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РЕШЕНИЕ 

за изменение на Правилата за търговия  

с електрическа енергия 
Решение на ДКЕВР № П-2 от 1 юни 2009 г. 

 

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито 

заседание, проведено на 01.06.2009 г. във връзка с Решение на ДКЕВР № П-1/ 

14.05.2009 г. за приемане на изменени Правила за търговия с електрическа 

енергия, установи следното. 

  

 С Решение на ДКЕВР № П-1/14.05.2009 г. са приети изменени Правила за 

търговия с електрическа енергия. Съгласно чл. 83, ал. 4 от тези правила kp е 

коефициент, който се определя с решение на ДКЕВР в границите от 1,0 до 2,0 на 

базата на критерии за сигурност на снабдяването и икономическа целесъобразност.  

 Към настоящия момент общественият доставчик доставя на практика 100 % 

от балансиращата енергия, но същевременно реалните количества на необходимата 

енергия и техните цени са неопределими поради липсата на почасови графици. В 

резултат на това, като източник на балансираща енергия се взима маргиналният по 

цена производствен блок.  

 Поради тази причина разходите за балансираща енергия не могат да се 

диференцират прецизно от дейността обществена доставка и ДКЕВР следва да 

лимитира посредством използването на определения с изменените Правила за 

търговия с електрическа енергия kp максимална цена ЦЕМ, съгласно следните 

принципи: 

 1. Сигурност на снабдяването – размерът на ЦЕМ да не позволява износ на 

балансираща енергия от търговци и производители чрез съзнателно установяване на 

„къса позиция“ на балансиращия пазар, което затруднява управлението и 

сигурността на системата, тъй като по експертни данни цената в региона през 

последните три години е от порядъка на 60–70 евро/MВтч, което означава, че при 

цени, по-високи от 140 лв./MВтч, е икономически неизгодно да се реализира 

енергия за износ, особено като се добавят цени за пренос, за достъп и цени за 

трансгранични капацитети. 

 2. Икономическа целесъобразност – размерът на ЦЕМ трябва да покрива 

напълно разходите на обществения доставчик. 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 2 от Закона за 

енергетиката, във връзка с чл. 83, ал. 4 от приетите с Решение на ДКЕВР № П-

1/14.05.2009 г. Правила за търговия с електрическа енергия, 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

 Коефициентът kp по чл. 83, ал. 4 от приетите с Решение на ДКЕВР № П-

1/14.05.2009 г. Правила за търговия с електрическа енергия се определя на 1,4.  
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 Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд 

в 14 (четиринадесет) дневен срок. 

 

Председател: 
Проф. д.т.н. инж. К. Шушулов 
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Инж. А. Илиева 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

за изменение и допълнение 

на Правилата за търговия с електрическа енергия 
Решение на ДКЕВР № П-3 от 8 юни 2009 г. 

 

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито 

заседание, проведено на 08.06.2009 г., като разгледа доклад с вх. № Е-ДК-

191/11.05.2009 г. относно изменение на Правилата за търговия с електрическа 

енергия, приети с Решение на ДКЕВР № П-1/14.05.2009 г., обн., ДВ, бр. 42 от 

2009 г., и събраните данни от проведеното на 19.05.2009 г. обществено 

обсъждане, установи следното. 

 

 Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 7 от Закона за енергетиката, Държавната комисия за 

енергийно и водно регулиране (комисията) приема Правила за търговия с 

електрическа енергия (ПТЕЕ) и техническите правила на мрежите по предложение 

на енергийните предприятия и контролира спазването им.  

 По реда на чл. 20 от Правилата за условията и реда за достъп до 

електропреносната и електроразпределителните мрежи председателят на комисията 

организира изготвянето на предложения за изменение и допълнение на ПТЕЕ и на 

техническите правила на мрежите и внасянето им за приемане в комисията. В тази 

връзка към Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е учредена 

Консултативна работна група, която разглежда предложенията за изменения и 

допълнения в Правилата за търговия с електрическа енергия и техническите правила 

на мрежите и чрез председателя на групата се внасят за разглеждане в ДКЕВР. 

 С писмо с вх. № Е-13-41-114/21.04.2009 г. от „ЕСО“ ЕАД е постъпило 

предложение за промяна и допълнения в Правилата за търговия с електрическа 

енергия (обн., ДВ, бр. 46 от 2008 г.) в частта, която регламентира процедурите по 

известяване, валидиране и регистриране на графици за доставка между търговски 

участници на територията на Република България. Промените са свързани с 

преминаване към известяване на графици на дневна база, като процесите по 

валидиране и регистриране ще се осъществяват всеки работен ден. 

 Предлаганите промени са свързани с преминаване към известяване на 

графици на дневна база в деня, предхождащ доставката, в рамките на действащите 

ПТЕЕ, което създава възможност за: 

 – по-добро прогнозиране за участниците в пазара с регистрирани физически 

обекти; 
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 – намаляване на небалансите при непредвидени аварии на производствени 

съоръжения; 

 – създаване на допълнителни стимули за участие в пазара чрез намаляване на 

крайната цена на електроенергията. 

 

 Едновременно с предлаганите промени в нормативната уредба, ЕСО 

подготвя и техническите условия за реализация на ежедневния обмен на данни с 

търговските участници. Тази стъпка в поетапното развитие на пазара е особено 

наложителна и вече са налице необходимите предпоставки за нейното успешно 

прилагане. 

 Посочени са характерните черти на процедурата по известяване и 

регистриране на графици за доставка в момента, промените, които се предлагат, и 

предимствата на тези промени. 

 Създаването на условия за договаряне на енергия близо до реалния ден на 

доставка е един от най-важните признаци за добре функциониращ електроенергиен 

пазар. Необходимостта от промяна на процедурата по известяване, валидиране и 

регистриране на графици за доставка от седмична на дневна база при търговията, 

осъществявана в рамките на електроенергийната система на България, се 

препоръчва от всички консултанти, работили с МИЕ, ЕСО, НЕК и ДКЕВР през 

последните години. През 2006 г. МИЕ възложи задълбочен анализ на българския 

електроенергиен пазар на NERA Economic Consulting. Основните области, в които 

NERA препоръча промяна на нормативната уредба и стъпки към хармонизиране с 

европейската практика (Final Report: Review of the Bulgarian Electricity Market, 

Chapter 6 „Contract and Settlement Rules“), са: 

 – преминаване към известяване на графици по двустранните договори на 

дневна база; 

 – организиране на пазара на електрическа енергия чрез балансиращи групи. 

 

 И двете препоръки са отразени в проекта на нови Правила за търговия с 

електрическа енергия, внесен от ЕСО в ДКЕВР на 17.12.2007 г. и който е в процес 

на обсъждане. Приемането и прилагането на новите ПТЕЕ изисква решаването на 

редица допълнителни организационни и технически въпроси и сериозна 

предварителна подготовка поради огромния обем от данни, който ще се обменя 

между ЕСО, НЕК, ЕРД и участниците в пазара. Влизането на тези правила в сила не 

може да се очаква преди средата на 2010 г. От друга страна, отлагането на процеса 

по въвеждане на дневни графици до влизането им в сила не е в интерес на пазара и 

търговските участници. Значително променената икономическа среда от началото 

на 2009 г. създава допълнителни затруднения поради дългия срок за прогнозиране, 

големия риск от небаланси и увеличение на цената на балансиращата енергия за 

недостиг за периода от май 2008 г. до май 2009 г. близо 4 пъти. 

  

 По повод изложеното и във връзка с необходимостта от отразяването и 

на редакционни корекции, приетите с Решение на ДКЕВР № П-1/14.05.2009 г. 

промени придобиват следната редакция. 

 1. Чл. 3, ал. 1 се изменя така: 

 „(1) Производителите на електрическа енергия, потребителите, сменили 

доставчика на всеобща услуга и търговците на електрическа енергия са търговски 
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участници по смисъла на тези правила и сключват сделки с електрическа енергия по 

свободно договорени цени, съгласно чл. 100, ал. 1 от ЗE.“ 

 2. Чл. 3, ал. 2 се изменя така: 

 „(2) Производителите на електрическа енергия, за които комисията не е 

определила разполагаемост по чл. 21, ал. 1, т. 17а от ЗЕ, и потребителите, сменили 

доставчика на всеобща услуга, сключват сделки с електрическа енергия по ал. 1 

след придобиване на лицензия за търговец на електрическа енергия, когато сумата 

от продаденото и/или закупеното от тях количество електрическа енергия за един 

период на сетълмент надхвърля сумата от собственото им производство и/или 

потребление, определено на база на инсталираната мощност на обектите им, 

декларирани по реда на чл. 6, ал. 2, т. 1.“ 

 3. Чл. 6, ал. 1, т. 5 се изменя така: 

 „5. данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ, съответно регистрация 

в търговския регистър.“ 

 4. Чл. 10, ал. 1 се изменя така: 

 „(1) Операторът публикува в интернет списък на регистрираните търговски 

участници по чл. 9, ал. 5 с информация за наименованието, идентификационния 

номер, датата на регистрация и статуса (придобито право за сключване на сделки 

при свободно договорени цени; производители, които снабдяват с електрическа 

енергия само собствени обекти; дата на оттегляне, дата на отстраняване).“ 

 5. Чл. 12 се изменя така: 

 „Чл. 12. Операторът регистрира обществения доставчик и крайните 

снабдители на пазара на балансираща енергия служебно.“ 

 6. Чл. 13, ал. 2 се изменя така: 

 „(2) Операторът не регистрира търговски участник при неизпълнение в срок 

на условията по чл. 9, ал. 2.“ 

 7. Чл. 16, ал. 2 се изменя така: 

 „(2) Общественият доставчик и крайните снабдители не могат да бъдат 

отстранени от пазара на балансираща енергия.“ 

 8. Чл. 16, ал. 5 се изменя така: 

 „(5) Ако до изтичане на 6 месеца от датата на оттегляне/отстраняване 

търговският участник не изпрати заявление за възстановяване на участието си на 

пазара на балансираща енергия, операторът го заличава от регистъра и го 

уведомява.“ 

 9. Чл. 17 се изменя така: 

 „Чл. 17. В случаите на заличаване от регистъра по чл. 14, ал. 4 и чл. 16, ал. 5 

търговският участник има право да се регистрира по реда на чл. 6.“ 

 10. Чл. 18а, ал. 2, т. 2 се изменя така: 

 „2. договори за пренос и достъп до електроразпределителната мрежа с 

разпределителното предприятие, ако са производители, присъединени към 

електроразпределителната мрежа.“ 

 11. Чл. 18а, ал. 6 се изменя така: 

 „(6) Потребителите и производителите по ал. 1, присъединени към 

електроразпределителните мрежи, заплащат утвърдени от ДКЕВР цена за достъп до 

електропреносната мрежа, цена за пренос по електропреносната мрежа и цена за 

достъп и пренос до електроразпределителната мрежа.“ 

 12. Чл. 18б, ал. 1 се изменя така: 
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 „(1) Потребители, присъединени към електропреносната мрежа, които не са 

регистрирани по чл. 6, заплащат утвърдена от ДКЕВР цена за достъп и цена за 

пренос на обществения доставчик.“ 

 13. Чл. 18е се изменя така: 

 „Чл. 18е. Производителите, търговците на електрическа енергия и 

общественият доставчик, които продават електрическа енергия по външен график, 

заплащат цена за достъп до електропреносната мрежа и цена за пренос по 

електропреносната мрежа върху количеството електрическа енергия, съгласно 

регистрирания външен график за доставка.“ 

 14. Чл. 19, ал. 3, т. 5 се изменя така: 

 „5. данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ, съответно регистрация 

в търговския регистър.“ 

 15. Чл. 20, ал. 1 се изменя така: 

 „(1) Продавачите по вътрешни графици са длъжни да изпращат на оператора 

известия за дневен график за доставка, за договорените количества за следващия 

ден, най-късно до 10:00 ч. в деня, предхождащ доставката.“ 

 16. В чл. 20 се създава нова ал. 2 със следното съдържание: 

 „(2) Известията за графици за доставка за почивни и празнични дни и първия 

следващ работен ден се изпращат от продавачите до 10:00 ч. в последния работен 

ден.“ 

 17. В чл. 20 се създава нова ал. 3 със следното съдържание: 

 „(3) Продавачите и купувачите по външен график са длъжни да изпращат на 

оператора предварително известие за дневен график, за договорения износ от 

български производители и договорен внос, най-късно до 10:00 ч. в деня, 

предхождащ доставката, или до 10:00 ч. в последния работен ден за почивни и 

празнични дни и първия следващ работен ден.“ 

 18. В чл. 20 се създава нова ал. 4 със следното съдържание: 

 „(4) Известията за договорения износ от български производители и 

договорен внос по ал. 3 предоставят предварителна информация на оператора за 

другата страна по графика и количеството електрическа енергия за всеки период на 

сетълмент.“ 

 19. В чл. 20 ал. 2 става ал. 5 и се изменя така: 

 „(5) Производителите, на които са определени квоти съгласно чл. 21, ал. 17а 

от ЗЕ, са задължени да известяват на оператора прогнозни почасови графици за 

продажба на електрическа енергия на обществения доставчик, до 10:00 ч. в деня, 

предхождащ доставката, или до 10:00 ч. в последния работен ден за почивни и 

празнични дни и първия следващ работен ден. Графиците осигуряват изпълнение на 

заявените и публикувани от оператора количества по чл. 19б, ал. 6, имат 

информативен характер и не участват в процеса на сетълмент на търговския 

участник.“ 

 20. В чл. 20 ал. 3 става ал. 6 и се изменя така: 

 „(6) Операторът използва прогнозните количества по ал. 5 за проверка на 

допустимостта на изпълнение на задълженията по чл. 19б, ал. 1.“ 

 21. В чл. 20 ал. 5 става ал. 7 и изречение първо се изменя така: 

 „(7) Известията по ал. 1, ал. 3 и ал. 5 се изпращат по електронна поща, факс 

или други средства, одобрени от оператора, и съдържат:“ 

 22. В чл. 20 ал. 6 става ал. 8 и се изменя така: 
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 „(8) Образецът на известията по ал. 1, ал. 3, ал. 5 и форматът на данните се 

определят от оператора.“ 

 23. В чл. 21, ал. 1 се изменя така: 

 „(1) Операторът не приема за по-нататъшна обработка и отхвърля дневен 

вътрешен график за доставка, изпратен след срока по чл. 20, ал. 1.“ 

 24. В чл. 21 се създава нова ал. 2 със следното съдържание: 

 „(2) Продавачите по дневен вътрешен график за доставка имат право да 

изпращат на оператора известия за дневни графици, които да покриват до седем 

последователни дни на доставка.“ 

 25. В чл. 21 се създава нова ал. 3 със следното съдържание: 

 „(3) До 10:00 ч. в деня, предхождащ доставката, продавачите имат право да 

изпратят нова версия на дневен график за доставка, за договорените количества за 

следващия ден, или до 10:00 ч. в последния работен ден за предстоящи празнични и 

почивни дни и първия следващ работен ден.“ 

 26. В чл. 21 ал. 2 става ал. 4 и се изменя така: 

 „(4) В срок до 14:30 ч. в деня, предхождащ доставката, операторът поставя 

кодов номер на дневен вътрешен график за доставка и извършва „формална 

проверка“ и „техническа проверка“, като проверява валидността относно: 

 1. формата на данните на известието; 

 2. идентификационните номера на страните по графика за доставка съгласно 

регистъра на търговските участници и идентификационен номер на обектите на 

страните по графика; 

 3. съответствието на графиците на производителите с изискванията на чл. 

19б; 

 4. възможността количеството електрическа енергия, което търговски 

участник продава и/или купува по графици за доставка, да надхвърля общата 

инсталирана мощност на обектите му за един период на сетълмент в случаите, 

когато не е търговец на електрическа енергия; 

 5. възможността количеството електрическа енергия да надхвърля 

разполагаемостта за сключване на сделки по свободно договорени цени, при 

отчитане на договорената разполагаемост с оператора, прогнозната нетна 

разполагаемост на производителите за сключване на сделки с обществения 

доставчик, за покриване на потреблението на защитените потребители, сезонните 

колебания и прогнозни режими на работа. 

 27. В чл. 21 ал. 3 става ал. 5 и се изменя така: 

 „(5) При валидиране на графиците на производители по ал. 4, операторът 

проверява участието на производителите в диспечерския график за производство за 

дните на известените графици и прогнозите за нетно производство в рамките на 

количествата по всички графици за доставка с отчитане на задълженията по чл. 19б, 

ал. 1.“ 

 28. В чл. 21 ал. 4 става ал. 6 и се изменя така: 

 „(6) Валидацията по ал. 4, т. 1, 2 и 4 се извършва до 11:30 ч. и в случай на 

невалидно известие, операторът изпраща на продавача до 10:30 ч. известие за 

невалидност на графика за доставка, като посочва причините за невалидност.“ 

 29. В чл. 21 ал. 5 става ал. 7 и се изменя така: 
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 „(7) Продавачът има право да представи до 11:00 ч. известие за коригиран 

график за доставка, съобразявайки се с известието за невалидност на оператора по 

ал. 6.“ 

 30. В чл. 21 ал. 6 става ал. 8 и се изменя така: 

 „(8) Операторът проверява известията за коригирани графици за доставка и 

ги приема за по-нататъшна обработка или ги отхвърля окончателно, ако са 

невалидни или не са изпратени в срока по ал. 7.“ 

 31. Чл. 22, ал. 1 се изменя така: 

 „(1) Операторът проверява до 14:30 ч. допустимостта на изпълнение на 

графиците за доставка от гледна точка на прогнозните режими на работа и 

техническите възможности на агрегатите, ограничения в пропускателните 

възможности, и наличието на обстоятелства, които могат да нарушат безопасността 

или качеството и сигурността на работа на електроенергийната система, съгласно 

Правилата за управление на електроенергийната система.“ 

 32. Чл. 22, ал. 2 се изменя така: 

 „(2) В случай на наличие на обстоятелства по ал. 1 операторът може да 

наложи ограничения по графиците, за които уведомява двете страни до 13:00 ч., 

като посочва причините за ограниченията и количествата, за които изпълнението на 

съответния график е допустимо.“ 

 33. Чл. 22, ал. 6 се изменя така: 

 „(6) В случаите по ал. 2 продавачът има право да представи известие за 

коригирани количества в съответствие с изискванията на оператора в срок до 14:00 

ч.“ 

 34. Чл. 22, ал. 7 се изменя така: 

 „(7) Операторът проверява известието за коригирани количества и в срок до 

15:00 ч. изпраща потвърждение за валидност на дневен вътрешен график за доставка 

на двете страни или го отхвърля окончателно в случаите, когато не са спазени 

изискванията на оператора по ал. 2 или срока по ал. 6.“ 

 35. В чл. 23 досегашният текст става ал. 1 и се изменя така: 

 „(1) В срок до 16:30 ч. купувачът по договора потвърждава на оператора 

валидирания дневен вътрешен график за доставка.“ 

 36. В чл. 23 се създава ал. 2 със следното съдържание: 

 „(2) Липсата на потвърждение от страна на купувача има силата на отказ за 

приемане.“ 

 37. Чл. 24, ал. 1 се изменя така: 

 „(1) Операторът изпраща потвърждение за регистриран дневен вътрешен 

график за доставка до двете страни по графика до 17:30 ч.“ 

 38. В чл. 26 се създава нова ал. 6 със следното съдържание: 

 „(6) Производителите и търговците на електрическа енергия изпращат на 

оператора предварителен дневен външен график (TPS файл) до 13:00 ч. в деня, 

предхождащ доставката, или до 13:00 ч. в последния работен ден за предстоящи 

празнични и почивни дни и първия следващ работен ден. Дневните външни графици 

(TPS файл) за внос и износ, представени и съгласувани от оператора преди 

празнични и почивни дни, могат да бъдат променяни до 15:30 ч. на всеки празничен 

или почивен ден, предхождащ деня на доставка, съгласно изискванията на UCTE 

Policy 2 (Scheduling and Accounting).“ 

 39. Чл. 26, ал. 9, т. 3 се изменя така: 
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 „3. при нарушение изискванията на чл. 19б, ал. 1, чл. 20, ал. 3, ал. 4, чл. 21, 

ал. 5 от производители, обезпечаващи енергия по външен график.“ 

 40. Чл. 27, ал. 5 се изменя така: 

 „(5) Когато потребител има регистриран график за доставка по договор при 

свободно договорени цени, той няма право да получава електрическа енергия от 

обществения доставчик и/или крайните снабдители за обектите, декларирани по чл. 

6, ал. 2, т. 1 , освен по заместващ график за доставка.“ 

 41. Чл. 27, ал. 6 се изменя така: 

 „(6) При доставка на електрическа енергия по договор под условие 

потребителите нямат право на уикенд тарифа.“ 

 42. Чл. 33, ал. 1 се изменя така: 

 „(1) Производителите имат право да продават по регулирани цени само 

произведеното количество електрическа енергия, което надвишава потреблението 

на всички техни обекти, декларирани по чл. 6, ал. 2, т. 1 и количествата по 

графиците за доставка.“ 

 43. Чл. 34, ал. 1 се изменя така: 

 „(1) Потребителите и производителите на електрическа енергия имат право 

да сключват договори при свободно договорени цени за производство от обекти, 

декларирани по реда на чл. 6, ал. 2, т. 1, и за снабдяване на такива обекти, когато 

последните са присъединени към мрежа високо и/или средно напрежение и са 

оборудвани със средства за търговско измерване на електрическата енергия 

съгласно правилата по чл. 83, ал. 1, т. 6 от ЗЕ.“ 

 44. Чл. 39, ал. 2, т. 1 се изменя така: 

 „1. търговските участници, които имат регистриран график за доставка на 

електрическа енергия.“ 

 45. Чл. 40, т. 3 се изменя така: 

 „3. Потребители, сменили доставчика на всеобща услуга.“ 

 46. Чл. 43, ал. 1 се изменя така: 

 „(1) Заявките за балансиране, подавани от потребители, сменили доставчика, 

са за увеличаване на потреблението.“ 

 47. Чл. 45, ал. 1 се изменя така: 

 „(1) Предложенията за балансиране, подавани от потребители, сменили 

доставчика, са за намаляване на потреблението.“ 

 48. Чл. 75, ал. 1 се изменя така: 

 „(1) Договорените количества електрическа енергия, посочени в дневните 

графици за доставка, се записват във формулите за сетълмент на съответния 

търговски участник със знак " − ", когато той е продавач по договора, и със знак "+", 

когато е купувач.“ 

 49. Чл. 76 се изменя така: 

 „Чл. 76. Търговски участници, които за определен период нямат 

регистрирани графици за доставка, както и предложения и заявки на пазара на 

балансираща енергия, не подлежат на балансиране за съответния период.“ 

 50. Чл. 78, ал. 1, т. 1 се изменя така: 

 „1. потребители, за периодите на сетълмент, за които имат регистриран 

график за доставка;“ 

 51. Чл. 85, ал. 1, т. 3 се изменя така: 
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 „3. Когато поне един от блоковете на производителя по ал. 1 участва във 

вторично регулиране на честота и обменни мощности за съответен период на 

сетълмент j или изпълнява диспечерско разпореждане за намаляване на изходната 

мощност под необходимата за покриване на количествата съгласно регистрираните 

му графици, се приема, че КЕНН jk
 е нула, т.е. съответният производител няма 

отрицателни небаланси.“ 

 52. Чл. 87 се изменя така: 

 „Чл. 87. Количеството енергия от нетен небаланс на търговците на 

електрическа енергия се изчислява като сума от всички количества енергия съгласно 

регистрираните графици за доставка и се спазва принципът по чл. 75, ал. 1 и се 

урежда на цените на небаланси по чл. 83 и 84.“ 

 53. Чл. 98, ал. 1 се изменя така: 

 „(1) (1) В срок до 3 работни дни след края на седмицата операторът изпраща 

на търговските участници и на обществения доставчик дневни извлечения за 

сетълмент на седмична база за дните от понеделник до неделя включително за 

предходната календарна седмица.“ 

 54. В чл. 119 се създава нова ал. 5 със следното съдържание: 

 „(5) При промяна на гаранционното обезпечение след актуализация, 

операторът има право, при определени условия, да приеме предоставяне на 

неотменяема и безусловна банкова гаранция, за гарантиране на допълнителни 

плащания.“ 

 55. Чл. 120, ал. 1 се изменя така: 

 „(1) В случай че търговски участник не изплати в срок задължение, 

фактурирано по чл. 105, ал. 1, операторът изпраща платежно искане за директен 

дебит от специалната сметка или искане за инкасиране на сума от банковата 

гаранция, в срок не по-кратък от 5 работни дни след датата на падежа по 

фактурата.“ 

 56. В чл. 120 се създава нова ал. 3 със следното съдържание: 

 „(3) В случаите на гаранционно обезпечение, предоставено чрез банкова 

гаранция, заверяването на сметката на оператора се извършва в съответствие с 

условията, посочени в банковата гаранция.“ 

 57. В чл. 120 ал. 3 става ал. 4. 

