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ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
София – 1000, бул. “Княз Дондуков” № 8 - 10; тел.: 02 988 24 98; 02 935 96 13; факс: 02 988 87 82 

 

ПРОЕКТ    
 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ Ц -    от  …….2013 г. 

 

 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 30, ал. 1, т. 3 и т. 4, чл. 33, чл. 36а, ал. 2 от Закона за 

енергетиката, § 14 и § 15 от Преходните и заключителните разпоредби към Закона за 

изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 

5.07.2013 г.), Решение, прието от 42-то Народно събрание на 28 юни 2013 г. за удължаване 

на ценовия/регулаторния период, завършващ на 30 юни 2013 г., за цените на дружествата 

в сектор „Електроенергетика“ и „Топлоенергетика“ до 31 юли 2013 г. (ДВ, бр. 57 от 2013 

г., в сила от 29.06.2013 г.), чл. 2, т. 1 и т. 2, чл. 4, ал. 1, т. 1, чл. 32, ал. 1 от Наредбата за 

регулиране на цените на топлинната енергия, чл. 4, ал. 2, т. 1, чл. 25 и чл. 47, ал. 1 от 

Наредба № 1 от 18.03.2013 г. за регулиране на цените на електрическата енергия и 

Указания за образуване на цените на топлинната енергия и на електрическата енергия от 

комбинирано производство при регулиране чрез метода „Норма на възвръщаемост на 

капитала”, приети с решение по т. 2 от протокол № 28/21.02.2012 г. на ДКЕВР 

 

Считано от 01.08.2013 г. утвърждава пределни цени на топлинната енергия и 

определя цени на електрическата енергия, произведена от топлоелектрически централи с 

комбиниран начин на производство, при прилагане на метода на ценово регулиране 

„норма на възвръщаемост на капитала”, както следва: 

 

1. „Топлофикация София” ЕАД 

 

1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 266,93 лв./МВтч, в т.ч.: 

- индивидуална цена на електрическа енергия – 171,93 лв./МВтч; 

- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 95,00 лв./МВтч; 

2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода без ДДС – 79,89 

лв./МВтч; 

3. Еднокомпонентна цена на топлинната енергия с гореща вода без ДДС за доставчици по чл. 

149а от ЗЕ и за асоциации по чл. 151, ал. 1 от ЗЕ -78,59 лв./МВтч; 

4. Регулаторна база на активите – 304 196 хил. лв.; 

5. Норма на възвращаемост – 3,77%; 

6. Необходими годишни приходи – 566 871 хил. лв.; 

7. Прогнозни количества комбинирана електрическа енергия от високоефективно комбинирано 

производство – 847 959 МВтч. 

8. Прогнозни количества топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 4 262 575 МВтч. 

 

* 1. Преференциалната цена на електрическата енергия по т. 1 следва да се прилага за всички 

количества продадена комбинирана електрическа енергия от „Топлофикация София” ЕАД на 

обществения доставчик, съответно на краен снабдител, на основание § 198 от Преходните и 
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заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката 

(ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., доп., бр. 23 от 2013 г., в сила от 8.03.2013 г.). 

 

2. „ЕВН България Топлофикация” ЕАД, гр. Пловдив 

 

1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 223,18 лв./МВтч, в т.ч.: 

- индивидуална цена на електрическа енергия – 148,18 лв./МВтч; 

- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 75,00 лв./МВтч; 

2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода без ДДС –  

71,97 лв./МВтч; 

3. Еднокомпонентна цена на топлинната енергия с гореща вода без ДДС за доставчици по чл. 

149а от ЗЕ и за асоциации по чл. 151, ал. 1 от ЗЕ – 70,97 лв./МВтч; 

4. Регулаторна база на активите – 151 775 хил. лв.; 

5. Норма на възвращаемост – 7,59%; 

 

При необходими годишни приходи и прогнозни количества енергия за ценовия период: 

Необходими годишни приходи – 84 336 хил. лв.; 

Прогнозни количества комбинирана електрическа енергия от високоефективно комбинирано 

производство – 305 000 МВтч; 

Прогнозни количества на топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 226 463 МВтч. 

