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ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО РЕГУЛИРАНЕ 
София – 1000, бул. “Княз Дондуков” № 8-10, тел. 932 10 13, факс 988 87 82 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ Ц-023 от 25.11.2004 г. 
 
 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО РЕГУЛИРАНЕ 
 
на закрито заседание, проведено на 25.11.2004 г., като разгледа подаденото от 
“Топлофикация Варна” ЕАД – Варна, заявление за утвърждаване на цени за 
присъединяване на нови потребители и доклад с вх. №  Вх. № ДК - 305 / 03. 11. 
2004 г. от дирекция “Топлоенергетика”, установи следното: 
 
 

“Топлофикация Варна” ЕАД е подала заявление с Вх. № 14-15-12 от 25.10.2004 
г. за утвърждаване на цени за присъединяване на нови потребители на топлинна 
енергия с топлоносител гореща вода. Заявителят е представил информацията, 
изискуема съгласно чл. 25 от Наредбата за регулиране на цените на топлинната 
енергия (обн. ДВ бр. 55/2004г.) (Наредбата) и съгласно “Указанията за формата и 
съдържанието на информацията, необходима за целите на ценообразуването на 
топлинната енергия и на електрическата енергия от комбинирано производство” 
(приети с протоколно решение на ДКЕР № 46/05.07.2004 г.)(Указанията). 

  
Цените за присъединяване на потребители към топлопреносната мрежа на 

“Топлофикация Варна” ЕАД са образувани на базата на дейностите, свързани с 
непосредственото присъединяване на нови потребители в съответствие с изискванията 
на Наредба № 2 от 28.05.2004 г. за топлоснабдяването (обн. ДВ бр. 68/2004 г.) и 
определените в Указанията човекочасове, за извършването им, диференцирани в 
зависимост от мощността на присъединяваната абонатна станция. 

Индивидуалните часови ставки са изчислени в зависимост от разходите за 
заплати, разходите за социално и здравно осигуряване на “Топлофикация- Варна” ЕАД  
за текущата година и са отразени в справка “Часови ставки”. 

След извършен анализ на представената информация, ДКЕР установи, че 
предложените цени за присъединяване към топлопреносната мрежа покриват 
разходите на “Топлофикация Варна” ЕАД за подготовка и включване на инсталациите 
на потребителите с отчитане размера на общата инсталирана мощност. 

 
Решението се връчва на заявителя и се публикува на страницата на ДКЕР в 

интернет и в бюлетина на комисията, в съответствие с изискванията на чл.33, ал.2 от 
Наредбата. Съгласно чл. 33, ал. 3 от същата “Топлофикация Варна” ЕАД е длъжно да 
публикува утвърдените цени в един централен и в един местен всекидневник в 7-
дневен срок след получаване на решението за утвърждаването им. ДКЕР счита, че 
цените следва да бъдат утвърдени считано от 01.12.2004 г., за да бъде спазена 
разпоредбата на чл. 33, ал. 4, съгласно която новите цени влизат в сила от 1-во число 
на следващия месец. 
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Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, т. 6, чл. 30, ал. 1, т. 8 от 
Закона за енергетиката, чл. 2, т. 3 и чл. 25 от Наредбата за регулиране на цените 
на топлинната енергия, 

 
 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

Р Е Ш И: 
 

1. Утвърждава, считано от 01.12.2004 г. цени за присъединяване на нови 
потребители на топлинна енергия: 

 
ЦЕНИ 

до 100 
kW 

до 300 
kW 

до 600 
kW 

до 
1000 
kW 

до 
1500 
kW 

до 
2000 
kW 

над 2000 
kW Дружество Вид топлоносител

лв.   лв.  лв. лв. лв. лв. лв. 
гореща вода 486,72 537,45 617,45 719,10 850,02 980,94 1 111,86“Топлофикация 

Варна” ЕАД водна пара - - - - - - - 

Забележка: В цените не е включен данък върху добавената стойност 

 

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