 58. Чл. 122, ал. 1 се изменя така: 

 „(1) Търговските участници са длъжни да поддържат определения от 

оператора гаранционен депозит в специалните сметки, валидни банкови гаранции, 

както и суми за покриване на таксите към банката, която обслужва гаранционните 

обезпечения.“ 

 59. Чл. 122, ал. 2 се изменя така: 

 „(2) Търговските участници са длъжни да възстановят средствата по 

специалните сметки, използвани от оператора по чл. 120, или да предоставят нова 

банкова гаранция в рамките на два работни дни, считано от момента на задължаване 

на специалните им сметки или постъпили искания за инкасиране на суми от 

банковата гаранция.“ 

 60. Чл. 126, ал. 2 се изменя така: 

 „(2) С предизвестието по ал. 1 операторът дава срок 24 часа на търговския 

участник да възстанови необходимия размер на гаранционния депозит или да 

представи нова банкова гаранция.“ 
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 61. Чл. 126, ал. 3 се изменя така: 

 „(3) При невъзстановяване на гаранционния депозит в срока по ал. 2 или 

непредставяне на нова банкова гаранция, операторът отстранява търговския 

участник от пазара на балансираща енергия.“ 

 62. Чл. 127 се изменя така: 

 „Чл. 127. След изтичане на срока по чл. 126, ал. 4 и в случай че 

гаранционният депозит не е възстановен до определения размер или не е 

представена валидна банкова гаранция, търговският участник се отстранява от 

пазара на балансираща енергия.“ 

 63. Чл. 128 се изменя така: 

 „Чл. 128. Когато търговски участник бъде принудително отстранен от пазара 

на балансираща енергия, регистрираните от оператора до този момент графици за 

доставка с негово участие се анулират за периодите, следващи момента на 

отстраняване от пазара.“ 

 64. В чл. 129, ал. 3, т. 1 се изменя така: 

 „1. кодови номера на регистрираните графици за доставка, които се 

анулират.“ 

 65. Чл. 144, т. 2 се изменя така: 

 „2. подадени, регистрирани, отхвърлени и оттеглени известия за 

регистриране на графици за доставка.“ 

 66. Чл. 146, т. 1 се изменя така: 

 „1. регистрирани графици за доставка – до 18:00 ч. в деня, предхождащ 

доставката;“ 

 67. Чл. 146, т. 4 се изменя така: 

 „4. дневни извлечения за сетълмент за дните от понеделник до неделя 

включително, в срок до 3 работни дни след изтичане на седмицата, като при липса 

на данни, не по вина на оператора, срокът тече от момента на получаване на 

данните, но не по-късно от 3 дни след края на отчетния период по чл. 93, ал. 1.“ 

 68. Чл. 152, ал. 1, т. 2 се изменя така: 

 „2. Операторът информира засегнатите страни по регистрираните графици за 

доставка за възникване на ППАС при представяне на дневните извлечения за 

сетълмент, като представя информация за промяна на количествата по графиците.“ 

 69. Чл. 153, ал. 2 се изменя така: 

 „(2) За всички периоди на сетълмент, за които има обявено ППАС, 

доставките по засегнатите графици се осъществяват чрез обществения доставчик 

и/или обществените снабдители по регулираните цени, определени от комисията за 

типа търговски участник и нивото на напрежение.“ 

 70. Създава се нова т. 1 към § 1 от Допълнителната разпоредба, със следното 

съдържание: 

 „1. „Дневен вътрешен график“ – график за доставка, изготвен съгласно 

инструкции и образец на оператора, покриващ договорена енергия за 24-часов 

период, по българско часово време, съответно за 23- и 25-часов период в дните на 

преход към лятно и зимно часово време.“ 

 71. Досегашните точки 1 – 19 стават съответно 2 – 20. 

 72. В т. 20 от Допълнителната разпоредба КЕД се изменя така: 
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 „КЕД – Количество енергия според регистрираните вътрешни графици за 

доставка и/или количеството енергия според регистрираните външни графици за 

доставка.“ 

 73. В Преходните и заключителни разпоредби се създава нов § 4 със 

следното съдържание: 

 „§4. Разпоредбите на чл. 20, 21, 22, 23 и 24 се прилагат от датата, посочена от 

оператора и обявена на интернет страницата му. Обявлението трябва да се 

публикува не по-късно от 15 календарни дни преди датата на прилагане на 

посочените разпоредби.“ 

 

 На основание чл. 14, ал. 1 от ЗЕ, на 19.05.2009 г. е проведено обществено 

обсъждане със заинтересованите страни и е определен 14-дневен срок за 

представяне на становища по проекта на изменени Правила за търговия с 

електрическа енергия. Предложените промени са предоставени на интернет 

страницата на ДКЕВР. В срока е постъпило становище от „НЕК“ ЕАД с вх. № Е-13-

01-22/01.06.2009 г., с което се предлага коригиране на текста на създадената нова ал. 

6 на чл. 26. ДКЕВР е приела направеното предложение като основателно. 

 

 Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от Закона за 

енергетиката, 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

 1. Приема изменени Правила за търговия с електрическа енергия, 

приложение към това решение. 

 2. Отменя Правила за търговия с електрическа енергия, приети с Решение на 

ДКЕВР № П-1/14.05.2009 г., обн., ДВ, бр. 42 от 2009 г. 

 

 Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд 

в 14 (четиринадесет) дневен срок за лицата участвали в производството по 

издаването му, съответно в едномесечен срок за всички останали лица, като 

срокът започва да тече от датата на съобщаването на акта. 
 

Председател: 
Проф. д.т.н. инж. К. Шушулов 

Гл. секретар: 
Инж. А. Илиева 
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РЕШЕНИЕ 

за утвърждаване на цените на електрическата енергия, 

считано от 1 юли 2009 г. 
Решение на ДКЕВР № Ц-23 от 25 юни 2009 г. 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 30, ал. 1, т. 1а, 4, 4а, 6а, 7 и 10 и чл. 36а, ал. 

2 от Закона за енергетиката, чл. 4, ал. 1, т. 1, т. 2, б. „б“ и чл. 19, ал. 3 от Наредбата 

за регулиране на цените на електрическата енергия, Методиката за компенсиране на 

разходите на обществения доставчик и крайните снабдители, произтичащи от 

наложени им задължения към обществото за изкупуване на електрическа енергия по 

преференциални цени от възобновяеми енергийни източници, Указанията на ДКЕВР 

за ценообразуване при производство на електрическа енергия от атомната 

електроцентрала и от термични кондензационни електроцентрали, приети с 

Протоколно решение на ДКЕВР № 79/26.03.2007 г., Указанията за образуване на 

цената за достъп до електропреносната мрежа, приети с Протоколно решение на 

ДКЕВР № 125/26.06.2007 г., Указанията за ценообразуване при пренос и обществена 

доставка на електрическа енергия и продажба на електрическа енергия за 

технологични разходи, приети с Протоколно решение на ДКЕВР № 125/26.06.2007 

г., Указанията на ДКЕВР за образуване на цените за пренос на електрическа енергия 

през електроразпределителните мрежи при регулиране чрез метода „Горна граница 

на приходи“ за втория регулаторен период и Указанията на ДКЕВР за образуване на 

цените на електрическата енергия, по които крайните снабдители продават 

електрическа енергия при регулиране чрез метода „Горна граница на приходи“ за 

втория регулаторен период, приети с Протоколно решение на ДКЕВР № 

37/18.02.2008 г., т. 1, 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

 І. Утвърждава, считано от 01.07.2009 г.: 

  

 1. Цена без ДДС, по която „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД продава електрическа 

енергия на обществения доставчик в размер, както следва: 

 – цена за енергия – 11,68 лв./МВтч; 

 – цена за разполагаемост – 28,06 лв./МВт.ч, 

 при следните ценообразуващи елементи: 

 – необходими годишни приходи – 342 127 хил. лв.; 

 – прогнозни количества електрическа енергия за регулаторния период –  

8 200 000 МВтч; 

 – прогнозна разполагаемост за регулаторния период – 8779 443 МВт.ч. 

  

 2. Цена без ДДС, по която „ТЕЦ Бобов дол“ ЕАД продава електрическа 

енергия на обществения доставчик в размер, както следва: 

 – цена за енергия – 65,08 лв./МВтч; 

 – цена за разполагаемост – 16,99 лв./МВт.ч, 

 при следните ценообразуващи елементи: 
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 – необходими годишни приходи – 122 321 хил. лв.; 

 – регулаторна база на активите – 159 492 хил. лв.; 

 – норма на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане – 12 %; 

 – прогнозни количества електрическа енергия за регулаторния период –  

1 192 949 МВтч; 

 – прогнозна разполагаемост за регулаторния период – 2 629 684 МВт.ч. 

  

 3. Цена без ДДС, по която „ТЕЦ Марица 3“ АД продава електрическа 

енергия на обществения доставчик в размер, както следва: 

 – цена за енергия – 67,64 лв./МВтч; 

 – цена за разполагаемост – 11,06 лв./МВт.ч, 

 при следните ценообразуващи елементи: 

 – необходими годишни приходи – 42 066 хил. лв.; 

 – регулаторна база на активите – 14 743 хил. лв.; 

 – норма на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане – 1,08 %; 

 – прогнозни количества електрическа енергия за регулаторния период –  

520 799 МВтч; 

 – прогнозна разполагаемост за регулаторния период – 618 511 МВт.ч. 

  

 4. Цена без ДДС, по която „Топлофикация Русе“ ЕАД (блок 4) продава 

електрическа енергия на обществения доставчик в размер, както следва: 

 – цена за енергия – 76,39 лв./МВтч; 

 – цена за разполагаемост – 8,38 лв./МВт.ч, 

 при следните ценообразуващи елементи: 

 – необходими годишни приходи – 28 091 хил. лв.; 

 – регулаторна база на активите – 21 348 хил. лв.; 

 – норма на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане – 1,11 %; 

 – прогнозни количества електрическа енергия за регулаторния период –  

321 763 МВтч; 

 – прогнозна разполагаемост за регулаторния период – 419 021 МВт.ч. 

  

 5. Цена за енергия без ДДС, по която „ТЕЦ Варна“ ЕАД продава 

електрическа енергия на обществения доставчик в размер на 71,88 лв./МВтч,  

 при следните ценообразуващи елементи: 

 – необходими годишни приходи – 90 580 хил. лв.; 

 – прогнозни количества електрическа енергия за регулаторния период –  

1 260 126 МВтч. 

 

 ІІ. Утвърждава, считано от 01.07.2009 г., на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД: 

  

 1. Цена за енергия без ДДС, по която дружеството продава електрическа 

енергия на обществения доставчик, в размер на 40,50 лв./МВтч. 

 2. Изменение на елемента CPPene, представляващ компонента на цената за 

разполагаемост, в размер на 21,38 лв./МВт.ч. 

 

 ІІІ. Утвърждава, считано от 01.07.2009 г., на „Национална електрическа 

компания“ ЕАД: 
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 1. Цена без ДДС, по която дружеството, в качеството му на обществен 

доставчик, продава електрическа енергия на крайните снабдители и 

електроразпределителните дружества, в размер на 71,04 лв./МВтч,  

 при следните ценообразуващи елементи: 

 – необходими годишни приходи – 1 806 701 хил. лв.; 

 – регулаторна база на активите – 226 610 хил. лв.; 

 – норма на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане – 11,21 %; 

 – прогнозни количества електрическа енергия за регулаторния период –  

25 431 195 МВтч. 

  

 2. Цена без ДДС, по която дружеството, в качеството му на преносно 

предприятие, пренася електрическа енергия през електропреносната мрежа в размер 

на 9,03 лв./МВтч,  

 при следните ценообразуващи елементи: 

 – необходими годишни приходи – 339 781 хил. лв.; 

 – регулаторна база на активите – 742 778 хил. лв.; 

 – норма на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане – 6,97 %; 

 – прогнозни количества електрическа енергия за регулаторния период –  

37 628 562 МВтч. 

 – добавка към цената за пренос за зелена енергия – 2,12 лв./МВтч, при 

следните елементи: 

 • прогнозни разходи на обществения доставчик и крайните снабдители за 

закупуване на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници, 

изчислени като разлика между разходите за закупена електрическа енергия по 

преференциални цени и разходите по базисна цена – 82 153 хил. лв.; 

 • прогнозни количества електрическа енергия доставени в електропреносната 

и електроразпределителните мрежи за продажба и пренос – 38 770 288 МВтч. 

 

 ІV. Утвърждава, считано от 01.07.2009 г., на „Електроенергиен системен 

оператор“ ЕАД  

 − цена за достъп до електропреносната мрежа без ДДС в размер на 6,39 

лв./МВтч,  

 при следните ценообразуващи елементи: 

 – необходими годишни приходи – 240 542 хил. лв.; 

 – регулаторна база на активите – 32 973 хил. лв.; 

 – норма на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане – 6,83 %; 

 – прогнозни количества електрическа енергия за регулаторния период –  

37 628 562 МВтч. 

 

 V. Утвърждава, считано от 01.07.2009 г.: 

  

 1. Цени без ДДС, по които „ЧЕЗ Разпределение България“ АД пренася 

електрическа енергия през електроразпределителната мрежа до всички потребители: 

 – на средно напрежение – 0,00656 лв./кВтч; 

 – на ниско напрежение – 0,04085 лв./кВтч. 
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 2. Цена за достъп до електроразпределителната мрежа без ДДС в размер на 

0,00553 лв./кВтч на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД. 

  

 3. Ценообразуващи елементи общо за цените по т. V.1 и т. V.2, както следва: 

 – необходими годишни приходи – 343 438 хил. лв.; 

 – прогнозни количества електрическа енергия за втория ценови период –  

8 969 750 МВтч. 

  

 4. Цени без ДДС, по които „ЧЕЗ Електро България“ АД продава 

електрическа енергия на битови потребители и предприятия с по-малко от 50 души 

нает персонал и с годишен оборот до 19,5 млн. лв., както следва: 

 – за стопански потребители, присъединени към електроразпределителните 

мрежи на средно и ниско напрежение: 

 

Начин на 

измерване 

 

 

Зони в 

денонощието 

 

Цена,  

лв./кВтч 

СН НН 

С три скали 

върхова 0,14727 0,15051 

дневна 0,08672 0,08239 

нощна 0,04526 0,04628 

С две скали 
дневна 0,11782 0,12617 

нощна 0,04526 0,04628 

С една скала  0,11190 0,11032 

 

 – за битови потребители, присъединени към електроразпределителните 

мрежи на ниско напрежение: 

 

Начин на 

измерване 

Зони в 

денонощието 

Цена, 

лв./кВтч 

С две скали  
дневна 0,09331 

нощна 0,05005 

С една скала  0,09331 

 

 – добавка за зелена енергия за битови потребители и предприятия с по-малко 

от 50 души нает персонал и с годишен оборот до 19,5 млн. лв., присъединени към 

електроразпределителните мрежи на ниско и средно напрежение – 0,00212 лв./кВтч, 

при следните ценообразуващи елементи: 

 • необходими годишни приходи – 811 126 хил. лв.; 

 • прогнозни количества електрическа енергия за втория ценови период –  

8 821 489 МВтч. 

  

 5. Цени без ДДС, по които „ЕВН България Електроразпределение“ АД 

пренася електрическа енергия през електроразпределителната мрежа до всички 

потребители: 

 – на средно напрежение – 0,00811 лв./кВтч; 

 – на ниско напрежение – 0,04629 лв./кВтч. 
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 6. Цена за достъп до електроразпределителната мрежа без ДДС в размер на 

0,00527 лв./кВтч на „ЕВН България Електроразпределение“ АД. 

  

 7. Ценообразуващи елементи общо за цените по т. V.5 и т. V.6, както следва: 

 – необходими годишни приходи – 323 092 хил. лв.; 

 – прогнозни количества електрическа енергия за втория ценови период –  

7 534 507 МВтч. 

  

 8. Цени без ДДС, по които „ЕВН България Електроснабдяване“ АД продава 

електрическа енергия на битови потребители и предприятия с по-малко от 50 души 

нает персонал и с годишен оборот до 19,5 млн. лв., както следва: 

 – за предприятия с по-малко от 50 души нает персонал и с годишен оборот до 

19,5 млн. лв., присъединени към електроразпределителните мрежи на средно и 

ниско напрежение: 

 

Начин на 

измерване 

 

 

Зони в 

денонощието 

 

Цена,  

лв./кВтч 

СН НН 

С три скали 

върхова 0,15085 0,15185 

дневна 0,08800 0,08964 

нощна 0,03714 0,04407 

С две скали 
дневна 0,11425 0,11425 

нощна 0,03714 0,04407 

С една скала  0,11057 0,11157 

 

 – за битови потребители, присъединени към електроразпределителните 

мрежи на ниско напрежение: 

 

Начин на 

измерване 

Зони в 

денонощието 

Цена, 

лв./кВтч 

С две скали  
дневна 0,09322 

нощна 0,04407 

С една скала  0,09322 

 

 – добавка за зелена енергия за битови потребители и предприятия с по-малко 

от 50 души нает персонал и с годишен оборот до 19,5 млн. лв., присъединени към 

електроразпределителните мрежи на ниско и средно напрежение – 0,00212 лв./кВтч, 

при следните ценообразуващи елементи: 

 • необходими годишни приходи – 619 869 хил. лв.; 

 • прогнозни количества електрическа енергия за втория ценови период –  

6 924 491 МВтч. 

  

 9. Цени без ДДС, по които „Е.ОН България Мрежи“ АД пренася 

електрическа енергия през електроразпределителната мрежа до всички потребители: 

 – на средно напрежение – 0,00837 лв./кВтч; 

 – на ниско напрежение – 0,04026 лв./кВтч. 
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 10. Цена за достъп до електроразпределителната мрежа без ДДС в размер на 

0,00826 лв./кВтч на „Е.ОН България Мрежи“ АД. 

  

 11. Ценообразуващи елементи общо за цените по т. V.9 и т. V.10, както 

следва: 

 – необходими годишни приходи – 216 673 хил. лв.; 

 – прогнозни количества електрическа енергия за втория ценови период –  

5 096 382 МВтч. 

  

 12. Цени без ДДС, по които „Е.ОН България Продажби“ АД продава 

електрическа енергия на битови потребители и предприятия с по-малко от 50 души 

нает персонал, и с годишен оборот до 19,5 млн. лв., както следва: 

 – за предприятия с по-малко от 50 души нает персонал и с годишен оборот до 

19,5 млн. лв., присъединени към електроразпределителните мрежи на средно и 

ниско напрежение: 

 

Начин на 

измерване 

 

 

Зони в 

денонощието 

 

Цена,  

лв./кВтч 

СН НН 

С три скали 

върхова 0,15650 0,19050 

дневна 0,09330 0,09330 

нощна 0,04558 0,03300 

С две скали 
дневна 0,12175 0,12175 

нощна 0,04558 0,03300 

С една скала  0,10785 0,10785 

 

 – за битови потребители: 

 

Начин на 

измерване 

Зони в 

денонощието 

Цена, 

лв./кВтч 

С две скали  
дневна 0,10090 

нощна 0,04250 

С една скала  0,10090 

 

 – добавка за зелена енергия за битови потребители и предприятия с по-малко 

от 50 души нает персонал и с годишен оборот до 19,5 млн. лв., присъединени към 

електроразпределителните мрежи на ниско и средно напрежение – 0,00212 лв./кВтч, 

при следните ценообразуващи елементи: 

 • необходими годишни приходи – 468 707 хил. лв.; 

 • прогнозни количества електрическа енергия за втория ценови период –  

5 041 036 МВтч. 

  

 13. Цена без ДДС, по която „ЕРП Златни пясъци“ АД пренася електрическа 

енергия през електроразпределителната мрежа до всички потребители на ниско 

напрежение – 0,02916 лв./кВтч. 
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 14. Цена за достъп до електроразпределителната мрежа без ДДС в размер на 

0,00728 лв./кВтч на „ЕРП Златни пясъци“ АД. 

  

 15. Ценообразуващи елементи общо за цените по т. V.13 и т. V.14, както 

следва: 

 – необходими годишни приходи – 2424 хил. лв.; 

 – прогнозни количества електрическа енергия за втория ценови период –  

66 526 МВтч. 

  

 16. Цени без ДДС, по които „ЕСП Златни пясъци“ ООД продава 

електрическа енергия на предприятия с по-малко от 50 души нает персонал и с 

годишен оборот до 19,5 млн. лв.: 

 

Начин на 

измерване 

 

 

Зони в 

денонощието 

 

Цена,  

лв./кВтч 

НН 

С три скали 

върхова 0,17235 

дневна 0,08044 

нощна 0,02591 

С две скали 
дневна 0,12405 

нощна 0,02591 

С една скала  0,11471 

 

 – за битови потребители, присъединени към електроразпределителните 

мрежи на ниско напрежение: 

 

Начин на 

измерване 

Зони в 

денонощието 

Цена, 

лв./кВтч 

С две скали  
дневна 0,10868 

нощна 0,04442 

 

 – добавка за зелена енергия за битови потребители и предприятия с по-малко 

от 50 души нает персонал и с годишен оборот до 19,5 млн. лв., присъединени към 

електроразпределителните мрежи на ниско и средно напрежение – 0,00212 лв./кВтч, 

при следните ценообразуващи елементи: 

 • необходими годишни приходи – 6242 хил. лв.; 

 • прогнозни количества електрическа енергия за втория ценови период –  

66 526 МВтч. 

 

 Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд 

в 14 (четиринадесет) дневен срок. 

 

Председател: 
Проф. д.т.н. инж. К. Шушулов 

Гл. секретар: 
Инж. А. Илиева 
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МОТИВИ 

към Решение на ДКЕВР № Ц-23 от 25 юни 2009 г. 
Протоколно решение на ДКЕВР № 85 от 2 юли 2009 г. 

  

 Държавната комисията за енергийно и водно регулиране, на закрито 

заседание, проведено на 25.06.2009 г., като разгледа преписка № ПЦ-31/2009 г., 

образувана по заявление с вх. № Е-14-33-4/03.04.2009 г. за утвърждаване на цени на 

електрическата енергия, подадено от „ТЕЦ Бобов дол“ ЕАД; преписка № ПЦ-

85/2009 г., образувана по заявление с вх. № Е-14-34-1/03.04.2009 г. за утвърждаване 

на цени на електрическата енергия, подадено от „ТЕЦ Марица 3“ АД; писмо с вх. № 

Е-14-09-4/24.02.2009 г., подадено от „Топлофикация Русе“ ЕАД (блок 4); преписка 

№ ПЦ-29/2009 г., образувана по заявление с вх. № Е-13-15-6/01.04.2009 г. за 

утвърждаване на цена за енергия, подадено от „ТЕЦ Варна“ ЕАД; преписка № ПЦ-

28/2009 г., образувана по заявление с вх. № Е-13-12-4/01.04.2009 г. за утвърждаване 

на цена за енергия и изменение на елемента CPPene, подадено от „ТЕЦ Марица 

изток 2“ ЕАД; преписка № ПЦ-58/2009 г., образувана по заявление с вх. № Е-13-01-

15/27.04.2009 г. за утвърждаване на цена за пренос през електропреносната мрежа; 

преписка № ПЦ-59/2009 г., образувана по заявление с вх. № Е-15-01-16/27.04.2009 г. 

за утвърждаване на цена за продажба на електрическа енергия на разпределителните 

предприятия за покриване на технологичните разходи по преноса през 

електроразпределителните мрежи, подадено от „Национална електрическа 

компания“ ЕАД; преписка № ПЦ-61/2009 г., образувана по заявление с вх. № Е-13-

41-12/27.04.2009 г. за утвърждаване на цена за достъп до електропреносната мрежа, 

подадено от „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД; преписка № ПЦ-23/2009 г., 

образувана по заявление с вх. № Е-13-62-12/27.03.2009 г. за утвърждаване на цена за 

достъп до електроразпределителната мрежа и цени за пренос на електрическа 

енергия през разпределителната мрежа, подадено от „ЧЕЗ Разпределение България“ 

АД; преписка № ПЦ-25/2009 г., образувана по заявление с вх. № Е-13-48-

15/31.03.2009 г. за утвърждаване на цена за достъп до електроразпределителната 

мрежа и цени за пренос на електрическа енергия през разпределителната мрежа, 

подадено от „ЕВН България Електроразпределение“ АД; преписка № ПЦ-24/2009 г., 

образувана по заявление с вх. № Е-13-45-16/30.03.2009 г. за утвърждаване на цена за 

достъп до електроразпределителната мрежа и цени за пренос на електрическа 

енергия през разпределителната мрежа, подадено от „Е.ОН България Мрежи“ АД; 

преписка № ПЦ-65/2009 г., образувана по заявление с вх. № Е-13-09-12/12.05.2009 г. 