 

3. „Топлофикация Плевен” ЕАД 

 

1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 221,94 лв./МВтч, в т.ч.: 

- индивидуална цена на електрическа енергия – 146,94 лв./МВтч; 

- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 75,00 лв./МВтч; 

2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара без ДДС –  

76,96 лв./МВтч; 

3. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода без ДДС –  

60,32 лв./МВтч; 

4. Регулаторна база на активите – 40 457 хил. лв.; 

5. Норма на възвращаемост – 5,25%; 

 

При необходими годишни приходи и прогнозни количества енергия за ценовия период: 

Необходими годишни приходи – 81 920 хил. лв.; 

Прогнозни количества комбинирана електрическа енергия от високоефективно комбинирано 

производство – 286 900 МВтч; 

Прогнозни количества на топлинна енергия с топлоносител водна пара – 35 500 МВтч; 

Прогнозни количества на топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 257 200 МВтч. 

 

4. „Топлофикация Русе” ЕАД 

 

1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 140,67 лв./МВтч, в т.ч.: 

- индивидуална цена на електрическа енергия – 123,67 лв./МВтч; 

- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 17,00 лв./МВтч; 

2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара без ДДС –  

109,44 лв./МВтч; 

3. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода без ДДС –  

73,86 лв./МВтч; 

4. Регулаторна база на активите – 55 843 хил. лв.; 

5. Норма на възвращаемост – 3,91%; 

 

При необходими годишни приходи и прогнозни количества енергия за ценовия период: 

Необходими годишни приходи – 55 771 хил. лв.; 
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Прогнозни количества електрическа енергия – 304 072 МВтч, в т. ч.: 

- комбинирана от високоефективно комбинирано производство – 121 402 МВтч;  

- некомбинирана електрическа енергия – 182 670 МВтч. 

Прогнозни количества на топлинна енергия с топлоносител водна пара – 7 485 МВтч; 

Прогнозни количества на топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 206 947 МВтч. 

Цените на енергия са изчислени с цена на въглища – 185 лв./т при калоричност 6 000 ккал/кг;  

 

 

5. „Топлофикация Перник” АД 

 

1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 137,78 лв./МВтч, в т.ч.: 

- индивидуална цена на електрическа енергия – 120,78 лв./МВтч; 

- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 17,00 лв./МВтч; 

2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара без ДДС –  

84,5 лв./МВтч; 

3. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода без ДДС –  

77,91 лв./МВтч; 

4. Регулаторна база на активите – 56 960 хил. лв.; 

5. Норма на възвращаемост – 4,21%; 

 

При необходими годишни приходи и прогнозни количества енергия за ценовия период: 

Необходими годишни приходи – 51 754 хил. лв.; 

Прогнозни количества електрическа енергия – 255 300 МВтч, в т. ч.: 

- комбинирана от високоефективно комбинирано производство – 116 000 МВтч;  

- некомбинирана електрическа енергия – 139 300 МВтч. 

Прогнозни количества на топлинна енергия с топлоносител водна пара – 30 000 МВтч; 

Прогнозни количества на топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 214 000 МВтч. 

Цените на енергия са изчислени с цена на въглища – 49,84 лв./т при калоричност 2 169 ккал/кг;  

 

 

6. „Топлофикация Сливен” ЕАД 

 

1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 135,55 лв./МВтч, в т.ч.: 

- индивидуална цена на електрическа енергия – 118,55 лв./МВтч; 

- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 17,00 лв./МВтч; 

2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара без ДДС –  

79,44 лв./МВтч; 

3. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода без ДДС –  

78,17 лв./МВтч; 

4. Регулаторна база на активите – 17 465 хил. лв.; 

5. Норма на възвращаемост – 7,22%; 

 

При необходими годишни приходи и прогнозни количества енергия за ценовия период: 

Необходими годишни приходи – 27 509 хил. лв.; 

Прогнозни количества електрическа енергия – 132 182 МВтч, в т. ч.: 

- комбинирана електрическа енергия – 54 493 МВтч;  

- некомбинирана електрическа енергия – 77 689 МВтч. 

Прогнозни количества на топлинна енергия с топлоносител водна пара – 50 636 МВтч; 

Прогнозни количества на топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 88 150 МВтч. 

Цените на енергия са изчислени с цена на въглища – 76,40 лв./т при калоричност 2 900 ккал/кг;  

 

7. „Топлофикация Габрово” ЕАД 

 

1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 218.21 лв./МВтч, в т.ч.: 
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- индивидуална цена на електрическа енергия – 201.21 лв./МВтч; 

- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 17,00 лв./МВтч; 

2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода без ДДС –  

82.87 лв./МВтч; 

3. Регулаторна база на активите – 1 413 хил. лв.; 

4. Норма на възвращаемост – 4,44%; 

 

При необходими годишни приходи и прогнозни количества енергия за ценовия период: 

Необходими годишни приходи – 4 463 хил. лв.; 

Прогнозни количества комбинирана електрическа енергия от високоефективно комбинирано 

производство – 7 200 МВтч; 

Прогнозни количества на топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 34 900 МВтч. 

