ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
София – 1000, бул. “Княз Дондуков” № 8-10, тел. 988 24 98; 9359 613, факс 988 87 82
ПРОЕКТ!
РЕШЕНИЕ
№ Ц -……. от ……..2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 30, ал. 1, т. 3, чл. 32, ал. 1 и 3, чл. 33, ал. 1 и 3 и
чл. 36а, ал. 2 от Закона за енергетиката, чл. 2, т. 2, чл. 4, ал. 1, т. 2, б. “а”, чл. 33, ал. 3 от
Наредбата за регулиране на цените на топлинната енергия, чл. 4, ал. 1, т. 2, б. “а”, чл.
19б, чл. 32а, ал. 3 от Наредбата за регулиране на цените на електрическата енергия и
Указания на ДКЕВР за образуване на цените на топлинната енергия и на
електрическата енергия от комбинирано производство при регулиране чрез метода
„горна граница на цени”, приети с протоколно решение на ДКЕВР № 30/25.02.2010 г.
ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
Р Е Ш И:
Считано от ……….2011 г. утвърждава пределна цена на топлинната енергия и
определя преференциална цена на електрическата енергия, произведена по комбиниран
начин от „Топлофикация Шумен” ЕАД, за втората година от регулаторния период,
както следва:
1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 287,56 лв./МВтч, в
т.ч.:
- индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 208,56 лв./МВтч;
- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 79,00 лв./МВтч;
2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода без
ДДС – 109,11 лв./МВтч;
При стойности на показателите за корекции и ценообразуващи елементи за
ценовия период:
Индекс на инфлация – 3,3%;
Коефициент за подобряване на ефективността на УПР – 1,65%;
Регулаторна база на активите – 4 997 хил. лв.;
Норма на възвращаемост – 4,47 %;
Прогнозни необходими годишни приходи – 5 746 хил. лв.;
Прогнозни количества електрическа енергия от високоефективно комбинирано
производство – 4 089 МВтч;
Прогнозни количества топлинна енергия с топлоносител гореща вода 41 887 МВтч.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в
14-дневен срок.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Ангел Семерджиев)
ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
(Васил Лозанов)