за утвърждаване на цена за достъп до електроразпределителната мрежа и цени за 

пренос на електрическа енергия през разпределителната мрежа, подадено от „ЕРП 

Златни пясъци“ АД; преписка № ПЦ-22/2009 г., образувана по заявление с вх. № Е-

13-47-7/27.03.2009 г. за утвърждаване на цени за снабдяване с електрическа енергия, 

подадено от „ЧЕЗ Електро България“ АД; преписка № ПЦ-26/2009 г., образувана по 

заявление с вх. № Е-13-49-7/31.03.2009 г. за утвърждаване на цени за снабдяване с 

електрическа енергия, подадено от „ЕВН България Електроснабдяване“ АД; 

преписка № ПЦ-67/2009 г., образувана по заявление с вх. № Е-13-46-7/30.03.2009 г. 

за утвърждаване на цени за снабдяване с електрическа енергия, подадено от „Е.ОН 

България Продажби“ АД; писмо от „ЕСП Златни пясъци“ ООД с вх. № към Е-13-09-

10/11.05.2009 г., с представена справка за продажбите и покупките на електрическа 

енергия за периода 01.07.2008 г. – 30.06.2009 г. и прогноза за периода 01.07.2009 г. – 
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30.06.2010 г., и събраните данни и доказателства при проведените на 02.06.2009 г. 

открито заседание и на 09.06.2009 г. обществено обсъждане по преписките, установи 

следното. 

 

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (комисията) регулира 

цените на електрическата енергия произведена от АЕЦ, ТЕЦ, ВЕЦ с мощност над 10 

МВт; цената, по която общественият доставчик продава електрическа енергия на 

крайните снабдители и електроразпределителните дружества; цената за пренос на 

„НЕК“ ЕАД и цената за достъп до електропреносната мрежа на „ЕСО“ ЕАД чрез 

прилагане на метод на регулиране „Норма на възвръщаемост на капитала“.  

 Съгласно чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредбата за регулиране на цените на 

електрическата енергия (НРЦЕЕ), комисията утвърждава цени въз основа на 

утвърдени необходими годишни приходи, включващи прогнозни икономически 

обосновани разходи и възвръщаемост, както и прогнозни количества за съответен 

регулаторен период и наблюдава текущо фактическите стойности на необходимите 

годишни приходи на енергийните предприятия и техните компоненти. При 

констатиране на съществени отклонения между одобрените и действителните 

разходи и/или възвръщаемост комисията извършва регулаторен преглед, 

респективно утвърждава нови цени. В изпълнение на тези правомощия е извършено 

текущо наблюдение на фактическите стойности на необходимите приходи на „АЕЦ 

Козлодуй“ ЕАД, „ТЕЦ Бобов дол“ ЕАД, „ТЕЦ Марица 3“ АД, „Топлофикация Русе“ 

ЕАД (блок 4), „ТЕЦ Варна“ ЕАД и „ЕСО“ ЕАД въз основа на представените от 

дружествата отчетни данни за 2008 г. Изискана е и отчетна информация от „ТЕЦ 

Марица изток 2“ ЕАД и „Енел Марица изток 3“ АД, които продават електрическа 

енергия на обществения доставчик по силата на дългосрочни договори. По силата на 

решения на ДКЕВР № Р-017/23.08.2004 г. и № И2-Р-001/25.02.2003 г., цената, по 

която те продават електрическа енергия на обществения доставчик, се образува в 

съответствие с клаузите на сключените от тях договори. Независимо от това, 

комисията наблюдава отчетните данни и на тези производители при извършване на 

текущото наблюдение поради това, че цените за производство–пренос–обществена 

доставка са взаимносвързани. Резултатите от извършеното текущо наблюдение са 

отразени в отделен доклад, приет от комисията с Протоколно решение № 

48/13.04.2009 г. Във връзка с това, че „НЕК“ ЕАД е представило годишния си 

финансов отчет след датата на приемането на цитирания доклад за текущо 

наблюдение, е извършен анализ на постигнатото общо финансово-икономическо 

състояние на дружеството. 

 Въз основа на резултатите от текущото наблюдение е констатирано, че по 

отношение на енергийните предприятия, регулирани чрез прилагане на метода 

„Норма на възвръщаемост“, са налице обстоятелства за осъществяване на 

регулаторен преглед.  

 Във връзка с гореизложеното, съобразно разпоредбите на чл. 3, ал. 3, т. 1 от 

НРЦЕЕ е извършен регулаторен преглед, при който е направен анализ и оценка на 

отчетната информация за базисната година и прогнозната информация за следващия 

ценови период, предоставена от енергийните предприятия, производителите, 

обществения доставчик, преносното предприятие и електроенергийния системен 

оператор. 



 24 

 Предложенията на дружествата за утвърждаване на нови прогнозни 

необходими годишни приходи и цени, включително икономически обосновани 

разходи за дейностите по съответните лицензии и възвръщаемост на капитала, са 

коригирани след анализ на всички предложени цени по веригата производство–

пренос–доставка до краен потребител и отчитането на факта, че всички нови 

прогнозни стойности на необходимите годишни приходи, съответно цени, са 

значително завишени спрямо действащите.  

С настоящото решение, цените и необходимите приходи на ВЕЦ с мощност 

над 10 МВт не са променени, поради което спрямо цените и респективно 

необходимите годишни приходи за тези централи се прилага Решение на ДКЕВР № 

Ц-021/26.06.2008 г. 

 

При утвърждаването на прогнозните необходими приходи на 

дружествата и цените на енергийните предприятия комисията е приложила 

следните общи принципи. 

  1. Цените на дружествата, за които не са установени обективни обстоятелства 

за наличие на съществени отклонения между одобрените за предходния ценови 

период и действителните необходими приходи, са непроменени.  

  2. Разходите за основно гориво на производителите на електрическа енергия 

са преизчислени при цени, не по-високи от утвърдените от комисията в цените за 

предходния ценови период и за съответните представени годишни количества 

електрическа енергия. 

  Комисията е преценила икономическата обоснованост на представените от 

енергийните предприятия прогнозни разходи за покупка на основно гориво на базата 

на сравнителен анализ, при използване на данни от националната и международната 

практика, включително и при отчитане на резултатите от текущото наблюдение. По 

информация от международните пазари и борси, в началото на 2009 г. е отчетено 

намаление на цените на високоенергийните въглища. Независимо от това, цените на 

горивата остават значително под нивата на достигнатите цени през 2008 г. и са 

близки до нивата на цените за 2007 г. Прогнозните тенденции за годишното 

изменение за предстоящия период по данни на Platts за северозападната европейска 

борса ARA показват плавно повишение на тези цени, като те все пак остават по-

ниски в сравнение с достигнатите нива на цените на въглищата към края на 2008 г. 

Комисията е приела за икономически обосновано разходите на дружествата за 

покупка на горива, доставяни от българските мини, също да бъдат изчислени по 

цени, не по-високи от утвърдените за предходния ценови период. В допълнение, 

прогнозните разходи за горива са изчислени и в съответствие със задължителните 

запаси на въглища, които са закупени от енергийните производители по сравнително 

по-високи цени. 

 3. Очакваните повишения на условно-постоянните разходи на енергийните 

дружества не са признати за икономически обосновани, с изключение само на тези 

разходи, които са предизвикани от неотменими ангажименти във връзка с 

изискванията за компенсиране на разходи, произтичащи от взаимното използване на 

електропреносните мрежи в Европа. 

 4. Нормата на възвръщаемост на капитала на енергийните предприятия е 

определена при запазване на нормата на възвръщаемост на собствения капитал след 

данъчно облагане, действащия корпоративен данък по ЗКПО, индивидуална 
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капиталова структура към края на базовата година и норма на възвръщаемост на 

привлечения капитал, равна на индивидуалната цена по възмездните заеми на 

регулираните дружества. 

 5. Нормата на възвръщаемост на капитала, преди данъчно облагане на „ТЕЦ 

Бобов дол“ ЕАД е в съответствие с Насоките за регулиране на българските 

електропроизводствени дружества (насоките), приети с Протоколно решение на 

ДКЕВР № 38/07.04.2005 г. и Протоколно решение № 137/17.10.2005 г. за 

прилагането им по отношение на дружеството. 

 6. Разходите за изкупуване на електрическа енергия по преференциални цени 

на производителите на електрическа енергия от ВЕИ са в съответствие с цените, 

определени от ДКЕВР с Решение № Ц-04/30.03.2009 г., Решение № Ц-14/12.05.2009 

г. и Решение № Ц-15/12.05.2009 г. 

 7. Разходите за изкупуване на електрическа енергия от ВЕИ като елемент от 

необходимите годишни приходи на обществения доставчик и крайните снабдители, 

не включват тази част, която комисията е определила като разходи за задължения 

към обществото в съответствие с Методиката за компенсиране на разходите на 

обществения доставчик и крайните снабдители, произтичащи от наложени им 

задължения към обществото за изкупуване на електрическа енергия по 

преференциални цени от възобновяеми енергийни източници, приета с Протоколно 

решение на ДКЕВР № 78/22.06.2009 г. 

 8. Разходите за изкупуване на електрическа енергия по преференциални цени 

на производителите, които произвеждат електрическа енергия чрез използване на 

комбиниран начин за производство на топлинна и електрическа енергия, са в 

съответствие с утвърдените цени на електрическата енергия по Решение № Ц-

22/25.06.2009 г. и са включени в необходимите приходи на обществения доставчик и 

съответно и/или на крайните снабдители.  

 

Резултатите от извършения регулаторен преглед са отразени по дружества в 

доклад № Е-ДК-211/22.05.2009 г., който на основание чл. 30, ал. 2 от НРЦЕЕ е 

публикуван на страницата на комисията в интернет. На 02.06.2009 г. е проведено 

открито заседание за обсъждане на заявленията, след което на закрито заседание е 

приет проект на решение и е взето решение за провеждане на обществено обсъждане 

по чл. 14 от ЗЕ на 09.06.2009 г. В законоустановения срок са постъпили възражения 

от съответните енергийни дружества, които са обсъдени по-долу. 

 
„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД 

Дружеството не е подало заявление за промяна на действащите цени, но във 

връзка с необходимостта от взаимно обвързване на количествата и цените за 

производство за прогнозната ценова година е извършен анализ и оценка на 

предоставените данни. 

 Цените на електрическата енергия остават непроменени, а именно:  

– цена за енергия – 11,68 лв./МВтч, без ДДС;  

– цена за разполагаемост – 28,06 лв./МВт.ч, без ДДС. 

 
„ТЕЦ Бобов дол“ ЕАД 

 Със заявление с вх. № Е-14-33-4/03.04.2009 г. дружеството е предложило за 

утвърждаване от комисията следните цени на електрическата енергия:  
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– цена за енергия – 72,69 лв./МВтч, без ДДС; 

– цена за разполагаемост – 23,27 лв./МВт.ч, без ДДС. 

 С писмa с вх. № Е-14-33-8/02.06.2009 г. и вх. № към Е-14-33-1/22.06.2009 г. 

дружеството е внесло възражение в комисията относно предложените в доклада 

цени на електрическа енергия и разполагаемост на „ТЕЦ Бобов дол“ ЕАД.  

 Основните възражения на дружеството са във връзка с предложената от 

комисията цена за разполагаемост относно определения размер на условно-

постоянните разходи, неотчитането на инфлационния индекс и корекцията на 

регулаторната база на активите, от която са извадени дълготрайните материални 

активи на блок № 2. Дружеството посочва, че финансово-счетоводният отчет за 2008 

г. показва превишение с 8,5 млн. лв. на утвърдените за 2008 г. разходи.  

Дружеството изразява становище, че е допусната неточност при изчисляване 

на цената за разполагаемост, както и че не са стриктно приложени изискванията на 

т. 23 от насоките. Предвид изискването на чл. 82, ал. 1, т. 2 от НЛДЕ, комисията дава 

разрешение за сключването на договори за изкупуване на енергия със срок по-дълъг 

от една година. Съгласно ал. 2 на същия член, процедурата за даване на разрешение 

по ал. 1 се открива по писмено заявление на лицензианта. Постъпилото заявление в 

ДКЕВР от „ТЕЦ Бобов дол“ ЕАД с вх. № Е-14-33-4/21.05.2009 г. е за утвърждаване 

на цени на електрическа енергия, като липсва изрично заявление за даване на 

разрешение от страна на ДКЕВР за сключването на договор за студен резерв.  

Към подаденото заявление за утвърждаване на цени на електрическа енергия 

е приложен договор за достъп до електропреносната мрежа, ползване на системни 

услуги и продажба на допълнителни услуги и студен резерв, както и допълнително 

споразумение, сключени между „ТЕЦ Бобов дол“ ЕАД и „ЕСО“ ЕАД. С оглед на 

обстоятелството, че договорът и допълнителното споразумение са приложени към 

заявлението и имайки предвид изразеното от ДКЕВР становище в писмо с изх. № Е-

14-33-1/20.01.2009 г. до дружеството, може да се приеме, че чрез конклудентни 

действия „ТЕЦ Бобов дол“ ЕАД е поискало одобряване на договора и 

допълнителното споразумение.  

Стриктното прилагане на параметрите, посочени в чл. 23 от насоките, е 

невъзможно предвид промяната на обстоятелствата, които са настъпили за периода 

от приемането на насоките до сключването на договора за студен резерв и 

допълнителни услуги между „ТЕЦ Бобов дол“ ЕАД и „ЕСО“ ЕАД.  

 Дружеството възразява и срещу стойностите на технико-икономическите 

показатели и твърдението в доклада за необосновано висок размер на транспортните 

разходи за празните вагони до мините доставчици, въз основа на които е изчислена 

цената за енергия. 

 

Комисията счита възраженията на дружеството за неоснователни, като 

извършените корекции в необходимите приходи са следните. 

 1. Цена за разполагаемост: 

 – условно-постоянни разходи – от 45 648 хил. лв. на 27 459 хил. лв.; 

 – възвръщаемост – от 29 195 хил. лв. на 19 139 хил. лв. вследствие на 

промени във: 

 • регулаторна база на активите – от 218 963 хил. лв. на 159 492 хил. лв. в 

резултат на корекция на сумата на оборотния капитал от 83 982 хил. лв. на 45 569 
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хил. лв. (изчислен като разлика между краткотрайни активи и краткотрайни пасиви 

съгласно данни от одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г.); 

 • норма на възвръщаемост – от 13,33 % на 12 % съгласно изискванията на 

приетите от комисията насоки. 

2. Цена за енергия: 

– променливи разходи – от 149 526 хил. лв. на 134 112 хил. лв. в резултат на 

промяна във: 

 • разходи за основно гориво – от 147 037 хил. лв. на 131 740 хил. лв.; 

 • разходи за гориво за разпалване – от 1418 хил. лв. на 1300 хил. лв. 

 

 Цените на електрическата енергия след направените корекции са:  

 – цена за енергия – 65,08 лв./МВтч, без ДДС;  

 – цена за разполагаемост – 16,99 лв./МВт.ч, без ДДС, при необходими 

годишни приходи 122 321 хил. лв. 

 
„ТЕЦ Марица 3“ АД 

Със заявление с вх. № Е-14-34-1/03.04.2009 г. дружеството е предложило за 

утвърждаване от комисията следните цени на електрическата енергия: 

 – цена за енергия – 82,03 лв./МВтч, без ДДС; 

 – цена за разполагаемост – 17,53 лв./МВт.ч, без ДДС. 

С писмо с вх. № към Е-14-34-1/17.06.2009 г. дружеството е внесло становище 

в комисията относно предложените в доклада цена за енергия и цена за 

разполагаемост на „ТЕЦ Марица 3“ АД. Основното възражение на дружеството във 

връзка с предложената от комисията цена за разполагаемост е свързано с 

определения размер на условно-постоянните разходи, включващ: разходите за 

ремонт и поддръжка, разходите за експертни и одиторски услуги и разходите за 

заплати, както и неотчитането на инфлационния индекс за 2008 г.  

 Дружеството възразява и срещу определения от комисията размер на 

електроенергията за собствени нужди, участваща при изчислението на цената за 

енергия. 

  

 В съответствие с описаните по-горе общи принципи, комисията счита 

възраженията на дружеството за неоснователни, както и че не са налице 

обстоятелства, които да налагат промяна на действащата цена за разполагаемост. 

Цената за енергия е преизчислена на база прогнозираното количество електрическа 

енергия за производство и намалени собствени нужди на централата от 11 % на 10,8 

% на база предходна година, при което нетното количество електрическа енергия е 

променено от 534 000 МВтч на 535 200 МВтч. 

 

Цените на електрическата енергия след направените корекции са:  

 – цена за енергия – 67,64 лв./МВтч, без ДДС; 

 – цена за разполагаемост – 11,06 лв./МВт.ч, без ДДС, при необходими 

годишни приходи 42 066 хил. лв. 

 
„Топлофикация Русе“ ЕАД (блок 4) 

Дружеството не е подало заявление за утвърждаване на цени на 

електрическата енергия.  
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С писмо с вх. № Е-14-09-4/24.02.2009 г. дружеството е представило в 

комисията комплект от справки в съответствие с НРЦЕЕ и указанията и вижданията 

си за прогнозните нива на цените за периода 01.07.2009 г. – 30.06.2010 г. 

Прогнозните цени за този период са: 

– цена за енергия – 104,20 лв./МВтч, без ДДС; 

– цена за разполагаемост – 12,25 лв./МВт.ч, без ДДС. 

В законоустановения срок дружеството не е внесло възражение. 

 

 В съответствие с описаните по-горе общи принципи е установено, че не са 

налице обстоятелства, които да налагат промяна на действащата цена за 

разполагаемост, а цената за енергия е преизчислена, както следва: 

 1. Променливи разходи – от 66 262 хил. лв. на 48 662 хил. лв. в резултат на 

промяна във: 

 – разходи за основно гориво – от 55 127 хил. лв. на 47 586 хил. лв.; 

 – разходи на гориво за разпалване – от 985 хил. лв. на 658 хил. лв.; 

 – други променливи разходи – от 3573 хил. лв. на 75 хил. лв., в резултат на 

изключване на разходи за продажба на електрическа енергия на вътрешен и външен 

пазар в размер на 3498 хил. лв.;  

 – разходи за закупуване на СО2 – от 9734 хил. лв. на 0 хил. лв.  

 2. Нетна електрическа енергия – от 635 944 МВтч на 636 998 МВтч в резултат 

на корекция на собствените нужди от 9,50 % на 9,35 %. 

 

Цените на електрическата енергия след направените корекции са:  

 – цена за енергия – 76,39 лв./МВтч, без ДДС;  

 – цена за разполагаемост – 8,38 лв./МВт.ч, без ДДС, при необходими 

годишни приходи 28 091 хил. лв. 

 

„ТЕЦ Варна“ ЕАД 

 Със заявление с вх. № Е-13-15-6/01.04.2009 г. дружеството е предложило за 

утвърждаване от комисията цена за енергия в размер на 83,09 лв./МВтч, без ДДС, в 

сила от 01.07.2009 г. Дружеството не е предложило за утвърждаване цена за 

разполагаемост. 

В законоустановения срок дружеството не е внесло възражение. 

 

 В съответствие с описаните по-горе общи принципи извършените корекции 

са, както следва: 

 – променливи разходи – от 296 352 хил. лв. на 256 965 хил. лв. в резултат на 

промяна във: 

 • разходи за основно гориво – от 260 810 хил. лв. на 252 167 хил. лв.; 

  • разходи за гориво за разпалване – от 3664 хил. лв. на 1592 хил. лв.; 

 • разходи за закупуване на СО2 – от 28 672 хил. лв. на 0 хил. лв. 

 

 Цената на електрическата енергия след направените корекции е:  

 – цена за енергия – 71,88 лв./МВтч, без ДДС, при необходими годишни 

приходи 90 580 хил. лв. 
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„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД 

 

 Със заявление с вх. № Е-13-12-4/01.04.2009 г. дружеството е предложило за 

утвърждаване от комисията следните цени: 

 1. Цена за енергия – 45,67 лв./МВтч, като стойностите на елементите, 

формиращи цената за енергия, са следните: 

 – EPPy (стойността на елемента от цената за енергия, отразяващ 

променливите разходи за експлоатация и поддръжка) – 3,58 лв./МВтч; 

 – FPpp (стойността на елемента от цената за енергия, отразяващ 

променливите разходи за горива) – 38,17 лв./МВтч; 

 – LPpp (стойността на елемента от цената за енергия, отразяващ 

променливите разходи за варовик) – 2,88 лв./МВтч; 

 – WPpp (стойността на елемента от цената за енергия, отразяващ 

променливите разходи за извозване на отпадъци) – 1,04 лв./МВтч. 

 2. Цена за нетна разполагаемост – 36,05 лв./МВт.ч, като стойностите на 

елементите, формиращи цената за мощност, са следните: 

 – CPPene (елемент в цената за разполагаемост за период на разполагаемост, 

възникващ всеки един ден през периода, започващ от влизане в сила на 

споразумението и завършващ на датата, на която изтича това споразумение) – 32,46 

лв./МВт.ч; 

 – СPРle (елемент на цената за разполагаемост, който отразява тази част от 

ремонтната програма, която е под формата на разходи за период на разполагаемост, 

възникващ всеки един ден по време на периода, определен в споразумението) – 3,59 

лв./МВт.ч.  

 

 С писмо с вх. № Е-13-12-5/01.06.2009 г. дружеството е представило 

становище по доклада на дирекции „Електроенергетика“, „Икономически анализи и 

работа с потребителите“ и „Правна“ относно определените от ДКЕВР цени на 

електрическата енергия на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД.  

Дружеството посочва, че в така предложената от комисията стойност на 

CPPene не са отразени възникналите допълнително разходи за мита и консултантски 

услуги, за които същото прилага допълнително доказателствен материал, а именно 

справки, копия от фактури за начислени мита и консултантски услуги и платежни 

нареждания (за периода януари–декември 2008 г.). Дружеството изразява и 

несъгласие по отношение на невключването в цената за мощност на предложените 

от тях инвестиционни разходи. Също така настоява, в случай на промяна на цената 

на лигнитните въглища, добивани от комплекса „Марица изток“, същата да се 

отрази от датата на изменението в регулираната цена за енергия на централата. 

 В заключение „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД посочва, че непризнаването на 

разходите му за мита, консултантски услуги и разходи за изграждане на мокри 

комини ще доведе до невъзможност за обслужване на текущите кредитни 

задължения и нарушаване на нормалния работен цикъл на централата.  

 

Комисията счита, че възражението на дружеството по включването на 

допълнителни разходи за мита и консултантски услуги са основателни и същите 

следва да се признаят при определяне на стойността на компонентата CPPene. 
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 С оглед на гореизложеното, комисията счита, че следва да утвърди:  

 – цена за енергия, по която дружеството продава електрическа енергия на 

обществения доставчик, в размер на 40,50 лв./МВтч, без ДДС;  

 – изменение на елемента CPPene, представляващ компоненента на цената за 

разполагаемост от 23,05 лв./МВт.ч на 21,38 лв./МВт.ч.  

 
„НЕК“ ЕАД 

Със заявление с вх. № Е-13-01-15/27.04.2009 г. дружеството е предложило за 

утвърждаване цена, по която, в качеството му на преносно предприятие, пренася 

електрическа енергия през електропреносната мрежа на цена в размер на 10,99 

лв./МВтч. 

Със заявление с вх. № Е-15-01-16/27.04.2009 г. дружеството е предложило за 

утвърждаване от комисията цена, по която дружеството, в качеството му на 

обществен доставчик, продава електрическа енергия на разпределителните 

предприятия за покриване на технологичните разходи по преноса през 

електроразпределителните мрежи – 102,82 лв./МВтч, без ДДС. 

 Дружеството не е предложило цена, по която в качеството му на обществен 

доставчик продава електрическа енергия на крайните снабдители. 

  

 С писмо с вх. № Е-13-01-25/05.06.2009 г. дружеството е подало възражение 

по доклада относно проекта за утвърждаване на цени на електрическата енергия. 

Основно възраженията се изразяват в следното: 

– не са отчетени промените в цените на производителите за периода 

01.07.2008 г. – 01.02.2009 г.;  

– в разходите на дружеството не са включени прогнозни преференциални 

цени за електроенергията, произвеждана по комбиниран начин от централите, 

използващи природен газ, за следващия ценови период; 

– необосновано намаляване на условно-постоянните разходи за дейността 

пренос на електрическа енергия. 