Цените на енергия са изчислени с цена на въглища – 126,68 лв./т при калоричност 4 250 ккал/кг;  

 

 

8. „Далкия Варна” ЕАД 

 

1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 244,21 лв./МВтч, в т.ч.: 

- индивидуална цена на електрическа енергия – 164,21 лв./МВтч; 

- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 80,00 лв./МВтч; 

2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода без ДДС –  

72,63 лв./МВтч; 

3. Регулаторна база на активите – 17 997 хил. лв.; 

4. Норма на възвращаемост – 5,62%; 

 

При необходими годишни приходи и прогнозни количества енергия за ценовия период: 

Необходими годишни приходи – 18 372 хил. лв.; 

Прогнозни количества комбинирана електрическа енергия от високоефективно комбинирано 

производство – 57 000 МВтч. 

Прогнозни количества на топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 61 300 МВтч. 

 

9. „Топлофикация Враца” ЕАД 

 

1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 241,91 лв./МВтч, в т.ч.: 

- индивидуална цена на електрическа енергия – 161,91 лв./МВтч; 

- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 80,00 лв./МВтч; 

2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода без ДДС –  

78,19 лв./МВтч; 

3. Регулаторна база на активите – 12 285 хил. лв.; 

4. Норма на възвращаемост – 4,67%; 

 

При необходими годишни приходи и прогнозни количества енергия за ценовия период: 

Необходими годишни приходи – 20 352 хил. лв.; 

Прогнозни количества комбинирана електрическа енергия от високоефективно комбинирано 

производство – 58 131 МВтч. 

Прогнозни количества на топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 76 840 МВтч. 

 

10. „Топлофикация Бургас” ЕАД 

 

1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 226,00 лв./МВтч, в т.ч.: 

- индивидуална цена на електрическа енергия – 146,00 лв./МВтч; 

- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 80,00 лв./МВтч; 

2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода без ДДС –  

54,38 лв./МВтч;  
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3. Регулаторна база на активите – 11 964 хил. лв.; 

4. Норма на възвращаемост – 4,56%; 

 

При необходими годишни приходи и прогнозни количества енергия за ценовия период: 

Необходими годишни приходи – 33 605 хил. лв.; 

Прогнозни количества комбинирана електрическа енергия от високоефективно комбинирано 

производство – 111 500 МВтч; 

Прогнозни количества на топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 154 593 МВтч. 

 

11. „Топлофикация ВТ” АД, гр. Велико Търново 

 

1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 267,70 лв./МВтч, в т.ч.: 

- индивидуална цена на електрическа енергия – 167,70 лв./МВтч; 

- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 100,00 лв./МВтч; 

2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода без ДДС –  

89,64 лв./МВтч; 

3. Регулаторна база на активите – 2 084 хил. лв.; 

4. Норма на възвращаемост – 3,79%; 

 

При необходими годишни приходи и прогнозни количества енергия за ценовия период: 

Необходими годишни приходи – 7 509 хил. лв.; 

Прогнозни количества комбинирана електрическа енергия от високоефективно комбинирано 

производство – 19 470 МВтч. 

Прогнозни количества на топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 25 620 МВтч. 

 

** Изчисленията са извършени с цена на природен газ на газоразпределително дружество – 

722,42 лв./хнм
3
(630 +92,42) и цена на биомаса - 130 лв./т. 

 

 

12. „Брикел” ЕАД 

 

1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 110,20 лв./МВтч, в т.ч.: 

- индивидуална цена на електрическа енергия – 110,19 лв./МВтч; 

- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 0,01 лв./МВтч; 

2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара без ДДС – 40,97 

лв./МВтч; 

3. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода без ДДС – 49,02 

лв./МВтч 

3. Регулаторна база на активите – 147 442 хил. лв.; 

4. Норма на възвращаемост – 5,05%. 

 

При необходими годишни приходи и прогнозни количества енергия за ценовия период: 

Необходими годишни приходи – 118 059 хил. лв.; 

Прогнозни количества комбинирана електрическа енергия от високоефективно комбинирано 

производство – 541 422 МВтч; 

Прогнозни количества топлинна енергия с топлоносител водна пара – 1 690 МВтч. 

Прогнозни количества топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 16 500 МВтч. 

