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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-022 
 

от 29.11.2006 г. 
 
 
 

         ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 
          на закрито заседание, проведено на 29.11.2006 г., като разгледа доклад с вх. № Е-
ДК-486/28.11.2006 г., относно утвърждаване на еднокомпонентна цена на топлинна 
енергия на „Енергоконсулт” АД и след направените разисквания установи следното: 
 

С Решение на ДКЕВР №Ц-026/22.12.2005 г. на “Енергоконсулт” АД е утвърдена 
двукомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода и елементи на 
необходимите приходи в сила от 01.01.2006 г., както следва: 

Двукомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода: 
- цена за енергия – 66,79 лв./МВтч; 
- цена за мощност – 20,70 лв./кВт/год.  
В цените не е включен ДДС. 

Необходими годишни приходи – 376,70 хил. лв. 
Регулаторна база на активите – 135,244 хил. лв. 
Норма на възвръщаемост – 9,38 %. 

 
С приетия от Народното събрание ЗИДЗЕ ( обнародван в 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 топлинната енергия за крайните потребители като еднокомпонентна 
цена”. Ако се приеме, че след тази дата продажбата на топлинна енергия от енергийните  
предприятия за крайните потребители следва да се извършва само по еднокомпонентна цена, 
то би следвало ДКЕВР едностранно да утвърди такава цена по отношение на тези 
предприятия, които към този момент имат утвърдена само двукомпонентна цена на топлинна 
енергия. 

В конкретния случай енергийните предприятия не следва да подават заявления по реда 
на Наредбата за регулиране на цените на топлинната енергия, а ДКЕВР едностранно 
утвърждава еднокомпонентни цени на базата на вече утвърдените ценообразуващи елементи 
на съответните дружества. 

 
Направените преизчисления, на базата на действащата Наредба за регулиране на цените 

на топлинната енергия и утвърдената методика, показват преизчислена цена 86,59 лв./MВтч 
без ДДС на топлинната енергия с топлоносител гореща вода на „Енергоконсулт” АД, която 
съответства на утвърдената двукомпонентна цена на топлинната енергия с решение на 
ДКЕВР №Ц-026/22.12.2005 г. 
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Дружеството следва да спази новоприетата разпоредба на чл. 36а, ал. 3 от ЗЕ, по силата 

на която утвърдената еднокомпонентна пределна цена и еднокомпонентната цена, която ще 
се прилага по договорите с потребителите, следва да се публикува в средствата за масово 
осведомяване. 

 
         Предвид на гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 30, ал. 1, т. 2 и 3 и 
чл. 32, ал. 3 от Закона за енергетиката във връзка с чл. 25, ал. 2 от АПК  
 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

Р Е Ш И: 
 
 

         Утвърждава, считано от 01.12.2006 г., еднокомпонентна цена на топлинна енергия с 
топлоносител гореща вода - 86,59 лв./MВтч без ДДС на „Енергоконсулт” АД при запазване 
непроменени ценообразуващите елементи, утвърдени с решение на ДКЕВР №Ц-
026/22.12.2005 г. 

 
 
         Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-
дневен срок от получаването му. 
 

 