  

 След направените анализи и изчисления комисията счита, че възраженията на 

„НЕК“ ЕАД по отношение на цената, по която дружеството, в качеството му на 

преносно предприятие, пренася електрическа енергия през електропреносната 

мрежа, са неоснователни. 

  

 Цените на електрическата енергия след направените корекции са:  

1. Цена, по която дружеството, в качеството му на преносно предприятие, 

пренася електрическа енергия през електропреносната мрежа – 9,03 лв./МВтч, без 

ДДС, при прогноза за общодоставена в мрежата нетна електрическа енергия за 

продажба и пренос 37 628 562 МВтч.  

Добавка за зелена енергия към цената за пренос през електропреносната 

мрежа – 2,12 лв./МВтч, образувана при: 

– прогнозни количества електрическа енергия доставени в електропреносната 

и електроразпределителните мрежи за продажба и пренос – 38 770 288 МВтч; 

– прогнозни разходи на обществения доставчик и крайните снабдители за 

закупуване на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници, 
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изчислени като разлика между разходите за закупена електрическа енергия по 

преференциални цени и разходите по базисна цена – 82 153 хил. лв.; 

– базисна цена за ценовия период – 64,40 лв./МВтч. 

 Добавката за зелена енергия се заплаща от всички потребители, 

присъединени към електропреносната мрежа, на база консумираното количество 

електрическа енергия, и от търговците на електрическа енергия за количествата 

електрическа енергия, предназначени за износ. 

 2. Цена, по която дружеството, в качеството му на обществен доставчик, 

продава електрическа енергия на крайните снабдители и на разпределителните 

предприятия за покриване на технологичните разходи по преноса през 

електроразпределителните мрежи – 71,04 лв./МВтч, без ДДС при:  

 – разходи за закупена електрическа енергия от термични електроцентрали и 

атомната и по реда на чл. 93а от ЗЕ за продажба на електроразпределителните 

предприятия за технологични разходи и крайните снабдители – 1 773 117 хил. лв.; 

 – електрическа енергия за продажба на електроразпределителните 

предприятия и крайните снабдители – 25 431 195 МВтч; 

– стойност на услугата обществена доставка – 1,32 лв./МВтч. 

 

„ЕСО“ ЕАД 

Със заявление с вх. № Е-13-41-12/27.04.2009 г. дружеството е предложило за 

утвърждаване от комисията изменение на цената за достъп до електропреносната 

мрежа в размер на 7,56 лв./МВтч.  

С писмо с вх. № Е-13-41-16/03.06.2009 г. „ЕСО“ ЕАД е представило 

становище по доклада на дирекции „Електроенергетика“, „Икономически анализи и 

работа с потребителите“ и „Правна“ относно определената от ДКЕВР цена за достъп 

до електропреносната мрежа. Основно дружеството възразява по отношение на 

включените разходи за студен резерв и резерв за услуги и счита, че при определяне 

на цената за достъп не са отчетени в цялост задълженията, определени със заповед 

на министъра на икономиката и енергетиката, а именно за поддържане на резерв от 

мощност средно 1170 МВт. Също така „ЕСО“ ЕАД не е съгласно с увеличеното от 

комисията количество почасова мощност с мотива, че предвиденият в доклада ръст 

от 3 % не би могъл да се реализира. 

  Дружеството изразява несъгласие и по отношение на извършената от ДКЕВР 

корекция в оборотния капитал и посочва, че при изчисляването му не са спазени 

изискванията на приетите от комисията указания за образуване на цената за достъп 

до електропреносната мрежа.  

 С писмо с вх. № Е-13-41-16/23.06.2009 г. в подкрепа на подаденото 

възражение е представено копие от подписано за 2009 г. приложение към договора 

за продажба на допълнителни услуги и студен резерв между „ЕСО“ ЕАД и „ТЕЦ 

Варна“ ЕАД. Договореното количество разполагаемост на брутна максимална 

активна мощност на три блока, което ще бъде заплатено от „ЕСО“ ЕАД, е в размер 

на 5 482 070 МВт.ч и включва студен резерв и резерв за услуги. 

 

След преглед на представените възражения и доказателствен материал 

комисията счита за основателно възражението на дружеството по отношение на 

включване на допълнително количество на разполагаема мощност за студен резерв с 
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„ТЕЦ Варна“ ЕАД и същото се признава при определяне на разходите за студен 

резерв и допълнителни услуги. 

Относно възражението на дружеството за извършената корекция на НОК, 

комисията е приела за аргументирано възражението на дружеството по отношение 

на приспадане от състава на краткосрочните задължения на сумата за отсроченото 

финансиране в размер на 512 хил. лв. Комисията счита останалите аргументи на 

дружеството за промяна на НОК за неоснователни, при което НОК е в размер на 

18 395 хил. лв. 

При спазване на общите принципи и отразяване на преизчислените цени на 

производителите на електрическа енергия и след анализ на възраженията, са 

извършени следните корекции:   

– условно-постоянни разходи – от 44 460 хил. лв. на 28 356 хил. лв.; 

– регулаторна база на активите – от 35 545 хил. лв. на 32 973 хил. лв. в 

резултат на промяна на сумата на оборотния капитал от 20 967 хил. лв. на 18 395 

хил. лв.; 

– възвръщаемост – от 2429 хил. лв. на 2253 хил. лв.;  

– разходи за студен резерв и резерв за услуги – от 228 287 хил. лв. на 209 933 

хил. лв.; 

– количество сумарна консумирана почасова мощност – от 36 389 019 МВт.ч 

на 37 628 562 МВт.ч.   

 

 Цената за достъп до електропреносната мрежа след направените 

корекции е 6,39 лв./МВтч, без ДДС. 

 

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА  

И КРАЙНИ СНАБДИТЕЛИ 

 

Съгласно § 4 от ПЗР на НРЦЕЕ, за енергийните предприятия за 

разпределение на електрическа енергия и за снабдяване с електрическа енергия на 

потребители, присъединени към разпределителните мрежи на съответната 

територия, се прилага метод на регулиране „Горна граница на приходи“. По силата 

на чл. 4, ал. 1, т. 2, б. „б“ от НРЦЕЕ, комисията утвърждава необходимите приходи 

на енергийното предприятие за първата година от регулаторния период и ги изменя 

в края на всяка година от регулаторния период.  

Предвидените корекции на необходимите приходи са във връзка с индекса на 

инфлация, който влияе на разходите, коефициента на ефективност, неизпълнението 

на целевите показатели за качество и разликата между прогнозни и действителни 

разходи за закупуване на енергия, както и разходи, предизвикани от промяна в 

структурата на потребление. 

Съгласно чл. 24 от НРЦЕЕ цените, по които електроразпределителните 

предприятия и крайните снабдители купуват електрическа енергия, се изменят 

ежегодно в съответствие с промените в покупните цени на електрическата енергия. 

  

След прегледа на всички данни във връзка с корекциите на утвърдените през 

предходния ценови период необходими приходи на електроразпределителните 

дружества и крайните снабдители с електрическа енергия и след анализ на 

постигнатите резултати, комисията е приложила следния общ подход. 
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 1. В утвърдените за втория ценови период необходими годишни приходи на 

електроразпределителните дружества са отразени прогнозните разходи за покупка 

на електрическа енергия за покриване на технологичните разходи за разпределение. 

Разходите за електрическа енергия са изчислени в съответствие с утвърденото 

относително тегло на технологични разходи за ценовия период и цената, по която 

общественият доставчик продава електрическа енергия за покриване на 

технологични разходи по преноса през електроразпределителните мрежи, към която 

са прибавени цената за достъп до електропреносната мрежа, цената за пренос през 

електропреносната мрежа, включително добавката за зелена енергия. 

  2. В утвърдените за втория ценови период необходими годишни приходи на 

крайните снабдители са отразени прогнозните разходи за покупка на електрическа 

енергия за снабдяване на крайните потребители, изчислени на основата на 

годишната прогноза за потребление и средна покупна цена за енергия. Средната 

покупна цена за енергия е формирана на основата на: 

 – индивидуалните прогнозни количества и разходи за покупка на 

електрическа енергия от обществения доставчик, включващи цена за достъп до 

електропреносната мрежа, цена за пренос през електропреносната мрежа и добавка 

за зелена енeргия към нея; 

 – индивидуалните прогнозни количества и разходи за покупка на 

електрическа енергия от когенерационни централи (топлофикационни и заводски 

централи) и ВЕЦ с инсталирана мощност над 10 МВт; 

 – индивидуалните прогнозни количества и разходи за покупка на 

електрическа енергия от ВЕИ, изчислени по базисната цена определена от ДКЕВР; 

за втория ценови период тя е определена в размер на 64,40 лв./МВтч.  

 3. Общественият доставчик ежемесечно възстановява на всеки един от 

крайните снабдители разликата между индивидуалните му действителни разходи за 

закупуване на електрическа енергия, произведена от ВЕИ, и разходите по базисна 

цена. 

 4. Във връзка с това, че предвидените понижаващи корекции на 

необходимите годишни приходи са взаимносвързани и реално неутрализират 

въздействието на корекцията с инфлация, която влияе на разходите, необходимите 

годишни приходи на електроразпределителните дружества и крайните снабдители 

не са коригирани с предвидените корекции по чл. 4 ал. 1, т. 2, б. „б“ и ал. 2 от 

НРЦЕЕ.  

 

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД 

Със заявление с вх. № Е-13-62-12/27.03.2009 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ 

АД е направило предложение за утвърждаване на цена за достъп до 

електроразпределителната мрежа и цени за пренос на електрическа енергия през 

съответната електроразпределителна мрежа, считано от 01.07.2009 г.  

 Предложените от дружеството цени на услугата разпределение на 

електрическа енергия от 01.07.2009 г. са, както следва: 

 – цена за достъп до разпределителната мрежа – 0,00969 лв./кВтч, без ДДС; 

 – цена за пренос на електрическа енергия през разпределителна мрежа на 

средно напрежение – 0,00660 лв./кВтч, без ДДС; 

– цена за пренос на електрическа енергия през разпределителна мрежа на 

ниско напрежение – 0,05399 лв./кВтч, без ДДС. 
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С писмо с вх. № към Е-13-62-23/12.05.2009 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ 

АД е представило като допълнение към подаденото заявление за утвърждаване на 

цени информация за обема на продажбите и покупките за периода юли 2008 г. – юни 

2009 г. 

 С писмо с вх. № Е-13-62-29/03.06.2009 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е 

представило становище във връзка с публикувания доклад за цени на електрическата 

енергия от 01.07.2009 г. и проведеното открито заседание на ДКЕВР на 02.06.2009 г. 

Дружеството счита, че предложените от комисията цена за достъп до 

разпределителната мрежа и цена за пренос по разпределителните мрежи не 

отговарят на неговата бизнес стратегия и бизнес план и не са ясни мотивите на 

комисията за намаление на действащите цена за достъп до разпределителната мрежа 

и цена за пренос на електрическа енергия през разпределителна мрежа на средно 

напрежение. 

 Дружеството изразява становище и относно размера на административните и 

с общо предназначение разходи за втората година от втория регулаторен период, 

които са запазени на нивото на предходната година, не са индексирани с 

инфлационния индекс за 2008 г. и не покриват дори планираните разходи за 

персонал. Дружеството изразява несъгласие с размера на включените 

амортизационни отчисления, инвестиционни разходи и оборотен капитал в 

необходимите приходи.  

 След извършения преглед на данните комисията счита, че възражението на 

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД е неоснователно. 

  

 В резултат на корекция на цените на закупената електрическа енергия 

от „НЕК“ ЕАД, „ЕСО“ ЕАД и от другите производители, цените, без ДДС и 

акциз, на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД при необходими годишни приходи 

343 438 хил. лв. са, както следва: 

 – цена за достъп – 0,00553 лв./кВтч; 

 – цена за пренос на електрическа енергия през разпределителна мрежа на 

средно напрежение – 0,00656 лв./кВтч; 

 – цена за пренос на електрическа енергия през разпределителна мрежа на 

ниско напрежение – 0,04085 лв./кВтч. 

 

„ЧЕЗ Електро България“ АД 

Със заявление с вх. № Е-13-47-7/27.03.2009 г., „ЧЕЗ Електро България“ АД е 

направило предложение за утвърждаване на цени за снабдяване с електрическа 

енергия, считано от 01.07.2009 г.  

 Предложените от „ЧЕЗ Електро България“ АД цени, по които продава 

електрическа енергия на битови потребители и на предприятия с по-малко от 50 

души нает персонал и с годишен оборот до 19,5 млн. лв. от 01.07.2009 г. са, както 

следва: 

1. Цени (без ДДС и акциз) на електрическата енергия за стопански 

потребители: 

а) за средно напрежение: 

– при измерване с три скали: 

• върхова –0,14326 лв./кВтч; 

• дневна – 0,08843 лв./кВтч; 
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• нощна – 0,04716 лв./кВтч; 

– при измерване с две скали: 

• дневна – 0,11938 лв./кВтч; 

• нощна – 0,04716 лв./кВтч; 

– при измерване с една скала – 0,11349 лв./кВтч; 

б) за ниско напрежение: 

– при измерване с три скали: 

• върхова – 0,14327 лв./кВтч; 

• дневна – 0,08234 лв./кВтч; 

• нощна – 0,04459 лв./кВтч; 

– при измерване с две скали: 

• дневна – 0,12499 лв./кВтч; 

• нощна – 0,04459 лв./кВтч; 

– при измерване с една скала – 0,10920 лв./кВтч. 

2. Цени (без ДДС и акциз) на електрическата енергия за битови потребители: 

– при измерване с две скали: 

• дневна – 0,10202 лв./кВтч; 

• нощна – 0,05474 лв./кВтч; 

 – при измерване с една скала – 0,10202 лв./кВтч.  

 

С писмо към вх. № Е-13-62-23/12.05.2009 г. „ЧЕЗ Електро България“ АД е 

представило като допълнение към подаденото заявление за утвърждаване на цени, 

информация за обема на продажбите и покупките за периода юли 2008 г. – юни 2009 

г. 

 С писмо с вх. № Е-13-47-23/03.06.2009 г. „ЧЕЗ Електро България“ АД е 

представило становище във връзка с публикувания доклад за цени на електрическата 

енергия от 01.07.2009 г. и проведено открито заседание на ДКЕВР на 02.06.2009 г.  

 Дружеството е изразило становище, че предложените от ДКЕВР цени за 

снабдяване не отговарят на реалното икономическо функциониране на дружеството. 

„ЧЕЗ Електро България“ АД посочва, че търпи негативен ефект от възникналите 

допълнителни разходи от новите покупни цени на електрическата енергия, 

произведена от ВЕИ, топлофикационни и когенерационни дружества.  

 Дружеството изразява несъгласие с размера на оборотния капитал, 

запазването на постоянните разходи на нивото на първата година от втория 

регулаторен период без да са индексирани с инфлационния индекс за 2008 г., както 

и с неприлагането на корекция със Z-фактор. 

След извършения преглед на данните комисията счита, че възражението на 

„ЧЕЗ Електро България“ АД е неоснователно. 

 В резултат на корекция на цените на закупената електрическа енергия 

от „НЕК“ ЕАД, „ЕСО“ ЕАД и от другите производители, цените, без ДДС и 

акциз, по които „ЧЕЗ Електро България“ АД продава електрическа енергия на 

битови потребители и на предприятия с по-малко от 50 души нает персонал и 

с годишен оборот до 19,5 млн. лв. при необходими приходи 811 126 хил. лв., са 

както следва:  

 – за стопански потребители, присъединени към електроразпределителните 

мрежи на средно и ниско напрежение: 
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Начин на 

измерване 

 

 

Зони в 

денонощието 

 

Цена,  

лв./кВтч 

СН НН 

С три скали 

върхова 0,14727 0,15051 

дневна 0,08672 0,08239 

нощна 0,04526 0,04628 

С две скали 
дневна 0,11782 0,12617 

нощна 0,04526 0,04628 

С една скала  0,11190 0,11032 

 

 – за битови потребители, присъединени към електроразпределителните 

мрежи на ниско напрежение: 

 

Начин на 

измерване 

Зони в 

денонощието 

Цена, 

лв./кВтч 

С две скали  
дневна 0,09331 

нощна 0,05005 

С една скала  0,09331 

 

 – добавка за зелена енергия за битови потребители и предприятия с по-малко 

от 50 души нает персонал и с годишен оборот до 19,5 млн. лв., присъединени към 

електроразпределителните мрежи на ниско и средно напрежение – 0,00212 лв./кВтч. 

 Добавката за зелена енергия се заплаща от всички потребители, 

присъединени към електроразпределителните мрежи на база консумираното 

количество електрическа енергия.  

 

„ЕВН България Електроразпределение“ АД 

Със заявление с вх. № Е-13-48-15/31.03.2009 г. „ЕВН България 

Електроразпределение“ АД е направило предложение за утвърждаване на цена за 

достъп до електроразпределителната мрежа и цени за пренос на електрическа 

енергия през съответната електроразпределителна мрежа, считано от 01.07.2009 г.  

 Предложените от дружеството цени на услугата разпределение на 

електрическата енергия от 01.07.2009 г. са, както следва: 

 – цена за достъп до разпределителната мрежа – 0,00568 лв./кВтч, без ДДС; 

 – цена за пренос на електрическа енергия през разпределителна мрежа на 

средно напрежение – 0,00904 лв./кВтч, без ДДС; 

 – цена за пренос на електрическа енергия през разпределителна мрежа на 

ниско напрежение – 0,05367 лв./кВтч, без ДДС. 

С писмо с вх. № Е-13-32-9/02.06.2009 г. дружеството е внесло становище 

относно доклада на дирекции „Електроенергетика“, „Икономически анализи и 

работа с потребители“ и „Правна“ за определяне на цените на електрическата 

енергия.  

Дружеството възразява срещу размера на признатите разходи за лицензионна 

дейност и посочва, че включените от комисията разходи в необходимите приходи са 

значително по-ниски от реално необходимите и липсва методика и правно 

основание за приложените от страна на ДКЕВР корекции.   
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 След извършения преглед на данните комисията счита, че възражението на 

„ЕВН България Електроразпределение“ АД е неоснователно. 

 

 В резултат на извършените корекции в разходите за закупуване на 

електрическа енергия за технологични разходи, цените (без ДДС и акциз) на 

„ЕВН България Електроразпределение“ АД, при необходими годишни приходи 

323 092 хил. лв. са, както следва:  

 – цена за достъп до разпределителната мрежа – 0,00527 лв./кВтч, без ДДС; 

– цена за пренос на електрическа енергия през разпределителна мрежа на 

средно напрежение – 0,00811 лв./кВтч, без ДДС; 

– цена за пренос на електрическа енергия през разпределителна мрежа на 

ниско напрежение – 0,04629 лв./кВтч, без ДДС. 

 
„ЕВН България Електроснабдяване “ АД 

Със заявление с вх. № Е-13-49-7/31.03.2009 г. „ЕВН България 

Електроснабдяване“ АД е направило предложение за утвърждаване на цени за 

снабдяване с електрическа енергия от 01.07.2009 г. 

 Предложените от дружеството цени за продажба на електрическа енергия на 

битови потребители и предприятия с по-малко от 50 души нает персонал и с 

годишен оборот до 19,5 млн. лв. от 01.07.2009 г. са, както следва: 

1. Цени на електрическата енергия за стопански потребители: 

а) средно напрежение: 

– при измерване с три скали: 

• върхова – 0,15070 лв./кВтч; 

• дневна – 0,09709 лв./кВтч; 

• нощна – 0,05372 лв./кВтч; 

– при измерване с две скали: 

• дневна – 0,12547 лв./кВтч; 

• нощна – 0,05372 лв./кВтч; 

– при измерване с една скала – 0,12153 лв./кВтч; 

б) ниско напрежение: 

– при измерване с три скали: 

• върхова – 0,15490 лв./кВтч; 

• дневна – 0,09962 лв./кВтч; 

• нощна – 0,05492 лв./кВтч; 

– при измерване с две скали: 

• дневна – 0,12889 лв./кВтч; 

• нощна – 0,05492 лв./кВтч; 

– при измерване с една скала – 0,12482 лв./кВтч. 

2. Цени на електрическата енергия за битови потребители: 

– при измерване с две скали: 

• дневна – 0,09962 лв./кВтч; 

• нощна – 0,05492 лв./кВтч; 

– при измерване с една скала – 0,9962 лв./кВтч. 

С писмо с вх. № Е-13-32-9/02.06.2009 г. дружеството е внесло становище 

относно доклада на дирекции „Електроенергетика“, „Икономически анализи и 
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работа с потребители“ и „Правна“ за определяне на цените на електрическата 

енергия. 

Според дружеството предложените цени на електрическата енергия са в 

противоречие с чл. 18б, ал. 3 от Правилата за търговия с електрическа енергия, както 

и че при определяне на цените не е приложен принципът за справедливо 

разпределяне на разходите на енергийните предприятия, произтичащи от наложени 

им задължения към обществото.   

Допълнително в писмото си дружеството предлага: 

– преразпределение на цените на електрическа енергия на „ЕВН България 

Електроснабдяване“ АД по тарифни зони при запазване на предложената от ДКЕВР 

средна продажна цена за дружеството; 

– отделяне от цената на електроенергията на крайния снабдител („ЕВН 

България Електроснабдяване“ АД) на цената за пренос и цената за достъп до 

електропреносната мрежа; 

– справедливо разпределение на разходите за закупуване на електрическа 

енергия от възобновяеми енергийни източници върху всички потребители на 

електрическа енергия; 

– определяне на обща крайна цена, включваща цената за достъп до 

електроразпределителната мрежа, цената за пренос през съответната 

електроразпределителна мрежа и цената на крайния снабдител, с цел улесняване на 

клиентите и облекчаване на фактурите.  

 След извършения преглед на данните комисията счита, че възражението на 

„ЕВН България Електроснабдяване“ АД е неоснователно. 

 

 В резултат на корекция на цените за закупена електрическа енергия от 

„НЕК“ ЕАД, „ЕСО“ ЕАД и други производители цените (без ДДС и акциз), по 

които „ЕВН България Електроснабдяване“ АД продава електрическа енергия на 

битови потребители и на предприятия с по-малко от 50 души нает персонал и 

с годишен оборот до 19.5 млн. лв. при необходими годишни приходи 619 869 хил. 

лв. са, както следва: 

– за стопански потребители, присъединени към електроразпределителните 

мрежи на средно и ниско напрежение: 

 

 

Начин на 

измерване 

 

 

Зони в 

денонощието 

 

Цена,  

лв./кВтч 

СН НН 

С три скали 

върхова 0,15085 0,15185 

дневна 0,08800 0,08964 

нощна 0,03714 0,04407 

С две скали 
дневна 0,11425 0,11425 

нощна 0,03714 0,04407 

С една скала  0,11057 0,11157 

 

– за битови потребители, присъединени към електроразпределителните 

мрежи на ниско напрежение: 
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Начин на 

измерване 

Зони в 

денонощието 

Цена, 

лв./кВтч 

С две скали  
дневна 0,09322 

нощна 0,04407 

С една скала  0,09322 

 

   – добавка за зелена енергия за битови потребители и предприятия с по-малко 

от 50 души нает персонал и с годишен оборот до 19,5 млн. лв., присъединени към 

електроразпределителните мрежи на ниско и средно напрежение – 0,00212 лв./кВтч. 

 Добавката за зелена енергия се заплаща от всички потребители, 

присъединени към електроразпределителните мрежи на база консумираното 

количество електрическа енергия.  

 

„Е.ОН България Мрежи“ АД 

 Със заявление с вх. № Е-13-45-16/30.03.2009 г. „Е.ОН България Мрежи“ АД е 

направило предложение за утвърждаване на цена за достъп до 

електроразпределителната мрежа и цени за пренос на електрическата енергия през 

съответната електроразпределителна мрежа, считано от 01.07.2009 г.  

 С писмо с вх. № към Е-13-45-24/13.05.2009 г. „Е.ОН България Мрежи“ АД е 

представило като допълнение към подаденото заявление за утвърждаване на цени, 

справка отчет за периода юли 2008 г. – март 2008 г. и прогноза за април – юни 2009 

г., както и справка за прогноза за пренесената енергия за периода юли 2009 г. – юни 

2010 г. С писмо с вх. № Е-13-45-27/21.05.2009 г. дружеството е внесло допълнение 

към заявлението за утвърждаване на цени на електрическата енергия, като е 

представило коригирани технико-икономически данни и е предложило нови цени за 

продажба на електрическата енергия.  