Цените на енергия са изчислени с цена на въглища – 50,17 лв./т при калоричност 2 329 ккал/кг;  

 

 

13. „ТЕЦ Свилоза” АД 

 

1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 141,50 лв./МВтч, в т.ч.: 

- индивидуална цена на електрическа енергия – 141,49 лв./МВтч; 
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- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 0,01 лв./МВтч; 

2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара без ДДС – 68,84 

лв./МВтч; 

3. Регулаторна база на активите – 28 233 хил. лв.; 

4. Норма на възвращаемост – 5,42%; 

 

При необходими годишни приходи и прогнозни количества енергия за ценовия период: 

Необходими годишни приходи – 37 530 хил. лв.; 

Прогнозни количества електрическа енергия – 229 140 МВтч, в т. ч.: 

- комбинирана от високоефективно комбинирано производство – 4 037 МВтч; 

- некомбинирана електрическа енергия – 225 103 МВтч; 

Прогнозни количества топлинна енергия с топлоносител водна пара – 14 190 МВтч. 

Цените на енергия са изчислени с цена на въглища – 169,34 лв./т при калоричност 6 000 ккал/кг;  

 

 

14. „Девен” АД 

 

1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 102,18 лв./МВтч, в т.ч.: 

- индивидуална цена на електрическа енергия – 102,17 лв./МВтч; 

- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 0,01 лв./МВтч; 

2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител пара без ДДС –  

40,16 лв./МВтч; 

3. Регулаторна база на активите – 151 794 хил. лв.; 

4. Норма на възвращаемост – 4,36%; 

 

При необходими годишни приходи и прогнозни количества енергия за ценовия период: 

Необходими годишни приходи – 130 157 хил. лв.; 

Прогнозни количества комбинирана електрическа енергия от комбинирано производство – 240 

000 МВтч; 

Прогнозни количества топлинна енергия с топлоносител водна пара – 2 630 000 МВтч. 

Цените на енергия са изчислени с цена на въглища – 150,07 лв./т при калоричност 6 000 ккал/кг. 

 

15. „Видахим” АД 

 

1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 164,86 лв./МВтч, в т.ч.: 

- индивидуална цена на електрическа енергия – 164,85 лв./МВтч; 

- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 0,01 лв./МВтч; 

2. Регулаторна база на активите – 44 120 хил. лв.; 

3. Норма на възвращаемост – 4,44%; 

 

При необходими годишни приходи и прогнозни количества енергия за ценовия период: 

Необходими годишни приходи – 99 541 хил. лв.; 

Прогнозни количества електрическа енергия – 295 470 МВтч, в т. ч.: 

- комбинирана от високоефективно комбинирано производство – 211 483 МВтч; 

- некомбинирана електрическа енергия – 83 987 МВтч; 

Цените на енергия са изчислени с цена на въглища – 220,20 лв./т при калоричност 4 860 ккал/кг;  

 

* Изчисленията са извършени при цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара – 

57,96 лв./МВтч и прогнозни количества – 877 170 МВтч. 

 

17. „Биовет” АД 

 

1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 160,82 лв./МВтч, в т.ч.: 

- индивидуална цена на електрическа енергия – 160,81 лв./МВтч; 
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- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 0,01 лв./МВтч; 

2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара без ДДС –  

77,07 лв./МВтч; 

3. Регулаторна база на активите – 9 365 хил. лв.; 

4. Норма на възвращаемост – 4,55%; 

 

При необходими годишни приходи и прогнозни количества енергия за ценовия период: 

Необходими годишни приходи – 31 704 хил. лв.; 

Прогнозни количества комбинирана електрическа енергия от високоефективно комбинирано 

производство – 118 700 МВтч; 

Прогнозни количества на топлинна енергия с топлоносител водна пара – 163 682 МВтч. 

 

 

17. „Зебра” АД 

 

1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 154,98 лв./МВтч, в т.ч.: 

- индивидуална цена на електрическа енергия – 154,97 лв./МВтч; 

- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 0,01 лв./МВтч; 

2. Регулаторна база на активите – 2 880 хил. лв.; 

5. Норма на възвращаемост – 4,86%; 

 

При необходими годишни приходи и прогнозни количества енергия за ценовия период: 

Необходими годишни приходи –1 675 хил. лв.; 

Прогнозни количества комбинирана електрическа енергия от високоефективно комбинирано 

производство – 5 994 МВтч; 

Прогнозни количества на топлинна енергия с топлоносител водна пара – 3 700 МВтч;  

Прогнозни количества на топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 5 240 МВтч. 

