която за “Топлофикация 
София” АД е утвърдена еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител 
водна пара 58.87 лв./МВтч и двукомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител 
гореща вода, включваща цена за енергия 35.27 лв./МВтч и цена за мощност 0.0527 и 
0.86 лв./кВт. 
 

ІІ. Утвърждава считано от 01.01.2004 г. за “Топлофикация София” АД, както 
следва: 

- еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара 61.85 
лв./МВтч; 

- двукомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода, която 
включва цена за енергия 38.17 лв./МВтч и цена за мощност 0.0567лв./куб.м и 
0.93 лв./кВт. 

 
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 30 

(тридесет) дневен срок. 
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