 Предложените от дружеството цени на услугата разпределение на 

електрическата енергия от 01.07.2009 г. са, както следва: 

 – цена за достъп до разпределителната мрежа – 0,01028 лв./кВтч, без ДДС; 

 – цена за пренос на електрическа енергия през разпределителна мрежа на 

средно напрежение – 0,01276 лв./кВтч, без ДДС; 

 – цена за пренос на електрическа енергия през разпределителна мрежа на 

ниско напрежение – 0,05957 лв./кВтч, без ДДС.   

За втория ценови период от втория регулаторен период „Е.ОН България 

Мрежи“ АД не предлага промяна на тарифната структура.  

 С писмо с вх. № Е-13-33-4/02.06.2009 г. дружеството е изразило притеснение 

относно доклада на дирекции „Електроенергетика“, „Икономически анализи и 

работа с потребителите“ и „Правна“ за намаляване на цената за разпределение на 

ниско напрежение, неспазване на чл. 24 от НРЦЕЕ и неприлагане на корекциите от 

наредбата и указанията в частта инфлационен индекс и Z-фактор. 

 След извършения преглед на данните комисията счита, че възражението на 

„Е.ОН България Мрежи“ АД е неоснователно. 

 

 В резултат на извършените корекции в разходите за закупуване на 

електрическа енергия за технологични разходи, цените (без ДДС и акциз) на 

„Е.ОН България Мрежи“ АД, при необходими годишни приходи 216 673 хил. лв. 

са, както следва:  
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– цена за достъп до разпределителната мрежа – 0,00826 лв./кВтч, без ДДС; 

– цена за пренос на електрическа енергия през разпределителна мрежа на 

средно напрежение – 0,00837 лв./кВтч, без ДДС; 

– цена за пренос на електрическа енергия през разпределителна мрежа на 

ниско напрежение – 0,04026 лв./кВтч, без ДДС. 

   

„Е.ОН България Продажби “ АД 

Със заявление с вх. № Е-13-46-7/30.03.2009 г. „Е.ОН България Продажби“ АД 

е направило предложение за утвърждаване на нови цени за продажба на 

електрическата енергия, считано от 01.07.2009 г.  

 С писмо към вх. № Е-13-45-24/14.05.2009 г. „Е.ОН България Продажби“ АД е 

представило като допълнение към подаденото заявление за утвърждаване на цени 

справка отчет за периода юли 2008 г. – март 2008 г. и прогноза за април – юни 2009 

г., както и справка за прогноза за купена и продадена електрическа енергия за 

периода юли 2009 г. – юни 2010 г. 

 С писмо с вх. № Е-13-46-12/21.05.2009 г. дружеството е внесло допълнение 

към заявлението за утвърждаване на цени на електрическата енергия, като е 

представило коригирани технико-икономически данни и е предложило нови цени за 

продажба на електрическата енергия.  

 Предложените от дружеството цени, по които продава електрическа енергия 

на битови потребители и на предприятия с по-малко от 50 души нает персонал и с 

годишен оборот до 19,5 млн. лв. от 01.07.2008 г. са, както следва: 

1. Цени (без ДДС и акциз) на електрическата енергия за стопански 

потребители: 

а) средно напрежение: 

– при измерване с три скали: 

• върхова – 0,17004 лв./кВтч; 

• дневна – 0,10203 лв./кВтч; 

• нощна – 0,05668 лв./кВтч; 

– при измерване с две скали: 

• дневна – 0,11903 лв./кВтч; 

• нощна – 0,.05668 лв./кВтч; 

– при измерване с една скала – 0,11336 лв./кВтч; 

б) ниско напрежение: 

– при измерване с три скали: 

• върхова – 0,17004 лв./кВтч; 

• дневна – 0,10203 лв./кВтч; 

• нощна – 0,05668 лв./кВтч; 

– при измерване с две скали: 

• дневна – 0,11903 лв./кВтч; 

• нощна – 0,05668 лв./кВтч; 

– при измерване с една скала – 0,11336 лв./кВтч. 

2. Цени (без ДДС и акциз) на електрическата енергия за битови потребители: 

– при измерване с две скали: 

• дневна – 0,10365 лв./кВтч; 

• нощна – 0,04936 лв./кВтч; 

– при измерване с една скала – 0,10365 лв./кВтч. 
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 С писмо с вх. № Е-13-33-4/02.06.2009 г. дружеството е изразило притеснение 

относно доклада на дирекции „Електроенергетика“, „Икономически анализи и 

работа с потребителите“ и „Правна“ за предложението за повишаване на тарифите за 

стопански потребители и намаляване на средните тарифи за бита, неспазване на чл. 

24 от НРЦЕЕ, неприлагане на годишните корекции от наредбата и указанията в 

частта инфлационен индекс и Z-фактор, и разпределение на разходите за зелена 

енергия върху всички потребители на пазара. 

 След извършения преглед на данните комисията счита, че възражението на 

„Е.ОН България Продажби“ АД е неоснователно. 

  
 В резултат на корекция на цените за закупена електрическа енергия от 

„НЕК“ ЕАД, „ЕСО“ ЕАД и други производители цените (без ДДС и акциз), по 

които „Е.ОН България Продажби“ АД продава електрическа енергия на битови 

потребители и на предприятия с по-малко от 50 души нает персонал и с 

годишен оборот до 19,5 млн. лв. при необходими годишни приходи 468 912 хил. 

лв. са, както следва: 

– за стопански потребители, присъединени към електроразпределителните 

мрежи на средно и ниско напрежение: 

 

Начин на 

измерване 

 

 

Зони в 

денонощието 

 

Цена,  

лв./кВтч 

СН НН 

С три скали 

върхова 0,15650 0,19050 

дневна 0,09330 0,09330 

нощна 0,04558 0,03300 

С две скали 
дневна 0,12175 0,12175 

нощна 0,04558 0,03300 

С една скала  0,10785 0,10785 

 
– за битови потребители, присъединени към електроразпределителните 

мрежи на ниско напрежение: 

 

Начин на 

измерване 

Зони в 

денонощието 

Цена, 

лв./кВтч 

С две скали  
дневна 0,10090 

нощна 0,04250 

С една скала  0,10090 

 
– добавка за зелена енергия за битови потребители и предприятия с по-малко 

от 50 души нает персонал и с годишен оборот до 19,5 млн. лв., присъединени към 

електроразпределителните мрежи на ниско и средно напрежение – 0,00212 лв./кВтч. 

 Добавката за зелена енергия се заплаща от всички потребители, 

присъединени към електроразпределителните мрежи на база консумираното 

количество електрическа енергия.  
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„ЕРП Златни пясъци “ АД 

Със заявление с вх. № Е-13-09-12/12.05.2009 г. „ЕРП Златни пясъци“ АД е 

направило предложение за утвърждаване на цена за достъп до 

електроразпределителната мрежа и цена за пренос на електрическа енергия през 

електроразпределителна мрежа на ниско напрежение, считано от 01.07.2009 г.  

 Предложените от дружеството цени на услугата разпределение на 

електрическата енергия са, както следва: 

 – цена за достъп до разпределителната мрежа – 0,00876 лв./кВтч, без ДДС; 

  – цена за пренос на електрическа енергия през разпределителна мрежа на 

ниско напрежение – 0,03560 лв./кВтч, без ДДС. 

 

 В резултат на извършените корекции в разходите за закупуване на 

електрическа енергия за технологични разходи, цените (без ДДС и акциз) на 

„ЕРП Златни пясъци“ АД, при необходими годишни приходи 2424 хил. лв. са, 

както следва:  

– цена за достъп до разпределителната мрежа– 0,00728 лв./кВтч; 

– цена за пренос през разпределителната мрежа на ниско напрежение – 

0,02916 лв./кВтч. 

 

„ЕСП Златни пясъци “ ООД 

С писмо към вх. № Е-13-09-10/11.05.2009 г. дружеството е представило 

справка за продажбите и покупките на електрическа енергия за периода 01.07.2008 г. 

– 30.06.2009 г. и прогноза за периода 01.07.2009 г. – 30.06.2010 г. 

  

В резултат на корекция на цените на закупената електрическа енергия 

от „НЕК“ ЕАД, „ЕСО“ ЕАД, цените (без ДДС и акциз), по които „ЕСП Златни 

пясъци“ ООД продава електрическа енергия на битови потребители и 

предприятия с по-малко от 50 души нает персонал и с годишен оборот до 19,5 

млн. лв., при необходими годишни приходи в размер на 6242 хил. лв. са, както 

следва:  

– за стопански потребители, присъединени към електроразпределителните 

мрежи ниско напрежение: 

 

Начин на 

измерване 

 

 

Зони в 

денонощието 

 

Цена, 

лв./кВтч 

НН 

С три скали 

върхова 0,17235 

дневна 0,08044 

нощна 0,02591 

С две скали 
дневна 0,12405 

нощна 0,02591 

С една скала  0,11471 

 

 – за битови потребители, присъединени към електроразпределителните 

мрежи на ниско напрежение: 
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Начин на 

измерване 

Зони в 

денонощието 

Цена, 

лв./кВтч 

С две скали  
дневна 0,10868 

нощна 0,04442 

 

– добавка за зелена енергия за битови потребители и предприятия с по-малко 

от 50 души нает персонал и с годишен оборот до 19.5 млн. лв., присъединени към 

електроразпределителните мрежи на ниско и средно напрежение – 0,00212 лв./кВтч. 

 Добавката за зелена енергия се заплаща от всички потребители присъединени 

към електроразпределителните мрежи на база консумираното количество 

електрическа енергия.  

 

Настоящите мотиви са неразделна част от Решение на ДКЕВР № Ц-23/25. 

06.2009 г. и са приети с Протоколно решение на ДКЕВР № 85/02.07.2009 г. 

 

Председател: 
Проф. д.т.н. инж. К. Шушулов 

Гл. секретар: 
Инж. А. Илиева 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

за утвърждаване на пределни цени на топлинната енергия 

и определяне на преференциални цени на електрическата енергия, 

произведена по комбиниран начин, считано от 1 април 2009 г. 
Решение на ДКЕВР № Ц-06 от 30 март 2009 г. 

 

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито 

заседание, проведено на 30.03.2009 г., като разгледа доклад с вх. № Е-ДК-

115/14.03.2009 г. и събраните данни при проведеното на 24.03.2009 г. открито 

заседание, установи следното. 

 

 С Решение № Ц-067/13.07.2007 г. ДКЕВР е приела за 22 лицензирани 

дружества от сектор „Топлоенергетика“ прилагането на метод на регулиране чрез 

стимули „Горна граница на цени“, като е определила регулаторен период от три 

години, считано от 01.08.2007 г. Със същото решение на тези дружества комисията 

е утвърдила пределни цени на топлинната енергия и е определила преференциални 

цени на електрическата енергия, произведена по комбиниран начин от централи с 

комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия. 

 За втория ценови период от тригодишния регулаторен период на посочените 

дружества от сектор „Топлоенергетика“ след извършени корекции по смисъла на чл. 

4, ал. 1, т. 2, б. „а“ от Наредбата за регулиране на цените на топлинната енергия 

(НРЦТЕ) комисията с Решение № Ц-020/26.06.2008 г. е утвърдила пределни цени на 

топлинната енергия и е определила преференциални цени на електрическата 



 44 

енергия, произведена по комбиниран начин от централи с комбинирано 

производство на електрическа и топлинна енергия. 

 Извършените от ДКЕВР корекции са в съответствие с указанията на ДКЕВР 

за корекции на цените на топлинната енергия и електрическата енергия от 

комбинирано производство за топлоенергийни дружества, регулирани чрез метода 

„Горна граница на цени“ за втория ценови период от първия регулаторен период, 

приети с Протоколно решение на ДКЕВР № 66/07.04.2008 г., т. 7.2 (указанията). 

 С отделни решения през 2008 г. за първи ценови период от двегодишен 

регулаторен период комисията е определила преференциални цени на електрическа 

енергия на 6 дружества, които работят с инсталации за комбинирано производство, 

но не са лицензирани, на 2 новолицензирани дружества и на едно дружество-

лицензиант, лицензията на което е изменена през годината, е утвърдила цени на 

топлинна енергия и определила преференциални цени на електрическа енергия. 

 С Решение № Ц-079/23.12.2008 г. ДКЕВР е утвърдила цена на природния газ 

614,66 лв./1000 нм
3
, считано от 01.01.2009 г., което представлява повишение с 32,73 

% спрямо прогнозната цена на природния газ, с която са изчислявани цените за 

енергия, утвърдени с Решение на ДКЕВР № Ц-020/26.06.2008 г. 

 Във връзка с промяната на цените на входа на газопреносната мрежа и на 

основание § 5 от Преходната разпоредба на Постановление на Министерския съвет 

№ 289/28.11.2008 г. за изменение и допълнение на НРЦТЕ, във връзка с чл. 21, ал. 1, 

т. 6, чл. 30, ал. 1, т. 2 и 3, чл. 33 и чл. 36а, ал. 2 от Закона за енергетиката, чл. 4, ал. 3 

и чл. 35а от НРЦТЕ и чл. 19б от Наредбата за регулиране на цените на 

електрическата енергия, с Решение № Ц-080/23.12.2008 г., считано от 01.01.2009 г., 

ДКЕВР е утвърдила изменение на пределните цени на топлинната енергия и е 

определила преференциални цени на електрическата енергия, произведена по 

комбиниран начин, на 23 дружества, работещи с основно гориво природен газ. 

 С отделни решения през 2009 г. комисията за първи ценови период от 

двегодишен регулаторен период е определила преференциални цени на 

електрическа енергия на 2 дружества, които работят с инсталации за комбинирано 

производство, но не са лицензирани. 

 Съгласно чл. 35а от НРЦТЕ комисията може да измени цените на енергията в 

съответствие с промяната на цените на входа на газопреносната мрежа. Това 

изменение следва да бъде извършено в съответствие с разпоредбата на чл. 4, ал. 3 от 

НРЦТЕ, според която при прилагането на метод на регулиране „Горна граница на 

цени“ цените могат да бъдат изменяни преди изтичане на ценовия период, в случай 

че е налице изменение на цените на природния газ, което води до необходимост от 

изменение на утвърдените ценообразуващи елементи. Следователно 

основателността на такова изменение на цените е обусловена от кумулативното 

наличие на две предпоставки. Първата предпоставка е изменение на цените на 

природния газ на входа на газопреносната мрежа. Втората предпоставка е свързана с 

необходимостта от изменение на утвърдените ценообразуващи елементи на 

енергийните дружества. 

 Първата предпоставка е налице, тъй като с Решение № Ц-05/30.03.2009 г. 

комисията е утвърдила на „Булгаргаз“ ЕАД цени на природния газ, в сила от 

01.04.2009 г. Необходимостта от едновременното осъществяване на 

административните производства по утвърждаване на цените на природния газ и на 

тези за енергия произтича от разпоредбата на чл. 35а от НРЦТЕ, според която в 
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случаите по чл. 4, ал. 3 от същата наредба комисията може да изменя цени на 

енергия в съответствие с промяната на цените на входа на газопреносната мрежа в 

сроковете по чл. 28 и 29 от Наредбата за регулиране на цените на природния газ. 

 Действащите цени на енергията на дружествата, които работят с основно 

гориво природен газ, са изчислени при цена на природния газ 614,66 лв./1000 нм
3
 

(без ДДС), в сила от 1 януари 2009 г. С утвърждаването на цената на природния газ 

в размер на 545,97 лв./1000 нм
3
 (без ДДС), в сила от 1 април 2009 г., намалението на 

действащата цена на природния газ спрямо включената при образуването на цените 

на топлофикационните дружества е с 11,18 %. В състава на утвърдените 

необходими приходи на топлофикационните дружества, които работят с основно 

гориво природен газ, с най-голям дял са разходите за покупка на природен газ, 

поради което изменението на действащата цена на природния газ от 01.04.2009 г. ще 

окаже значително влияние върху разходите на дружествата в посока на тяхното 

намаляване. ДКЕВР счита, че това обстоятелство обуславя необходимостта от 

изменение на утвърдените необходими годишни приходи, които са ценообразуващи 

елементи, т.е. налице е и втората предпоставка за изменение на цените по чл. 4, ал. 3 

от НРЦТЕ. 

 Същевременно ДКЕВР счита, че при определянето на преференциалните 

цени на електрическата енергия, произведена по комбиниран начин, следва да бъдат 

коригирани и добавките по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ. С Решение на ДКЕВР № Ц-

080/23.12.2008 г. са определени преференциални цени на електрическата енергия, 

произведена по комбиниран начин от централи с комбинирано производство на 

електрическа и топлинна енергия, като е увеличена добавката по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ 

за топлофикационните дружества с пренос на топлинна енергия за отопление и 

битово горещо водоснабдяване с 30 лв./МВтч. Това е довело до допълнителни 

разходи за „НЕК“ ЕАД и крайните снабдители с електрическа енергия, които на 

основание чл. 162, ал. 1 от ЗЕ са длъжни да изкупят по преференциални цени от 

производители, присъединени към съответната мрежа, цялото количество 

електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство на топлинна 

и електрическа енергия, с изключение на количествата, които производителят 

ползва за собствени нужди или има сключени договори по реда на глава девета, 

раздел VII от ЗЕ или с които участва на балансиращия пазар. От една страна, тези 

допълнителни разходи не могат да бъдат компенсирани към настоящия момент чрез 

цените на електрическата енергия на обществения доставчик, съответно на крайните 

снабдители, а от друга страна, предвид понижаването на цената на газа, е отпаднала 

необходимостта от допълнителна подкрепа за топлофикационните дружества с 

пренос на топлинна енергия за отопление и битово горещо водоснабдяване. 

 Предвид изложените обстоятелства и с оглед осигуряване на баланс между 

интересите на енергийните предприятия и потребителите, както и осигуряване на 

равнопоставеност между отделните категории енергийни предприятия и създаване 

на стимули за ефективната им дейност, комисията счита, че определените добавки 

по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ на топлофикационните дружества следва да бъдат намалени с 

10 лв. 

 Предвид изложеното по-горе, цените на енергията на дружествата от сектор 

„Топлоенергетика“ са изчислени при отчитане единствено на променената цена на 

природния газ, която оказва влияние върху размера на необходимите годишни 

приходи, без да са променени останалите ценообразуващи елементи. 
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 Изчисленията на изменените цени и необходимите годишни приходи са 

направени при спазване на следното: 

 – цена на природния газ – 545,97 лв./1000 нм
3
; 

 – намалена добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ за топлофикационните дружества с 

пренос на топлинна енергия за отопление и битово горещо водоснабдяване. 

  

 След проведеното на 24.03.2009 г. открито заседание за разглеждане на 

доклад с вх. № Е-ДК-115/14.03.2009 г. са постъпили възражения и становища от 

следните дружества: „Топлофикация Плевен“ ЕАД, ЧЗП „Румяна Величкова“, „Алт 

Ко“ АД, „В&ВГД Оранжерии Петрич“ ООД и „Далкия Варна“ ЕАД. Възраженията 

на дружествата основно касаят размера на добавката по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ, както и 

намаляването на преференциалната цена на електрическата енергия. Комисията 

счита, че възраженията на дружествата са неоснователни, тъй като изменението на 

цената на енергията е следствие единствено на изменение на цената на природния 

газ и при спазване на изискванията на НРЦТЕ. 

 „Топлофикация Казанлък“ АД с факс от 25.03.2009 г. уведомява ДКЕВР, че 

през следващите тримесечия на 2009 г. потреблението на природен газ от 

дружеството няма да надхвърли 5 000 000 м
3
, при което добавките за разпределение 

и снабдяване на „Ситигаз България“ АД – регион „Тракия“, се променят сумарно от 

53,05 лв./1000 нм
3
 на 57,52 лв./1000 нм

3 
и цената на природния газ, с която се 

изчисляват цените за енергия на дружеството, ще бъде 603,49 лв./1000 нм
3
. 

Направеното възражение е обосновано и е отразено в цените на дружеството. 

 

 Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 30, ал. 1, т. 

2 и 3, чл. 33 и чл. 36а, ал. 2 от Закона за енергетиката, чл. 4, ал. 3 и чл. 35а от 

Наредбата за регулиране на цените на топлинната енергия и чл. 19б от 

Наредбата за регулиране на цените на електрическата енергия, 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

 Считано от 01.04.2009 г., утвърждава изменение на пределните цени на 

топлинната енергия и определя преференциални цени на електрическата 

енергия, произведена по комбиниран начин, както следва. 

  

1. „Топлофикация София“ ЕАД 

 1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 221,29 лв./МВтч, 

в т.ч.: 

 – индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 159,29 

лв./МВтч; 

 – добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 62,00 лв./МВтч. 

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

ДДС – 155,17 лв./МВтч. 

 3. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода 

без ДДС – 74,71 лв./МВтч. 
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 4. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с гореща вода без ДДС за 

асоциации по чл. 151, ал. 1 от ЗЕ – 70,97 лв./МВтч. 

 5. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с гореща вода без ДДС за 

доставчици по чл. 149а от ЗЕ – 70,97 лв./МВтч.  

 Цените са определени при необходими годишни приходи – 499 321 хил. лв. 

 

2. „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД 

 1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 207,96 лв./МВтч, 

в т.ч.: 

 – индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 127,96 

лв./МВтч; 

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

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

ДДС – 232,98 лв./МВтч. 

 3. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода 

без ДДС – 81,25 лв./МВтч. 

 4. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с гореща вода без ДДС за 

асоциации по чл. 151, ал. 1 от ЗЕ – 80,25 лв./МВтч. 

 5. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с гореща вода без ДДС за 

доставчици по чл. 149а от ЗЕ – 80,25 лв./МВтч. 

 Цените са определени при необходими годишни приходи – 53 945 хил. лв. 

 

3. „Топлофикация Плевен“ ЕАД 

 1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 220,88 лв./МВтч, 

в т.ч.: 

 – индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 178,88 

лв./МВтч; 

 – добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 42,00 лв./МВтч. 

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

ДДС – 97,70 лв./МВтч. 

 3. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода 

без ДДС – 80,61 лв./МВтч. 

 Цените са определени при необходими годишни приходи – 50 897 хил. лв. 

 

4. „Топлофикация Шумен“ ЕАД 

 1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 244,29 лв./МВтч, 

в т.ч.: 

 – индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 204,29 

лв./МВтч; 

 – добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 40,00 лв./МВтч. 

 2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода 

без ДДС – 96,32 лв./МВтч. 

 Цените са определени при необходими годишни приходи – 9166 хил. лв. 

 

5. „Далкия Варна“ ЕАД 

 1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 203,15 лв./МВтч, 

в т.ч.: 
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 – индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 118,15 

лв./МВтч; 

 – добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 85,00 лв./МВтч. 

 2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода 

без ДДС – 78,01 лв./МВтч. 

 Цените са определени при необходими годишни приходи – 11 916 хил. лв. 

 

6. „Топлофикация Бургас“ ЕАД 

 1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 207,49 лв./МВтч, 

в т.ч.: 

 – индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 147,49 

лв./МВтч; 

 – добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 60,00 лв./МВтч. 

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

ДДС – 78,20 лв./МВтч. 

 3. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода 

без ДДС – 69,42 лв./МВтч. 

 Цените са определени при необходими годишни приходи – 37 166 хил. лв. 

 

7. „Топлофикация Враца“ ЕАД 

 1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 197,25 лв./МВтч, 

в т.ч.: 

 – индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 127,25 

лв./МВтч; 

 – добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 70,00 лв./МВтч. 

 2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода 

без ДДС – 78,41 лв./МВтч. 

 Цените са определени при необходими годишни приходи – 16 172 хил. лв. 

 

8. „Топлофикация ВТ“ АД, гр. Велико Търново 

 1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 235,59 лв./МВтч, 

в т.ч.: 

 – индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 150,59 

лв./МВтч; 

 – добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 85,00 лв./МВтч. 

 2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода 

без ДДС – 96,77 лв./МВтч. 

 Цените са определени при необходими годишни приходи – 7789 хил. лв. 
 Забележка. Изчисленията са извършени с цена на природен газ на 

газоразпределително дружество – 627,05 лв./1000 нм
3
. 

 

9. „Топлофикация Правец“ ЕАД 

 1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 204,44 лв./МВтч, 

в т.ч.: 

 – индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 134,44 

лв./МВтч; 

 – добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 70,00 лв./МВтч. 
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 2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода 

без ДДС – 111,89 лв./МВтч. 

 Цените са определени при необходими годишни приходи – 705 хил. лв. 

 

10. „Топлофикация Казанлък“ АД 

 1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 225,04 лв./МВтч, 

в т.ч.: 

 – индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 140,04 

лв./МВтч; 

 – добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 85,00 лв./МВтч. 

 2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода 

без ДДС – 96,22 лв./МВтч. 

 Цените са определени при необходими годишни приходи – 6010 хил. лв. 
 Забележка. Изчисленията са извършени с цена на природен газ на 

газоразпределително дружество – 603,49 лв./1000 нм
3
, както е предложено от дружеството.  

