КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
ПРОЕКТ!
РЕШЕНИЕ
№ Ц – …….. от ………...2015 г.
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 30, ал. 1, 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
Утвърждава пределни цени на топлинната енергия и определя цени на
електрическата енергия, произведена от топлоелектрическа централа с комбиниран
начин на производство на „Топлофикация ВТ” АД за ценовия период от 01.08.2013 г.
до 31.12.2013 г., при прилагане на метода на ценово регулиране „норма на
възвръщаемост на капитала”, както следва:
1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 267,70 лв./МWh, в т.ч.:
- индивидуална цена на електрическа енергия – 167,70 лв./МWh;
- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 100,00 лв./МWh;
2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода без
ДДС – 89,64 лв./МWh;
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 МWh.
Прогнозни количества на топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 25 620
МWh.
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Цена на природен газ на газоразпределително дружество – 722,42 лв./ knm3 (630
+92,42) и цена на биомаса - 130 лв./t.
Решението подлежи на обжалване пред Административен съд София - град в
14 (четиринадесет) дневен срок.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
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ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
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