 

18. „Декотекс” АД 

 

1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 176,46 лв./МВтч, в т.ч.: 

- индивидуална цена на електрическа енергия – 176,45 лв./МВтч; 

- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 0,01 лв./МВтч; 

2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара без ДДС –  

117,10 лв./МВтч; 

3. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода без ДДС –  

117,10 лв./МВтч; 

4. Регулаторна база на активите – 2 300 хил. лв.; 

5. Норма на възвращаемост – 4,44%; 

 

При необходими годишни приходи и прогнозни количества енергия за ценовия период: 

Необходими годишни приходи – 663 хил. лв.; 

Прогнозни количества комбинирана електрическа енергия от високоефективно комбинирано 

производство – 2 110 МВтч. 

 

 

* Изчисленията са извършени с цена на природен газ на газоразпределително дружество – 

691,08 лв./хнм
3
 (630 +61,08). 

 

19. „Димитър Маджаров - 2” ЕООД 

 

1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 173,92 лв./МВтч, в т.ч.: 

- индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 173,91 лв./МВтч; 

- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 0,01 лв./МВтч; 
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2. Регулаторна база на активите – 1 852 хил. лв.; 

3. Норма на възвръщаемост – 4,39%; 

 

Необходими годишни приходи – 892 хил. лв.; 

Прогнозни количества комбинирана електрическа енергия от високоефективно 

комбинирано производство – 2 270 МВтч; 

 

* Изчисленията са извършени: 

- при цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 107,54 лв./МВтч и 

прогнозни количества - 3 425 МВтч и 

- при цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара – 174,50 лв./МВтч и прогнозни 

количества – 740 МВтч. 

 

20. ЧЗП „Румяна Величкова” 

 

1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 171,37 лв./МВтч, в т.ч.: 

- индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 161,37 лв./МВтч; 

- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 10,00 лв./МВтч; 

2. Регулаторна база на активите – 1 105 хил. лв.; 

3. Норма на възвръщаемост – 4,44%; 

 

Необходими годишни приходи – 1 934 хил. лв.; 

Прогнозни количества комбинирана електрическа енергия от високоефективно 

комбинирано производство – 7 745 МВтч. 

 

* Изчисленията са извършени при цена 72,28 лв./МВтч. и прогнозно количество на 

топлинната енергия с топлоносител гореща вода 8 400 МВтч. 

 

21. „Унибел” АД 

 

1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 158,09 лв./МВтч, в т.ч.: 

- индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 158,08 лв./МВтч; 

- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 0,01 лв./МВтч; 

2. Регулаторна база на активите – 1 549 хил. лв.; 

3. Норма на възвръщаемост – 4,63%; 

 

Необходими годишни приходи – 1 759 хил. лв.; 

Прогнозни количества комбинирана електрическа енергия от високоефективно 

комбинирано производство – 6 393 МВтч. 

 

* Изчисленията са извършени: 

- при прогнозно общо количество топлинна енергия 7 154 МВтч. 

- при цена на топлината енергия 104,67 лв./МВтч. 

 

22. „МБАЛ – Търговище” АД 

 

1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 289,52 лв./МВтч, в т.ч.: 

- индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 274,52 лв./МВтч; 

- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 15 лв./МВтч; 

2. Регулаторна база на активите – 159 хил. лв.; 

3. Норма на възвръщаемост – 4,44%; 

 

Необходими годишни приходи – 265 хил. лв.; 

Прогнозни количества комбинирана електрическа енергия от високоефективно 
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комбинирано производство – 409 МВтч; 

* Изчисленията са извършени при цена 190,30 лв./МВтч и прогнозно количество топлинна 

енергия с топлоносител гореща вода - 747 МВтч. 

** Изчисленията са извършени с цена на природен газ на газоразпределително дружество 

– 771,65 лв./хнм
3
 (630 +141,65). 

 

 

23. "Когрийн" ООД, гр. Първомай 

 

1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 171,45 лв./МВтч, в т.ч.: 

- индивидуална цена на електрическа енергия – 161,45 лв./МВтч; 

- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 10,00 лв./МВтч; 

2. Регулаторна база на активите – 7 497 хил. лв.; 

5. Норма на възвращаемост – 6,95 %; 

 

При необходими годишни приходи и прогнозни количества енергия за ценовия период: 

Необходими годишни приходи – 8 234 хил. лв.; 

Прогнозни количества комбинирана електрическа енергия от високоефективно комбинирано 

производство – 33 000 МВтч; 

Прогнозни количества на топлинна енергия с топлоносител гореща вода –   34 800    МВтч. 

 

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в  

14-дневен срок. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Анжела Тонева 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

Емилия Савева 