 

11. „Топлофикация Разград“ ЕАД 

 Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода без 

ДДС – 107,76 лв./МВтч. 

 Цената е определена при необходими годишни приходи – 2774 хил. лв. 

 

12. „Лукойл Енергия и Газ България“ ЕООД 

 1. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара без 

ДДС – 85,28 лв./МВтч. 

 2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода 

без ДДС – 84,70 лв./МВтч. 

 Цените са определени при индивидуална цена на комбинирана електрическа 

енергия – 148,28 лв./МВтч, и необходими годишни приходи – 312 870 хил. лв. 

 

13. „Биовет“ АД 

 1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 169,86 лв./МВтч, 

в т.ч.: 

 – индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 164,86 

лв./МВтч; 

 – добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 5,00 лв./МВтч. 

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

ДДС – 78,47 лв./МВтч 

 Цените са определени при необходими годишни приходи – 27 381 хил. лв. 

 

14. „Ямболен“ АД 

 Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара без 

ДДС – 80,78 лв./МВтч. 

 Цената е определена при необходими годишни приходи – 18 822 хил. лв. 

 

15. „Юлико – Евротрейд“ ЕООД 

 1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 208,48 лв./МВтч, 

в т.ч.: 
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 – индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 207,48 

лв./МВтч; 

 – добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 1,00 лв./МВтч. 

 2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода 

без ДДС – 109,94 лв./МВтч. 

 Цените са определени при необходими годишни приходи – 592 хил. лв. 

 

16. „Зебра“ АД 

 1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 125,52 лв./МВтч, 

в т.ч.: 

 – индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 120,52 

лв./МВтч; 

 – добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 5,00 лв./МВтч. 

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

ДДС – 98,48 лв./МВтч. 

 3. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода 

без ДДС – 97,67 лв./МВтч. 

 Цените са определени при необходими годишни приходи – 2370 хил. лв. 

 

17. „В&ВГД Оранжерии Петрич“ ООД 

 Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 164,40 лв./МВтч, в 

т.ч.: 

 – индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 163,40 

лв./МВтч; 

 – добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 1,00 лв./МВтч. 

 Цената е определена при необходими годишни приходи – 18 217 хил. лв. 

 

18. „Димитър Маджаров-2“ ЕООД 

 Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 157,77 лв./МВтч, в 

т.ч.: 

 – индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 156,77 

лв./МВтч; 

 – добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 1,00 лв./МВтч. 

 Цената е определена при необходими годишни приходи – 2290 хил. лв. 

 

19. ЧЗП „Румяна Величкова“ 

 Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 127,49 лв./МВтч, в 

т.ч.: 

 – индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 126,49 

лв./МВтч; 

 – добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 1,00 лв./МВтч. 

 Цената е определена при необходими годишни приходи – 2131 хил. лв. 

 

20. „Алт Ко“ АД 

 Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 160,84 лв./МВтч, в 

т.ч.: 
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 – индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 159,84 

лв./МВтч; 

 – добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 1,00 лв./МВтч. 

 Цената е определена при необходими годишни приходи – 2418 хил. лв. 

 

21. „Унибел“ АД 

 Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 135,15 лв./МВтч, в 

т.ч.: 

 – индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 134,15 

лв./МВтч; 

 – добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 1,00 лв./МВтч. 

 Цената е определена при необходими годишни приходи – 1740 хил. лв. 

 

22. „МБАЛ - Търговище“ АД 

 Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 209,56 лв./МВтч, в 

т.ч.: 

 – индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 189,56 

лв./МВтч; 

 – добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 20,00 лв./МВтч. 

 Цената е определена при необходими годишни приходи – 303 хил. лв. 
 Забележка. Изчисленията са извършени с цена на природен газ на 

газоразпределително дружество – 722,38 лв./1000 нм
3
.  

 

23. „Актив Ко“ ООД, гр. Севлиево 

 1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 162,53 лв./МВтч, 

в т.ч.: 

 – индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 161,53 

лв./МВтч; 

 – добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 1,00 лв./МВтч. 

 2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода 

без ДДС – 86,89 лв./МВтч. 

 Цените са определени при необходими годишни приходи – 281 хил. лв. 
 Забележка. Изчисленията са извършени с цена на природен газ на 

газоразпределително дружество – 609,11  лв./1000 нм
3
.  

 

24. „Геррад“ АД 

 Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара без 

ДДС – 159,11 лв./МВтч. 

 Цената е определена при необходими годишни приходи – 2578 хил. лв. 

 

 Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд 

в 14 (четиринадесет) дневен срок. 

 

Председател: 
Проф. д.т.н. инж. К. Шушулов 

Гл. секретар: 
Инж. А. Илиева 
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РЕШЕНИЕ 

за утвърждаване на пределни цени на топлинната енергия 

и определяне на преференциални цени на електрическата енергия, 

произведена по комбиниран начин, считано от 1 юли 2009 г. 
Решение на ДКЕВР № Ц-22 от 25 юни 2009 г. 

 

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито заседание, 

проведено на 25.06.2009 г., като разгледа преписка № ПЦ-49/2009 г., образувана по 

заявление с вх. № Е-14-01-12/10.04.2009 г. за изменение на цени на електрическа и 

топлинна енергия, подадено от „Топлофикация София“ ЕАД, преписка № ПЦ-

27/2009 г., образувана по заявление с вх. № Е-14-49-17/31.03.2009 г. за изменение на 

цени на електрическа и топлинна енергия, подадено от „ЕВН България 

Топлофикация“ ЕАД, преписка № ПЦ-41/2009 г., образувана по заявление с вх. № 

Е-14-09-11/14.04.2009 г. за изменение на цени на електрическа и топлинна енергия, 

подадено от „Топлофикация Русе“ АД, преписка № ПЦ-32/2009 г., образувана по 

заявление с вх. № Е-14-03-10/10.04.2009 г. за изменение на цени на електрическа и 

топлинна енергия, подадено от „Топлофикация Перник“ ЕАД, преписка № ПЦ-

57/2009 г., образувана по заявление с вх. № Е-14-04-6/22.04.2009 г. за изменение на 

цени на електрическа и топлинна енергия, подадено от „Топлофикация Плевен“ 

ЕАД, преписка № ПЦ-37/2009 г., образувана по заявление с вх. № Е-14-07-

6/13.04.2009 г. за изменение на цени на електрическа и топлинна енергия, подадено 

от „Топлофикация Сливен“ ЕАД, преписка № ПЦ-33/2009 г., образувана по 

заявление с вх. № Е-14-11-10/10.04.2009 г. за изменение на цени на електрическа и 

топлинна енергия, подадено от „Топлофикация Габрово“ ЕАД, преписка № ПЦ-

48/2009 г., образувана по заявление с вх. № Е-14-06-13/15.04.2009 г. за изменение на 

цени на електрическа и топлинна енергия, подадено от „Топлофикация Враца“ ЕАД, 

преписка № ПЦ-47/2009 г., образувана по заявление с вх. № Е-14-13-16/15.04.2009 г. 

за изменение на цени на електрическа и топлинна енергия, подадено от 

„Топлофикация Бургас“ ЕАД, преписка № ПЦ-56/2009 г., образувана по заявление с 

вх. № Е-14-53-9/16.04.2009 г. за изменение на цени на електрическа и топлинна 

енергия, подадено от „Далкия Варна“ ЕАД, преписка № ПЦ-40/2009 г., образувана 

по заявление с вх. № Е-14-05-7/14.04.2009 г. за изменение на цени на електрическа и 

топлинна енергия, подадено от „Топлофикация ВТ“ АД, преписка № ПЦ-35/2009 г., 

образувана по заявление с вх. № Е-14-24-8/13.04.2009 г. за изменение на цена на 

топлинна енергия, подадено от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, преписка № ПЦ-34/2009 г., 

образувана по заявление с вх. № Е-14-28-3/10.04.2009 г. за изменение на цени на 

електрическа и топлинна енергия, подадено от „Девен“ АД, преписка № ПЦ-39/2009 

г., образувана по заявление с вх. № Е-14-38-8/13.04.2009 г. за изменение на цени на 

електрическа и топлинна енергия, подадено от „ТЕЦ Свилоза“ АД, преписка № ПЦ-

36/2009 г., образувана по заявление с вх. № Е-14-35-7/13.04.2009 г. за изменение на 

цена на електрическа енергия, подадено от „Видахим“ АД, преписка № ПЦ-50/2009 

г., образувана по заявление с вх. № Е-14-31-6/10.04.2009 г. за изменение на цени на 

електрическа и топлинна енергия, подадено от „Брикел“ ЕАД, преписка № ПЦ-

46/2009 г., образувана по заявление с вх. № Е-14-41-6/15.04.2009 г. за изменение на 

цени на електрическа и топлинна енергия, подадено от „Биовет“ АД, преписка № 

ПЦ-42/2009 г., образувана по заявление с вх. № Е-14-32-3/14.04.2009 г. за изменение 

на цени на електрическа и топлинна енергия, подадено от „Захар“ ЕАД, преписка № 
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ПЦ-63/2009 г., образувана по заявление с вх. № Е-12-00-723/08.05.2009 г. за 

изменение на цена на електрическа енергия, подадено от „Димитър Маджаров - 2“ 

ЕООД, преписка № ПЦ-60/2009 г., образувана по заявление с вх. № Е-12-00-

694/27.04.2009 г. за изменение на цена на електрическа енергия, подадено от ЧЗП 

„Румяна Величкова“, както и доклади с вх. № Е-ДК-202/22.05.2009 г., № Е-ДК-

215/25.05.2009 г. и № Е-ДК-258/24.06.2009 г., събраните данни и доказателства при 

проведените на 02.06.2009 г. открито заседание и на 09.06.2009 г. обществено 

обсъждане по преписките, установи следното. 

 

 С Решение № Ц-067/13.07.2007 г. ДКЕВР е приела прилагането на метод на 

регулиране чрез стимули „Горна граница на цени“, определила е регулаторен 

период от три години, считано от 01.08.2007 г., и считано от същата дата е 

утвърдила цени и ценообразуващи елементи за 22 дружества от сектор 

„Топлоенергетика“. 

 В съответствие с чл. 4, ал. 1, т. 2, б. „а“ от Наредбата за регулиране на цените 

на топлинната енергия (НРЦТЕ) и чл. 4, ал. 1, т. 2, б. „а“ от Наредбата за регулиране 

на цените на електрическата енергия (НРЦЕЕ), при прилагане на метода на 

регулиране „Горна граница на цени“ комисията утвърждава на енергийните 

предприятия цени за първата година от регулаторния период и ги изменя в края на 

всяка година от регулаторния период по следната формула: 

 

 Цt = Ц(t-1) . (1 + И − X)t, 

 

 където 

 Цt е цената за съответната година от регулаторния период, подлежаща на 

утвърждаване от комисията; 

 И – индексът на инфлация за предходен отчетен период съобразно нейното 

влияние върху разходите на предприятието; 

 t – съответната година от регулаторния период; 

 X – коефициентът за подобряване на ефективността. 

 Съгласно чл. 28а, ал. 1 от НРЦТЕ и чл. 28б, ал. 1 от НРЦЕЕ енергийните 

предприятия, спрямо които комисията прилага методи на регулиране чрез стимули, 

подават заявление за утвърждаване на коригирани необходими приходи и цени за 

втория или следващите ценови периоди от регулаторния период. 

 Същевременно съгласно чл. 35а от НРЦТЕ комисията може да изменя цените 

на енергията в съответствие с промяната на цените на входа на газопреносната 

мрежа. Това изменение се извършва в съответствие с разпоредбата на чл. 4, ал. 3 от 

НРЦТЕ, според която при прилагането на метод на регулиране „Горна граница на 

цени“ цените могат да бъдат изменяни преди изтичане на ценовия период, в случай 

че е налице изменение на цените на природния газ, което води до необходимост от 

изменение на утвърдените ценообразуващи елементи. Следователно 

основателността на такова изменение на цените е обусловена от кумулативното 

наличие на две предпоставки. Първата предпоставка е изменение на цените на 

природния газ на входа на газопреносната мрежа. Втората предпоставка е свързана с 

необходимостта от изменение на утвърдените ценообразуващи елементи на 

енергийните дружества. Необходимостта от едновременното осъществяване на 

административните производства по утвърждаване на цените на природния газ и на 
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цените за енергия произтича от разпоредбата на чл. 35а от НРЦТЕ, според която в 

случаите по чл. 4, ал. 3 от същата наредба комисията може да изменя цени на 

енергия в съответствие с промяната на цените на входа на газопреносната мрежа в 

сроковете по чл. 28 и 29 от Наредбата за регулиране на цените на природния газ. 

 В изпълнение на нормативните изисквания при прилагане на метода на 

ценово регулиране „Горна граница на цени“, с Решение № Ц-020/26.06.2008 г. 

ДКЕВР е извършила корекция на цените за енергия на посочените 22 дружества от 

сектор „Топлоенергетика“ за втората година от регулаторния период и считано от 

01.07.2008 г. е утвърдила техните цени и коригирани необходими приходи. 

 През 2008 г. с отделни свои решения комисията е определила 

преференциални цени на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин, 

на 5 дружества, на 3 дружества – цени на електрическа и на топлинна енергия, и е 

утвърдила цена на топлинна енергия на 1 дружество. 

 Във връзка с промяната на цените на входа на газопреносната мрежа и на 

основание § 5 от Преходната разпоредба на Постановление на Министерския съвет 

№ 289/28.11.2008 г. за изменение и допълнение на НРЦТЕ, във връзка с чл. 21, ал. 1, 

т. 6, чл. 30, ал. 1, т. 2 и 3, чл. 33 и чл. 36а, ал. 2 от Закона за енергетиката, чл. 4, ал. 3 

и чл. 35а от НРЦТЕ и чл. 19б от НРЦЕЕ, с Решение № Ц-080/23.12.2008 г., считано 

от 01.01.2009 г. ДКЕВР е утвърдила изменение на пределните цени на топлинната 

енергия и е определила преференциални цени на електрическата енергия, 

произведена по комбиниран начин на 23 дружества, работещи с основно гориво 

природен газ. С това решение на ДКЕВР преференциалните цени на електрическата 

енергия, произведена по комбиниран начин от централи с комбинирано 

производство на електрическа и топлинна енергия, са определени, като е увеличена 

добавката по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ за топлофикационните дружества с пренос на 

топлинна енергия за отопление и битово горещо водоснабдяване с 30 лв./МВтч. 

 През първото тримесечие на 2009 г. са определени преференциални цени на 

електрическа енергия на 2 дружества и на 1 дружество – цени на електрическа и 

топлинна енергия, с регулаторен период от 2 години. 

 Във връзка с промяната на цените на входа на газопреносната мрежа, с 

Решение № Ц-06/30.03.2009 г. считано от 01.04.2009 г. ДКЕВР е утвърдила 

изменение на пределните цени на топлинната енергия и е определила 

преференциални цени на електрическата енергия, произведена по комбиниран 

начин, на 24 дружества, работещи с основно гориво природен газ. С това решение 

на ДКЕВР преференциалните цени на електрическата енергия, произведена по 

комбиниран начин от централи с комбинирано производство на електрическа и 

топлинна енергия, са определени, като добавките по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ на 

топлофикационните дружества с пренос на топлинна енергия за отопление и битово 

горещо водоснабдяване са намалени с 10 лв. 

 Във връзка с разпоредбата на чл. 4, ал. 1, т. 2, б. „а“ от НРЦТЕ за изменение 

на цените на електрическата и/или топлинната енергия в края на поредната година 

от регулаторния период, с писмо на ДКЕВР с изх. № Е-14-00-11/30.03.2009 г. от 

дружествата е поискано в срок до 10.04.2009 г. да подадат съответното заявление за 

изменение на цените на топлинната и/или електрическата енергия за поредния 

ценови период от регулаторния период при спазване на изискването на чл. 29 от 

НРЦТЕ. Със същото писмо на дружествата е указано предложенията за изменение 

на цените да бъдат в съответствие с указанията на ДКЕВР за корекции на цените на 
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топлинната енергия и електрическата енергия от комбинирано производство за 

топлоенергийни дружества, регулирани чрез метода „Горна граница на цени“ за 

втория ценови период от първия регулаторен период, приети на 07.04.2008 г. с 

Протоколно решение на ДКЕВР № 66, т. 7.2, и публикувани на интернет страницата 

на комисията, като във връзка с корекцията на разходите по т. 4 и 5 от указанията се 

прилагат примерни стойности, както следва: 

 – инфлация от 7,8 % по данни на НСИ за индекса на потребителските цени за 

декември 2008 г. спрямо декември 2007 г.; 

 – коефициенти за подобряване на ефективността за цени на електрическата 

енергия и топлинната енергия с топлоносител водна пара, равен на 4,0 %, и за цени 

на топлинна енергия с топлоносител гореща вода, равен на 4,5%. 

 – цена на природен газ от „Булгаргаз“ ЕАД – 399,60 лв./1000 нм
3
, без ДДС; 

 – цени на въглища и течни горива – среднопретеглена цена между наличните 

количества на склад към 31.03.2009 г. и действащите по договори за доставка 

количества и цени (прилагат се копия на договорите и анексите към тях). 

 

 Заявления за изменение на цените на топлинната и/или електрическата 

енергия за поредния ценови период не са подадени в ДКЕВР от следните дружества: 

„Топлофикация Шумен“ ЕАД, „Топлофикация Правец“ ЕАД, „Топлофикация 

Разград“ ЕАД, „Ямболен“ АД, „Зебра“ АД, „Актив Ко“ ООД и „Бул Еко Енергия“ 

ООД. 

 

 След прегледа на представените от дружествата заявления в 

ценообразуващите справки са нанесени корекции в съответствие с указанията 

на ДКЕВР и при прилагане на следния общ подход. 

 1. Коригирани са условно-постоянните разходи без разходите за амортизации 

с коефициент на инфлация от 4,3 % по данни на НСИ за индекса на потребителските 

цени за април 2009 г. спрямо май 2008 г. 

 2. Коефициент за подобряване на ефективността за цени на електрическата 

енергия и топлинната енергия с топлоносител водна пара и гореща вода, равен на 

1,0 %. 

 3. Прогнозна цена на природния газ за следващата година от регулаторния 

период в размер на 382,63 лв./1000 нм
3

 без ДДС. 

 4. Валутен курс 1,49 лв./щ.д. 

 5. За дружествата, които не са подали заявления, са приложени разпоредбите 

на чл. 33, ал. 3 от НРЦТЕ и чл. 32а, ал. 3 от НРЦЕЕ, съгласно които в случай че 

енергийното предприятие не е подало заявление и/или не е представило 

необходимата информация, комисията може служебно да утвърди коригирани 

необходими приходи и цени за следващия ценови период от регулаторния период 

въз основа на данните, с които разполага. 

 6. Необходимите годишни приходи на дружествата са коригирани съобразно 

утвърдените прогнозни количества топлинна и електрическа енергия за ценовия 

период и съответните цени за енергия. 

 7. Добавките по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ са преразгледани и коригирани в 

съответствие с критериите по чл. 19б от НРЦЕЕ, както следва. 

 – За топлофикационните дружества „Топлофикация София“ ЕАД, 

„Топлофикация Плевен“ ЕАД и „Топлофикация Шумен“ ЕАД, работещи с основно 
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гориво природен газ и по класическа технология (за „Топлофикация Плевен“ ЕАД и 

с надстройка от газова турбина и котел-утилизатор), се определя надбавка от 30 

лв./МВтч, а за „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД, поради постигната висока 

ефективност на използване на първичния енергиен ресурс, се определя надбавка от 

35 лв./МВтч. 

 – За топлофикационните дружества „Топлофикация Русе“ ЕАД, 

„Топлофикация Перник“ ЕАД, „Топлофикация Сливен“ ЕАД и „Топлофикация 

Габрово“ ЕАД, използващи за основно гориво въглища, характеризиращи се с 

различна мощност на централата, надбавката е 1 лв./МВтч. 

 – За топлофикационните дружества „Топлофикация Бургас“ ЕАД, 

„Топлофикация Враца“ ЕАД и „Топлофикация Правец“ ЕАД, характеризиращи се с 

различна инсталирана мощност на централата на базата на газови двигатели, 

използващи за основно гориво природен газ, надбавката се определя на 35 лв./МВтч. 

За „Топлофикация ВТ“ АД, гр. Велико Търново, и „Топлофикация Казанлък“ ЕАД, 

работещи по същата технология и закупуващи природен газ от газоразпределителни 

дружества, надбавката се определя на 40 лв./МВтч. За „Далкия Варна“ ЕАД, 

работещо по същата технология, надбавката се определя на 45 лв./МВтч поради 

постигната висока ефективност на използване на първичния енергиен ресурс. 

 – За централи с преобладаващ характер на основния топлинен товар за 

технологични нужди надбавката е 1 лв./МВтч, с изключение на „Девен“ АД с 

надбавка 25 лв./МВтч поради технологичната особеност на производството, водеща 

до висока ефективност, както и инвестиции, подобряващи екологичните показатели. 

 – За „Енергоконсулт“ АД, работещо с газов двигател и основно гориво 

природен газ с преобладаващ топлинен товар за битово потребление и закупуващо 

природен газ от газоразпределително дружество, надбавката е 30 лв./МВтч. 

 – За „МБАЛ – Търговище“ АД, работещо с газов двигател, използващ за 

основно гориво природен газ закупуван от газоразпределително дружество, 

надбавката се определя на 15 лв./МВтч. 

 Извършени са корекции на цените за енергия на 22 бр. дружества за третата 

година от регулаторния период, на 4 бр. дружества за втората година от 

регулаторния период и на 9 бр. дружества – изменение на цените за енергия само в 

резултат на изменение на цената на природния газ през първата година от 

регулаторния им период. 

 В съответствие с изискванията на чл. 30 и 31 от НРЦТЕ, на 02.06.2009 г. и 

09.06.2009 г. са проведени съответно открито заседание за разглеждане на доклад с 

вх. № Е-ДК-202/22.05.2009 г. и обществено обсъждане на проект на решение за 

утвърждаване на цени на топлинна енергия и на електрическата енергия от 

комбинирано производство за поредната година от регулаторните периоди на 

дружествата от сектор „Топлоенергетика“. 

 В съответствие с чл. 30, ал. 3 от НРЦТЕ, на откритото заседание комисията е 

обсъдила със заявителите доклада на работната група по преписките, след което 

дружествата са имали възможност да представят становища и писмени обосновки на 

направените на откритото заседание възражения. 

 На основание чл. 14 от Закона за енергетиката, на общественото обсъждане 

са поканени да присъстват заинтересовани лица по смисъла на ал. 2 от същия член, а 

именно: представители на Комисията по енергетика към Народното събрание, 

Министерството на икономиката и енергетиката, „Български енергиен холдинг“ 
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ЕАД, Конфедерацията на независимите синдикати в България, Конфедерацията на 

труда „Подкрепа“, Българската стопанска камара, Конфедерацията на 

работодателите и индустриалците в България, Българската федерация на 

индустриалните енергийни консуматори, Българската браншова камара на 

енергетиците, Асоциацията на топлофикационните дружества, Федерацията на 

потребителите в България, Българската национална асоциация на потребителите, 

Института „Отворено общество“, Агенцията по енергийна ефективност и 

представители на дружествата в сектор „Топлоенергетика“. 

 В съответствие с изискванията на чл. 14, ал. 3 от ЗЕ на заинтересованите 

лица е предоставен 14-дневен срок за представяне на становища по проекта на 

решение. 

 В законния срок са постъпили писмени възражения от „Топлофикация 

Перник“ ЕАД, „Топлофикация Русе“ АД, „Топлофикация София“ ЕАД, 

„Топлофикация Габрово“ ЕАД, „Брикел“ ЕАД, „Топлофикация Сливен“ ЕАД, 

„Топлофикация Бургас“ ЕАД, „Топлофикация Казанлък“ АД, „ЕВН България 

Топлофикация“ ЕАД, „Топлофикация Плевен“ ЕАД, „Далкия Варна“ ЕАД, „Девен“ 

АД и Асоциацията на топлофикационните дружества в България. 

 Исканията във възраженията могат да бъдат обобщени, както следва: 

 – индексът на инфлация да бъде съобразен с данните на НСИ за 

средногодишна инфлация за 2008 г. от 12,3 %; 

 – коефициентът на ефективност да бъде приет равен на 0 %; 

 – да бъдат повишени добавките по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ; 

 – прогнозната цена на природния газ за следващата година от регулаторния 

период да бъде съобразена с прогнозни данни на „Булгаргаз“ ЕАД за ІV тримесечие 

на 2009 г.; 

 – да бъдат компенсирани загубите на топлофикационните дружества 

вследствие увеличените разходи за горива; 

 – да бъде повишен размерът на утвърдените необходими приходи чрез 

включване в условно-постоянните разходи на увеличени разходи за заплати, 

осигуровки, ремонти и инвестиции; 

 – да се коригират количествата електрическа и топлинна енергия в 

съответствие с актуалните производствени програми на дружествата за 2009 г. 

  

 Комисията счита, че исканията в постъпилите възражения са неоснователни 

поради следните съображения. 

 – Корекцията с индекса на инфлация за предходен отчетен период е 

съобразно нейното влияние върху разходите на дружествата. Съгласно официални 

данни на НСИ, индексът на потребителските цени за април 2009 г. спрямо май 2008 

г. е 4,3 %. 

 – Коефициентът за подобряване на ефективността е намален на 1,0 % за 

всички цени спрямо приложения за предишния ценови период. 

 – Добавките по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ при определянето на преференциалните 

цени на електрическата енергия, произведена по комбиниран начин, са 

преразгледани при спазване на принципите на ценово регулиране, посочени в чл. 23 

и 31 от ЗЕ и в съответствие с критериите по чл. 19б от НРЦЕЕ, с оглед осигуряване 

на баланс между интересите на енергийните предприятия и потребителите, 

осигуряване на равнопоставеност между отделните категории енергийни 
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предприятия и между групите потребители и създаване на стимули за ефективна 

дейност на регулираните енергийни предприятия. 

 – Утвърдената от ДКЕВР цена на „Булгаргаз“ ЕАД от 01.07.2009 г. е 365,03 

лв./1000 нм
3
. Цената на природния газ, с която са изчислени цените за енергия на 

дружествата от сектор „Топлоенергетика“, е 382,63 лв./1000 нм
3
, без ДДС, с 

отчитане на прогнозата на „Булгаргаз“ ЕАД за цената на природния газ за ІV 

тримесечие на 2009 г. 

 – Няма правно основание за компенсиране на загубите на дружествата за 

предходни периоди. Същите могат да бъдат минимализирани чрез повишаване на 

ефективността на работа и чрез вътрешни резерви. 

 – Исканията във възраженията на дружествата за повишаване на утвърдените 

необходимите годишни приходи, вкл. и актуализация на производствените 

програми, са неоснователни, тъй като при метод на регулиране „Горна граница на 

цени“ цените се изменят за всяка година от регулаторния период с коефициент на 

инфлация, намален с коефициент за подобряване на ефективността. Всички други 

промени в цените се извършват при следващия регулаторен преглед и се отразяват в 

цените на дружествата за следващия регулаторен период. Следователно към 

настоящия момент дружествата нямат правно основание да искат отразяване в 

размера на цените на други настъпили промени, оказващи влияние върху цените, 

освен посочените в чл. 4, ал. 1, т. 2, б. „а“ от НРЦТЕ. 

 Индивидуалните анализи на предложените цени по дружества, извършените 

корекции и коригираните цени на топлинната и на електрическата енергия от 

комбинирано производство са представени по-долу. 

 

КОРЕКЦИИ НА ЦЕНИ ЗА ЕНЕРГИЯ ЗА ТРЕТИЯ ЦЕНОВИ ПЕРИОД 

 

1. „Топлофикация София“ ЕАД 

 С писмо с вх. № Е-14-01-12/10.04.2009 г. дружеството е подало заявление за 

изменение на утвърдените цени на електрическа и топлинна енергия за третата 

година от регулаторния период, към което е приложило на хартиен и магнитен 

носител: 

 1. Коригирани справки от № 1 до № 7 на основата на ценовия изчислителен 

модел, приложен при утвърждаването на цените за енергия за първия и втория 

ценови период. 

 2. Справка за наличностите от течни горива към 31.03.2009 г. 

 3. Обосновка на предложените корекции на цените за третия ценови период. 

 4. Копие на удостоверение за дружеството от Агенцията по вписванията към 

Министерството на правосъдието. 

 5. Доказателство за платена такса за разглеждане на заявлението. 

 6. Доказателство за предварително оповестяване в средствата за масово 

осведомяване на предложението за изменение на действащите цени (заверено копие 

от обявление във в. „Дневник“ от 14.04.2009 г., с предложение за нови цени), 

представено с писмо с вх. № Е-14-01-12/15.04.2009 г. 

 

 Дружеството е предложило за утвърждаване за третата година от 

регулаторния период: 

 1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 154,31 лв./МВтч. 



 59 

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

ДДС – 133,61 лв./МВтч. 

 3. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода 

без ДДС – 69,27 лв./МВтч, в т.ч.:  

 – за асоциации по чл. 151, ал. 1 от ЗЕ – 65,81 лв./МВтч; 

 – за доставчици по чл. 149а от ЗЕ – 65,81 лв./МВтч. 

 Изчисленията на така предложените цени са направени при цени на горивата: 

 – природен газ – 399,60 лв./1000 нм
3
; 

 – мазут – 460,46 лв./т; 

 – газьол – 1402,78 лв./т. 

 Увеличението на УПР без разходите за амортизации е с 4910 хил. лв. или с 

12,43 %. 

 

 Обосновката на дружеството за извършените корекции на цените на 

топлинната и електрическата енергия е следната. 

 Дружеството предлага за утвърждаване горепосочените цени при следните 

извършени корекции: 

 1. Условно-постоянните разходи, без разходите за амортизации, са 

коригирани със средногодишния индекс на инфлация 12,4 % за 2008 г. 

 2. Променливите разходи са променени чрез актуализиране на: 

 – цена на природен газ – 399,60 лв./1000 нм
3
; 

 – цена на мазут – 460,46 лв./т (среднопретеглена цена на наличните 

количества на склад); 

 – цена на газьол – 1402,78 лв./т (среднопретеглена цена на наличните 

количества на склад); 

 – добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 30,00 лв./МВтч; 

 – намалена е топлинната енергия за реализация с топлоносител гореща вода с 

137 000 МВтч до ниво 4 170 730 МВтч. 

  

 Мотивите на дружеството са следните. 

 – Предложеният индекс на инфлация 12,4 % е средногодишният индекс за 

2008 г., което съответства на приложения от ДКЕВР подход при корекцията на 

цените за втория ценови период (индекс 8,4 % за 2007 г.). 

 – Предложеното за утвърждаване прогнозно количество топлинна енергия за 

реализация с топлоносител гореща вода в началото на тригодишния регулаторен 

период от 4 307 730 МВтч е силно завишено. Продадените количества за 2007 и 

2008 г. са съответно 4 216 935 МВтч и 3 938 118 МВтч и зависят изключително от 

климатичните условия на съответната година и от потреблението. Предлага се да 

бъде коригирано количеството на топлинната енергия за реализация до 4 170 730 

МВтч. 

 – Коефициентите за подобряване на ефективността, приложени от ДКЕВР 

при корекцията на цените за втория ценови период, са необосновано високи, без да 

има ясни критерии за формирането им. През изминалия период поради големия ръст 

на цената на природния газ, който не е бил отразен напълно в цените на 

електрическата и топлинната енергия, „Топлофикация София“ ЕАД е натрупало 

голям финансов негатив, който не позволява реализирането на енергоефективни 
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дейности, и при настоящата корекция на цените дружеството предлага тези 

коефициенти да имат нулева стойност. 

  

 След извършените корекции изчислените цени и елементите на 

необходимите приходи на „Топлофикация София“ ЕАД за третата година от 

регулаторния период са следните: 

 1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 143,45 лв./МВтч, 

в т.ч.: 

 – индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 113,45 

лв./МВтч; 

 – добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 30,00 лв./МВтч. 

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

ДДС – 120,96 лв./МВтч. 

 3. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода 

без ДДС – 60,36 лв./МВтч. 

 4. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с гореща вода без ДДС за 

асоциации по чл. 151, ал. 1 от ЗЕ – 57,34 лв./МВтч. 

 5. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с гореща вода без ДДС за 

доставчици по чл. 149а от ЗЕ – 57,34 лв./МВтч. 

  

 Цените са определени при следните стойности на показателите за корекции, 

необходими годишни приходи и прогнозни количества енергия за ценовия период: 

 – индекс на инфлация – 4,3 %; 

 – коефициент за подобряване на ефективността на разходите за електрическа 

енергия и за топлинна енергия с водна пара и с гореща вода – 1,0 %; 

 – необходими годишни приходи – 375 587 хил. лв.; 

 – прогнозни количества електрическа енергия – 784 731 МВтч; 

 – прогнозни количества топлинна енергия с водна пара – 24 825 МВтч; 

 – прогнозни количества топлинна енергия с гореща вода – 4 307 730 МВтч. 

 

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

 Дружеството е подало заявление с вх. № Е-14-49-17/31.03.2009 г. (с 

Приложение № 1 към него) за изменение на утвърдените цени на електрическа и 

топлинна енергия за третата година от регулаторния период, към което е приложило 

на хартиен носител и по електронна поща: 

 1. Приложение № 1 и обосновка за изменение на цените за следващия ценови 

период. 

 2. Копия от публикации за оповестяване на предложението за изменение на 

цените за енергия. 

 3. Годишен финансов отчет за 2008 г. на „ЕВН България Топлофикация“ 

ЕАД, заверен от одитор. 

 4. Справка на НСИ за инфлацията през 2008 г. в размер на 7,8 %. 

 5. Доказателство за платена такса за разглеждане на заявлението. 

 

 Дружеството е предложило за утвърждаване за третата година от 

регулаторния период: 

 1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 224,18 лв./МВтч. 
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 2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара без 

ДДС – 251,15 лв./МВтч. 

 3. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода 

без ДДС – 87,59 лв./МВтч. 

 4. Преференциални цени на топлинна енергия с топлоносител гореща вода 

без ДДС: 

 – за асоциации по чл. 151, ал. 1 от ЗЕ – 86,51 лв./МВтч; 

 – за доставчици по чл. 149а от ЗЕ– 86,51 лв./МВтч. 

 Така предложените цени са изчислени с цена на природен газ 420,00 лв./1000 

нм
3

 и на газьол – 1445,00 лв./т, като УПР са увеличени с 8,25 %, а разходите за 

амортизации – с 39,45 %, което води до общо намаление с 4,76 % на прогнозните 

УПР без разходите за амортизации. 

 

 Обосновката на дружеството за извършените корекции на цените на 

топлинната и електрическата енергия е следната. 

 Като изходна база за изчислението са приети ценовите параметри, заложени 

в Решение на ДКЕВР № Ц-06/30.03.2009 г. 

 При определянето на цените за енергия комисията не е отчела влиянието на 

постепенното повишаване на нивото на условно-постоянните разходи на 

дружеството в сравнение с предходния ценови период. 

 Дружеството е изчислило предложените цени с индекс на инфлация, който 

по официални данни на НСИ е 7,8 % за 2008 г., и коефициент за подобряване на 

ефективността, равен на 0 %. 

 Така предложените цени са резултат от необходимостта от актуализиране на 

необходимите приходи на дружеството като основен елемент на ценообразуването 

до 58 153 хил. лв. за третия ценови период от първия регулаторен период. 

 В калкулацията на посочените цени е приета базова цена на природния газ в 

размер на 545,97 лв./1000 нм
З
. 

 

 С писмо на ДКЕВР с изх. № Е-14-49-17/07.04.2009 г. на основание чл. 38, ал. 

2 от ЗЕ и чл. 26а от НРЦТЕ, от дружеството е изискана следната допълнителна 

информация: 

 – попълнени справки от № 1 до № 7, съдържащи отчетна информация за 2008 

г. и прогнозна информация съгласно указанията на ДКЕВР; 

 – заверено копие от одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 

2008 г., с всички пояснителни приложения към него, вкл. доклад за дейността на 

дружеството. 

 

 С писмо с вх. № Е-14-49-17/10.04.2009 г. дружеството е внесло ново 

предложение за цени за енергия с мотивирано становище. Предложените за 

утвърждаване цени са следните: 

 1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 180,45 лв./МВтч. 

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

ДДС – 202,24 лв./МВтч. 

 3. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода 

без ДДС – 70,50 лв./МВтч. 
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 4. Преференциални цени на топлинна енергия с топлоносител гореща вода 

без ДДС: 

 – за асоциации по чл. 151, ал. 1 от ЗЕ – 69,55 лв./МВтч; 

 – за доставчици по чл. 149а от ЗЕ – 69,55 лв./МВтч. 

 

 Мотивите на дружеството са следните. 

 – В чл. 4, ал. 1, т. 2, б. „а“ от НРЦТЕ е определено, че корекциите на цените 

следва да се извършват съгласно метода „Горна граница на цени“ или метода „Горна 

граница на приходи“. Указанията на ДКЕВР за корекции на цените на топлинната и 

електрическата енергия от комбинирано производство за топлоенергийни 

дружества, регулирани чрез метода „Горна граница на цени“ за втория ценови 

период от първия регулаторен период, съдържат в името си метод „Горна граница 

на цени“, но се ориентират към метод „Горна граница на приходи“. Ако следва да се 

прилага метод „Горна граница на приходи“, трябва да се вземе предвид и Z-

факторът. 

 – Дружеството счита, че прогнозната цена на природния газ за следващия 

ценови период от 399,60 лв./1000 нм
3
, без ДДС, не отразява всички разходи на 

доставчика. Световните пазари очакват цена 280-290 щатски долара, което означава 

стойности от 420 до 435 лв./1000 нм
3
. Към това трябва да се добавят разходите на 

доставчика. Ценообразуването при крайно оптимистични прогнози води до голям 

финансов риск за съществуването на дружеството и ограничава възможностите за 

гарантиране на непрекъснато и качествено топлоснабдяване. 

 – Определените от ДКЕВР показатели за ефективност на енергийните 

предприятия би трябвало да отчитат дейността на конкретното дружество и да 

осигуряват сравнимост между различните лицензирани дружества. Становището е, 

че „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД е постигнало значителни резултати за 

гарантиране на финансовата стабилност, техническа обезпеченост и оптимизиране 

на организационната структура в периода 01.01.2008 г. – 01.04.2009 г. Последващо 

подобряване на ефективността в момента е възможно само с инвестиции в нови 

производствени съоръжения и пълно обновяване на мрежата с цел намаляване на 

технологичните загуби. Тези инвестиции обаче не са предвидени в текущия 

регулаторен период. Поради това за коефициента за подобряване на ефективността 

трябва да се вземе стойност 0 %. Усилията на дружеството през последните 15 

месеца за повишаване на качеството на обслужването на потребителите и за 

намаляване на разходите във всички области трябва да бъдат отразени по 

съответния начин. Последващите спестявания ще са за сметка на качеството и 

сигурността на снабдяването и не биха повишили ефективността. 

  

 Коефициентите за подобряване на ефективността изразяват целевата 

преценка и ДКЕВР отчита възможностите на отделните предприятия, свързани с 

подобряване на ефективността. 

 При определянето на коефициентите за ефективност се отчита промяната в 

размера и периода на събиране на вземанията при прилагането на по-високи цени за 

топлинната енергия, както и промяната в движението на паричните потоци на 

дружествата, резултат от утвърдените по-високи надбавки към индивидуалните 

цени на електрическата енергия. Коефициентите за подобряване на ефективността 
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оказват силно и пряко въздействие върху размера на ремонтните и инвестиционните 

програми на дружествата. 

  

 След извършените корекции изчислените цени и елементите на 

необходимите приходи на „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД за третата 

година от регулаторния период са следните: 

 1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 128,47 лв./МВтч, 

в т.ч.: 

 – индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 93,47 

лв./МВтч; 

 – добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 35,00 лв./МВтч. 

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

ДДС – 188,50 лв./МВтч. 

 3. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода 

без ДДС – 70,79 лв./МВтч. 

 4. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с гореща вода без ДДС за 

асоциации по чл. 151, ал. 1 от ЗЕ – 69,84 лв./МВтч. 

 5. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с гореща вода без ДДС за 

доставчици по чл. 149а от ЗЕ – 69,84 лв./МВтч. 

  

 Цените са определени при следните стойности на показателите за корекции, 

необходими годишни приходи и прогнозни количества енергия за ценовия период: 

 – индекс на инфлация – 4,3 %; 

 – коефициент за подобряване на ефективността на разходите за електрическа 

енергия и за топлинна енергия с водна пара и с гореща вода – 1,0 %; 

 – необходими годишни приходи – 41 275 хил. лв.; 

 – прогнозни количества електрическа енергия – 106 060 МВтч; 

 – прогнозни количества топлинна енергия с водна пара – 9230 МВтч; 

 – прогнозни количества топлинна енергия с гореща вода – 366 000 МВтч. 

 

3. „Топлофикация Плевен“ ЕАД 

 С писмо с вх. № Е-14-04-6/22.04.2009 г. дружеството е подало заявление за 

изменение на утвърдените цени на топлинна и електрическа енергия за третата 

година от регулаторния период със следните приложения на хартиен носител и по 

електронна поща: 

 1. Коригирани справки от № 1 до № 7. 

 2. Възражение относно изменението на цените на топлинна и електрическа 

енергия. 

 3. Справка за непризнатите разходи от увеличението на цената на природния 

газ. 

 4. Доказателство за внесена такса за разглеждане на заявлението. 

 5. Доказателство за предварително оповестяване в средствата за масово 

осведомяване на предложението за изменение на действащите цени за енергия за 

третия ценови период (заверено копие от публикация във в. „Посредник“ от 

16.04.2009 г. и копие на фактурата за публикуване, представено допълнително с 

писмо с вх. № Е-14-04-6/19.05.2009 г.). 
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 Дружеството е предложило за утвърждаване за третата година от 

регулаторния период: 

 1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 182,64 лв./МВтч. 

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

ДДС – 73,87 лв./МВтч. 

 3. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода 

без ДДС – 65,05 лв./МВтч. 

 Увеличението на УПР без разходите за амортизации е с 306 хил. лв. или със 

7,8 %. 

 

 Възраженията на дружеството за изменението на цените на 

топлинната и електрическата енергия са следните. 

 1. Прилагането на формулата от чл. 4 на НРЦТЕ с посочени от комисията 

стойности на индекса на инфлация и на коефициента за ефективност без достатъчно 

аргументи създава формализъм и обезсмисля възможността да се отчитат грешки от 

минали периоди, направени инвестиции и пр. 

 2. Според НСИ стойността на средногодишната инфлация за 2008 г. е 12 %, а 

не 7,8 %, поради което дружеството предлага той да бъде преразгледан. 

 3. Коефициентът на ефективност няма и не може да има еднаква стойност за 

различните дружества, а посочените стойности 4-4,5 % (вкл. и предходната година) 

е нереалистично и лишено от обективност. Предлага се този коефициент да бъде 0. 

 4. При натрупаните загуби от предходните периоди и изчисление на цени за 

електрическа и топлинна енергия с цена на природен газ 399,60 лв./1000 нм
3
, без 

ДДС, е необосновано, при цена на природния газ в момента 545,97 лв./1000 нм
3

 и 

очаквана по данни от „Булгаргаз“ ЕАД за ІV тримесечие над 430 лв./1000 нм
3
, 

когато е основното потребление, няма математическа възможност средногодишната 

цена за следващия ценови период да е на ниво 399,60 лв./1000 нм
3
. 

 5. Необходимо е да се определи обективна преференциална цена на 

комбинираната електрическа енергия, която да стане фактор за стимулиране с по-

голяма яснота при централизираното топлоснабдяване, както и цената й да се 

приближи до тази в Европейския съюз. 

 6. Необходимо е цената на електрическата енергия за битовите потребители 

да достигне реалните си стойности или поне нивото на нощната енергия да се 

повиши, за да се балансира на приемливо ниво цената на топлинната енергия за 

топлофикационните дружества. Потребителите на централизирано топлоснабдяване 

очакват да има прозрачност относно цената в дългосрочен план – като се поддържа 

нарастването на цената на електроенергията под това на брутния вътрешен продукт 

на страната, държавата стимулира отоплението с електричество; да се установи една 

равностойна мярка за компенсиране на цената на комбинираната електроенергия, 

продавана от топлофикационните дружества. 

 7. В справка № 6 „Коефициенти“ заложените прогнозни технически 

параметри за 2009 г. не се отличават съществено от използваните при определянето 

на цените за 2008 г. Относително се запазват разходите на върнат кондензат от 

потребителите, разходът на мрежова вода и количеството на обезсолената вода. 

Запазват се и температурите на мрежовата вода на вход и на изход от централата. 

 8. В справка № 5 „ТИП-Пренос“ е предвидено увеличаване на реализираната 

топлинна енергия с топлоносител гореща вода спрямо постигнатите резултати за 
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2008 г. Също така се предвижда и намаляване на технологичните загуби по преноса 

с около 2 %. Предвижда се малък спад при продадената топлинна енергия с 

топлоносител пара и съответно увеличение на загубите по преноса. 

 9. Запазват се нивата на постигнатите разходни норми. При така заложените 

параметри на производството за 2009 г. се получават следните разходни норми: 

 – специфичен разход на условно гориво за производство на топлинна енергия 

– 137,78 кгуг/МВтч; 

 – специфичен разход на условно гориво за производство на електрическа 

енергия – 208,27 гуг/кВтч. 

 

 След извършените корекции изчислените цени и елементите на 

необходимите приходи на „Топлофикация Плевен“ ЕАД за третата година от 

регулаторния период са следните: 

 1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 158,79 лв./МВтч, 

в т.ч.: 

 – индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 128,79 

лв./МВтч; 

 – добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 30,00 лв./МВтч. 

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

ДДС – 71,26 лв./МВтч. 

 3. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода 

без ДДС – 61,84 лв./МВтч. 

  

 Цените са определени при следните стойности на показателите за корекции, 

необходими годишни приходи и прогнозни количества енергия за ценовия период: 

 – индекс на инфлация – 4,3 %; 

 – коефициент за подобряване на ефективността на разходите за електрическа 

енергия и за топлинна енергия с водна пара и с гореща вода – 1,0 %; 

 – необходими годишни приходи – 37 804 хил. лв.; 

 – прогнозни количества електрическа енергия – 98 200 МВтч; 

 – прогнозни количества топлинна енергия с водна пара – 53 208 МВтч; 

 – прогнозни количества топлинна енергия с гореща вода – 297 848 МВтч. 

 

4. „Топлофикация Русе“ АД 

 Дружеството е подало заявление с вх. № Е-14-09-11/14.04.2009 г. за 

изменение на утвърдените цени на електрическа и топлинна енергия за третата 

година от регулаторния период, към което е приложило на хартиен носител и по 

електронна поща: 

 1. Коригирани справки от № 1 до № 7. 

 2. Обосновка на заявлението за утвърждаване на цени. 

 3. Справки за доставните цени на горивата за 2009 г. и за разходите, свързани 

с приемането и съхранението им. 

 4. Незаверени копия на договор за доставка на въглища № Д-146/06.04.2009 

г. и анекс № 3 към договор № 25/29.02.2008 г., сключени с „Мечел Трейдинг“ АГ. 

 5. Доказателство за платена такса за разглеждане на заявлението. 
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 6. Доказателство за предварително оповестяване в средствата за масово 

осведомяване на предложението за изменение на действащите цени (незаверено 

копие от публикация във в. „Утро“ от 09.04.2009 г.). 

 

 Дружеството е предложило за утвърждаване за третата година от 

регулаторния период: 

 1. Преференциална цена на комбинирана електрическа енергия без ДДС – 

147,93 лв./МВтч. 

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

ДДС – 98,02 лв./МВтч. 

 3. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода 

без ДДС – 69,32 лв./МВтч. 

 Така предложените цени са изчислени при следните цени на горивата: 

 – въглища – 137,54 лв./т при калоричност 6 010 ккал/кг или 160,20 лв./туг; 

 – природен газ – 399,62 лв./1000 нм
3
; 

 – мазут – 365,92 лв./т. 

 Увеличението на УПР е с 2085 хил. лв. и на разходите за амортизации – с 765 

хил. лв., което води до общо увеличение с 15,01 % на прогнозните УПР без 

разходите за амортизации. 

 

 Обосновката на дружеството за предложеното изменение на цените на 

топлинната и електрическата енергия е следната. 

 1. Разходи за основно гориво – разчетите за предложените цени за енергия са 

изготвени при цена на въглища, определена както следва : 

 – Складова наличност към 01.01.2009 г. – 75 915 т въглища, доставени по 

договори от 2008 г. 

 – Очаквани доставки на въглища : 

 • по анекс към договор от 2008 год. съгласно помесечен график за периода до 

края на март 2009 г. (150 000 т по доставна цена 80,00 евро/т при калоричност 6000 

ккал/кг, плюс допълнителни разходи за разтоварване и съхранение – 4,10 лв./т); 

 • по договор № Д-146/2009 г. съгласно помесечен график за периода от март 

2009 г. до края на 2009 г. (396 000 тона по доставна цена 65,00 евро/т при 

калоричност 6000 ккал/кг, плюс допълнителни разходи за разтоварване и 

съхранение – 4,10 лв./т); 

 • допълнително необходими количества за обезпечаване на производството 

за периода януари–юни 2010 г. – 161 000 тона по доставна цена 70,00 евро/т при 

калоричност 6000 ккал/кг, плюс допълнителни разходи за разтоварване и 

съхранение – 4,51 лв./т (завишение с 10 %). 

 2. Цената на природния газ за разглеждания период е 399,62 лв./1000 нм
3
, 

като резултат от прогнозно изменение на цената на природния газ по тримесечия за 

2009 г. 

 3. Цената на мазута за разглеждания период е, както следва : 

 • за периода януари–март 2009 г. – 415,28 лв./т (по фактически отчет); 

 • за периода април–юни 2009 г. – 416,28 лв./т (по годишен бюджет на 

фирмата); 

 • за периода януари–юни 2010 г. – 519,23 лв./т (предвидено завишение). 
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 4. Условно-постоянните разходи са разчетени при отчитане влиянието на 

следните фактори: 

 • Основните елементи на УПР са разработени на база утвърден годишен 

бюджет на фирмата за 2009 г. със заложен инфлационен индекс, съответстващ на 

макрорамката на Закона за държавния бюджет за 2009 г. 

 За целите на разглеждания период (юли 2009 г. – юни 2010 г.) разходите са 

разграничени за два етапа : 

 – юли 2009 г. –  декември 2009 г. от годишен бюджет 2009 г.; 

 – януари–юни 2009 г. от годишен бюджет 2009 г., но с предвидено завишение 

с инфлационния индекс също за 2009 г. (за нуждите на периода януари–юни 2010 

г.). 

 • Разходите за ремонт са на база оценка за потребностите от аварийни 

ремонти и текуща поддръжка. 

 • При разработката на амортизационни отчисления са предвидени и 

въведените като ДМА обекти, изпълнени по инвестиционна програма и план за 

реконструкция за 2008 и 2009 г. 

 • Разходите за работна заплата и средства за социални дейности отчитат 

средногодишната инфлация за 2008 г., предвидената инфлация за 2009 г., 

постигнатите договорености на работодателя по КТД и решенията на Общото 

събрание на персонала. 

 • При разработката на бюджета за 2009 г. е отразено изменението на 

осигурителните вноски за сметка на работодателя съгласно чл. 6 от КСО, в сила от 

01.01.2009 г. 

  

 Цените за енергия са преизчислени със следните цени на горивата и на 

принудената електрическа енергия: 

 1. Цена на въглища – 150,01 лв./т при калоричност 6505 ккал/кг, или 161,42 

лв./туг. 

 2. Договорна цена на принудената електрическа енергия, изкупувана от „НЕК  

ЕАД – 78 лв./МВтч. 

  

 След извършените корекции изчислените цени и елементите на 

необходимите приходи на „Топлофикация Русе“ АД за третата година от 

регулаторния период са следните: 

 1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 101,24 лв./МВтч, 

в т.ч.: 

 – индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 100,24 

лв./МВтч; 

 – добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 1,00 лв./МВтч. 

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

ДДС – 79,89 лв./ МВтч. 

 3. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода 

без ДДС – 56,95 лв./МВтч. 

  

 Цените са определени при следните стойности на показателите за корекции, 

необходими годишни приходи и прогнозни количества енергия за ценовия период: 

 – индекс на инфлация – 4,3 %; 
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 – коефициент за подобряване на ефективността на разходите за електрическа 

енергия и за топлинна енергия с водна пара и с гореща вода – 1,0 %; 

 – необходими годишни приходи – 47 685 хил. лв.; 

 – прогнозни количества електрическа енергия – 196 174 МВтч; 

 – прогнозни количества топлинна енергия с водна пара – 43 100 МВтч; 

 – прогнозни количества топлинна енергия с гореща вода – 224 000 МВтч. 

 

5. „Топлофикация Перник“ ЕАД 

 С писмо с вх. № Е-14-03-10/10.04.2009 г. дружеството е подало заявление за 

изменение на утвърдените цени на топлинна и електрическа енергия за третата 

година от регулаторния период, към които е приложило на хартиен носител и по 

електронна поща: 

 1. Коригирани справки от № 1 до № 7. 

 2. Справка за средна цена на въглища за 2009 г. по складовата наличност към 

31.03.2009 г. и по сключени договори до края на 2009 г., както и договор за доставка 

на въглища № 53/10.04.2009 г., сключен с „Мини открит въгледобив“ ЕАД. 

 3. Актуализирана производствена програма за 2009 г. 

 4. Заповед № РД-134/13.03.2008 г. на областния управител на област Перник 

за извършване на проверка на шламохранилища „Кудин дол“ и „7-ми септември“. 

 5. Договор № 34/04.03.2008 г., сключен с „Хидрострой“ ООД, за 

тампониране на площадката на сгуроотвал „7-ми септември“. 

 6. Инвестиционна програма на дружеството за 2009 г. 

 7. Доказателство за предварително оповестяване в средствата за масово 

осведомяване на предложението за изменение на действащите цени (заверено копие 

от публикация на съобщение във в. „Съперник“ от 09.04.2009 г.). 

 8. Доказателство за платена такса за разглеждане на заявлението. 

 

 Дружеството е предложило за утвърждаване за третата година от 

регулаторния период: 

 1. Индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия без ДДС – 

210,10 лв./МВтч. 

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

ДДС – 57,00 лв./МВтч. 

 3. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода 

без ДДС – 69,00 лв./МВтч. 

 Цените са изчислени при цена на принудена електрическа енергия 59,00 

лв./МВтч, на въглища – 37,78 лв./т при калоричност 1900 ккал/кг (139,19 лв./туг) и на 

мазут – 622,42 лв./т. 

 Увеличението на УПР без разходите за амортизации е с 960 хил. лв. или със 

7,8%. 

 

 Дружеството е представило следните мотивирани предложения. 

 В изпълнение на условие 9.2.3 от комплексно разрешително № 53/2005 г. на 

МОСВ на извеждане от експлоатация подлежат работещите на въглища без 

очистващи съоръжения парогенератори № 1 до № 4. Преустроеният парогенератор 

№ 5 е с изграден нов електрофилтър и природен газ за разпалване. Използването на 

мазут за разпалване на парогенератори № 1 до № 4 е преустановено и за тази цел се 
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използва нафта. Влизането в експлоатация на парогенератор № 5 след 

преустройството му и използването на нов вид горива за разпалване – природен газ 

и нафта, са обстоятелства, които не са отразени справките за 2007 г. и по тази 

причина няма да бъдат отчетени при определянето на новите цени за третия ценови 

период от първия регулаторен период. 

 Съгласно действащия метод на регулиране „Горна граница на цени“ не е 

възможно при коригиране на необходимите приходи да бъдат отразени всички 

настъпили изменения в цените за енергия, респ. разходи. Дружеството предлага при 

определяне на новите цени за третия ценови период да бъдат взети под внимание 

разходите за горива за производство на електрическа и топлинна енергия съгласно 

приложената производствена програма за 2009 г., както и цената на въглищата по 

договора за доставка на въглища за 2009 г. 

 В подкрепа на гореизложеното е приложена актуализирана производствена 

програма на „Топлофикация Перник“ ЕАД за 2009 г. и договор за доставка на 

въглища за 2009 г. 

 В предложените за утвърждаване цени не са отразени препоръчаните 

коефициенти за подобряване на ефективността, тъй като тяхното действие е 

изчерпано с отразеното в предишния ценови период от първия регулаторен период. 

 В изпълнение на заповед на областния управител и експертната оценка за 

състоянието на насипната стена и дигите на шламохранилищата се предприемат 

незабавни действия по надграждане на дигите и по преустановяване отделянето на 

неорганизирани емисии. В подкрепа на увеличените разходи за инвестиции е 

приложен договор с „Хидрострой“ ООД за тампониране на площадката на 

сгуроотвал „7-ми септември“ и инвестиционна програма за 2009 г. 

 Дружеството предлага да бъде увеличена добавката по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ при 

определянето на преференциалната цена на електрическата енергия. 

 Цените за енергия са преизчислени със следните цени на горивата и на 

принудената електрическа енергия: 

 1. Цена на въглища – 35,53 лв./т при калоричност 1 900 ккал/кг, или 130,90 

лв./туг; 

 2. Предоговорена цена на принудената електрическа енергия, изкупувана от 

„НЕК“ ЕАД – 63 лв./МВтч. 

  

 След извършените корекции изчислените цени и елементите на 

необходимите приходи на „Топлофикация Перник“ ЕАД за третата година от 

регулаторния период са следните: 

 1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 165,67 лв./МВтч, 

в т.ч.: 

 – индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 164,67 

лв./МВтч; 

 – добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 1,00 лв./МВтч. 

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

ДДС – 52,59 лв./МВтч. 

 3. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода 

без ДДС – 62,22 лв./МВтч. 
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 Цените са определени при следните стойности на показателите за корекции, 

необходими годишни приходи и прогнозни количества енергия за ценовия период: 

 – индекс на инфлация – 4,3 %; 

 – коефициент за подобряване на ефективността на разходите за електрическа 

енергия и за топлинна енергия с водна пара и с гореща вода – 1,0 %; 

 – необходими годишни приходи – 45 325 хил. лв.; 

 – прогнозни количества електрическа енергия – 125 000 МВтч; 

 – прогнозни количества топлинна енергия с водна пара – 10 200 МВтч; 

 – прогнозни количества топлинна енергия с гореща вода – 225 000 МВтч. 

 

6. „Топлофикация Сливен“ ЕАД 

 С писмо с вх. № Е-14-07-6/13.04.2009 г. дружеството е подало заявление за 

изменение на утвърдените цени на топлинна и електрическа енергия за третата 

година от регулаторния период, към което е приложило на хартиен и магнитен 

носител: 

 1. Коригирани справки от № 1 до № 7. 

 2. Справка за договорени количества твърди горива и средна цена по 

складова наличност и сключени договори за 2009 г., както и заверени копия от 

договори за доставка на горива: 

 – договор за доставка на въглища от 29.12.2008 г., сключен с „Мина Черно 

море-Бургас“ ЕАД, заедно със спецификация; 

 – договор за доставка на въглища от 29.12.2008 г., сключен с „Мина Балкан-

2000“ АД, заедно със спецификация; 

 – договор за доставка на обогатено енергийно гориво от 29.12.2008 г., 

сключен с „Мина Балкан-2000“ АД, заедно със спецификация. 

 3. Заверено копие на договор № ЕП-090/05.01.2009 г., сключен с „НЕК“ ЕАД, 

за продажба на електрическа енергия, комбинирано производство. 

 4. Обосновка на дружеството към заявлението за изменение на цените за 

енергия за третия ценови период. 

 5. Доказателство за предварително обявяване в средствата за масово 

осведомяване на предложението за изменение на действащите цени (незаверено 

копие от обявление в бр. 14/2009 г. на в. „Сливенски новини“). 

 6. Доказателство за платена такса за разглеждане на заявлението. 

 

 Дружеството е предложило за утвърждаване за третата година от 

регулаторния период: 

 1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 216,81 лв./МВтч. 

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

ДДС – 55,45 лв./МВтч. 

 3. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода 

без ДДС – 70,78 лв./МВтч. 

 Предложените от дружеството цени са изчислени при следните цени на 

горивата: 

 – природен газ – 399,60 лв./1000 нм
3
; 

 – въглища – 85,76 лв./т при калоричност 3415 ккал/кг или 175,79 лв./туг; 

 –мазут – 550 лв./т. 
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 Увеличението на УПР без разходите за амортизации е с 1241 хил. лв. или с 

31,06 %. 

 

 Обосновката на дружеството за исканото изменение на цените и 

направените корекции е следната. 

 Представените справки от № 1 до № 7 с приложението от електронния модел 

и направените изменения са в съответствие с указанията на ДКЕВР, валидни за 

втория ценови период, като са извършени корекции на утвърдените от комисията 

стойности на условно-постоянните разходи (без разходите за амортизации) с индекс 

на инфлация 7,8 % и коефициент на ефективност 0,99%. Използвани са 

предложените от „Топлофикация Сливен“ ЕАД данни за производство и реализация 

в заявлението от 2008 г. Спрямо тях извън посочените от ДКЕВР корекции са 

направени следните изменения: 

 1. Цена на въглища – цената е променена от 175,29 на 175,79 лв./туг. 

 2. Актуализиран е размерът на акцизните ставки на акциз за електрическа 

енергия собствени нужди за производство на топлинна енергия (увеличение от 1,20 

на 1,40 лв./МВтч), и акциз за въглища, вложени за производство на топлинна 

енергия, предназначена за стопански нужди (увеличение от 0,40 на 0,60 лв./ГДж). 

 3. Намаление на цената на мазута от 740 лв./т на 550 лв./т. 

 4. Актуализиране на стойността на разхода за закупена електрическа енергия 

вследствие увеличените през 2008 г. цени. 

 5. Актуализирани разходи за ремонт съгласно ремонтната програма на 

дружеството за 2009 г. 

 Не са правени промени в справки № 2 и № 3. Останалите промени и 

резултати са следствие на описаните по-горе фактори и от зависимостите между тях, 

отразени в разходите, включени в заявлението за цени. 

 Цените за енергия са преизчислени със следните цени на горивата и на 

принудената електрическа енергия: 

 1. Цена на въглища – 79,80 лв./т при калоричност 3415 ккал/кг или 163,57 

лв./туг. 

 2. Договорна цена на принудената електрическа енергия, изкупувана от 

„НЕК“ ЕАД – 73 лв./МВтч. 

  

 След извършените корекции изчислените цени и елементите на 

необходимите приходи на „Топлофикация Сливен“ ЕАД за третата година от 

регулаторния период са следните: 

 1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 163,26 лв./МВтч, 

в т.ч.: 

 – индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 162,26 

лв./МВтч; 

 – добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 1,00 лв./МВтч. 

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

ДДС – 129,47 лв./МВтч. 

 3. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода 

без ДДС – 71,35 лв./МВтч. 
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 Цените са определени при следните стойности на показателите за корекции, 

необходими годишни приходи и прогнозни количества енергия за ценовия период: 

 – индекс на инфлация – 4,3 %; 

 – коефициент за подобряване на ефективността на разходите за електрическа 

енергия и за топлинна енергия с водна пара и с гореща вода – 1,0 %; 

 – необходими годишни приходи – 20 688 хил. лв.; 

 – прогнозни количества електрическа енергия – 52 135 МВтч; 

 – прогнозни количества топлинна енергия с водна пара – 3490 МВтч; 

 – прогнозни количества топлинна енергия с гореща вода – 59 603 МВтч. 

 

7. „Топлофикация Габрово“ ЕАД 

 С писмо с вх. № Е-14-11-10/10.04.2009 г. дружеството е подало заявление за 

изменение на цените на електрическа и топлинна енергия за третата година от 

регулаторния период със следните приложения на хартиен и електронен носител: 

 1. Коригирани справки от № 1 до № 7. 

 2. Годишен финансов отчет за 2008 г. 

 3. Формуляри за годишно отчитане по ЕССО за 2008 г. 

 4. Справка за средната цена на въглищата, както и: 

 – договор за покупко-продажба на въглища от 02.01.2008 г., сключен с „ГУ-

Фарадей“ ЕООД; 

 – договор за покупко-продажба на въглища от 08.02.2005 г., сключен с 

„Мина Балкан-2000“ АД и допълнително споразумение към него от 30.03.2008 г.; 

 – фактури за доставка на въглища. 

 5. Таблица-изчисление на цените за енергия с коефициенти за ефективност. 

 6. Доказателство за предварително оповестяване в средствата за масово 

осведомяване на предложението за изменение на действащите цени (незаверено 

копие от обявление във в. „Габрово днес“ от 09.03.2009 г.). 

 7. Доказателство за платена такса за разглеждане на заявлението. 

 С писмо с вх. № Е-14-11-10/07.05.2009 г. дружеството е представило 

допълнителна справка за средната цена на въглищата. 

 

 Дружеството е предложило за утвърждаване за третата година от 

регулаторния период: 

 1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 245,00 лв./МВтч. 

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

ДДС – 151,39 лв./МВтч. 

 3. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода 

без ДДС – 87,68 лв./МВтч. 

 Предложените цени са изчислени при цена на въглищата 136,05 лв./т при 

калоричност 5000 ккал/кг (190,47 лв./туг) и на мазута – 700 лв./т. 

 Увеличени са УПР с 500 хил. лв. и са намалени разходите за амортизации с 

24 хил. лв., което води до общо увеличение с 64,55 % на разликата между 

прогнозните УПР и разходите за амортизации. 

 От приложената таблица с изчисление на цените за енергия е видно, че 

дружеството е използвало индекс на инфлация 7,6 % и коефициент за подобряване 

на ефективността 4 % за цените на електрическата енергия и водна пара и 4,5 % за 

цени на гореща вода. 
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 Цените за енергия са преизчислени с цена на въглищата 124,99 лв./т при 

калоричност 4600 ккал/кг или 190,21 лв./туг. 

 

 След извършените корекции изчислените цени и елементите на 

необходимите приходи на „Топлофикация Габрово“ ЕАД за третата година от 

регулаторния период са следните: 

 1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 160,86 лв./МВтч, 

в т.ч.: 

 – индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 159,86 

лв./МВтч; 

 – добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 1,00 лв./МВтч. 

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

ДДС – 98,58 лв./МВтч. 

 3. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода 

без ДДС – 72,69 лв./МВтч. 

  

 Цените са определени при следните стойности на показателите за корекции, 

необходими годишни приходи и прогнозни количества енергия за ценовия период: 

 – индекс на инфлация – 4,3 %; 

 – коефициент за подобряване на ефективността на разходите за електрическа 

енергия и за топлинна енергия с водна пара и с гореща вода – 1,0 %; 

 – необходими годишни приходи – 3493 хил. лв.; 

 – прогнозни количества електрическа енергия – 5700 МВтч; 

 – прогнозни количества топлинна енергия с водна пара – 400 МВтч; 

 – прогнозни количества топлинна енергия с гореща вода – 34 570 МВтч. 

 

8. „Топлофикация Шумен“ ЕАД 

 Дружеството не е подало заявление за корекция на цените на топлинната и на 

електрическата енергия за третия ценови период от тригодишния регулаторен 

период. 

  

 Изчислените цени и елементите на необходимите приходи на 

„Топлофикация Шумен“ ЕАД за третата година от регулаторния период са 

следните: 

 1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 178,89 лв./МВтч, 

в т.ч.: 

 – индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 148,89 

лв./МВтч; 

 – добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 30,00 лв./МВтч. 

 2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода 

без ДДС – 75,73 лв./МВтч. 

  

 Цените са определени при следните стойности на показателите за корекции, 

необходими годишни приходи и прогнозни количества енергия за ценовия период: 

 – индекс на инфлация – 4,3 %; 

 – коефициент за подобряване на ефективността на разходите за електрическа 

енергия и за топлинна енергия с водна пара и с гореща вода – 1,0 %; 
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 – необходими годишни приходи – 7092 хил. лв.; 

 – прогнозни количества електрическа енергия – 8700 МВтч; 

 – прогнозни количества топлинна енергия с гореща вода – 73 100 МВтч. 

 

9. „Далкия Варна“ ЕАД 

 С писмо с вх. № Е-14-53-9/16.04.2009 г. дружеството е подало заявление за 

изменение на утвърдените цени на топлинна и електрическа енергия за третата 

година от регулаторния период, към които е приложило на хартиен и магнитен 

носител: 

 1. Коригирани справки от № 1 до № 7. 

 2. Предварителен финансов отчет за 2008 г., с приложения. 

 3. Становище относно принципите и методите на ценообразуването. 

 4. Документ за платена такса за разглеждане на заявлението. 

 5. Доказателство за предварително оповестяване в средствата за масово 

осведомяване на предложението за нова цена на топлинна енергия (копие от 

публикация във в. „Черно море“ от 23.04.2009 г.), представено допълнително с 

писмо с вх. № Е-12-00-1251/27.04.2009 г. 

  

 Дружеството е предложило за утвърждаване за третата година от 

регулаторния период: 

 1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 224,72 лв./МВтч. 

 2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода 

без ДДС – 67,26 лв./МВтч. 

 Увеличени са УПР с 603 хил. лв. и разходите за амортизации с 620 хил. лв., 

което води до общо намаление разликата на УПР и разходите за амортизации с 0,87 

%. 

 

 Становището на дружеството относно принципите и методите на 

ценообразуване е следното. 

 1. Цените за третата година от тригодишния период следва да отчитат 

настъпилите изменения на обстоятелствата през предходните две и да вземат 

предвид очакванията за последната трета година. 

 2. За дружеството промените в прогнозните параметри и обстоятелства през 

първите две години са съществени и е наложително да бъдат отчетени поради 

високата степен на влияние върху цената. 

 – Прогнозното производство на топлинна енергия, заложено за периода, не се 

е потвърдило и е било с около 20 % по-малко поради климатични фактори (топло 

време през последните две години) и отказ от услуги на 5 % от потребителите 

(топло време, висока цена и др.). 

 – Значително се е променил и ФРЗ поради конюнктурни промени на пазара 

на труда. 

 – Увеличили са се значително разходите за ремонт (преди всичко заради 

задължителен ремонт на 20 000 часа на когенераторите, а през тази година и за 30 

000 часа). 

 – Извършени са значителни инвестиции от 5,6 млн. лв. след приватизацията, 

които не са били прогнозирани в началото на тригодишния период. Подменени са 

повече от 2 км трасе от преносната мрежа и е изградена втора когенерационна 
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инсталация и 2 бр. когенератори с обща мощност 4,8 МВте. Тези инвестиции не са 

разчетени. Въвеждането на когенерационната инсталация се е забавило повече от 4 

месеца, което е нанесло финансова вреда на дружеството, равняваща се на над 1,5 

млн. лв. 

 3. Определянето на цени по чл. 4 от НРЦТЕ при обявените коефициенти за 

подобряване на ефективността 4 % и 4,5 % дружеството счита за нереалистични, тъй 

като: 

 – производството на електрическа енергия е „с най-добра налична техника“ с 

КПД по-висок от 42 %, а на топлинна енергия – над 92 %, и практически не може да 

се повишава; 

 – финансовата издръжка на дейността също не може да бъде подобрена 

поради запазване на постоянните разходи при намалено производство през 

последните 2 години. 

 Приема се, че такъв коефициент е приложим за преноса, където продължава 

подмяната на мрежата (и тази година ще бъдат подменени около 3 км), т.е. за 

енергопроизводството е приложен коефициент 0, а за топлоенергията – 2 %. 

 4. Според някои източници коефициентът на инфлация е по-висок от 11 %, 

което е сериозна разлика. 

 5. Забавянето на промените в цената на топлинната и електрическата енергия 

при промените в цените на природния газ е довело до продажба на топлинна 

енергия на цени, по-ниски от себестойността, и декапитализиране на дружеството. В 

резултат на гореизложеното, финансовият резултат от последните две години за 

дружеството е достигнал 4108 хил. лв. загуба. Дружеството предлага тя да се 

компенсира за две години: 2054 хил. лв. за идващия сезон 2009/2010 г. и 2054 хил. 

лв. за сезон 2010/2011 г. 

 Дружеството предлага за следващия ценови период (01.07.2009 г. – 

30.06.2010 г.) да се включи сумата от 2054 хил. лв. в цената на електроенергията (+ 

40 лв./МВтч) заради проблемите, причинени от Е.ОН през сезона 2008/2009, които 

са довели до забавяне на работата на когенерацията с повече от 4 месеца. 

 След провеждането на открито заседание на ДКЕВР на 02.06.2009 г. 

добавката по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ е коригирана от 40 лв./МВтч на 45 лв./МВтч. 

 

 След извършените корекции изчислените цени и елементите на 

необходимите приходи на „Далкия Варна“ ЕАД за третата година от 

регулаторния период са следните: 

 1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 137,15 лв./МВтч, 

в т.ч.: 

 – индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 92,15 

лв./МВтч; 

 – добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 45,00 лв./МВтч. 

 2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода 

без ДДС – 69,39 лв./МВтч. 

  

 Цените са определени при следните стойности на показателите за корекции, 

необходими годишни приходи и прогнозни количества енергия за ценовия период: 

 – индекс на инфлация – 4,3 %; 
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 – коефициент за подобряване на ефективността на разходите за електрическа 

енергия и за топлинна енергия с гореща вода – 1,0 %; 

 – необходими годишни приходи – 9231 хил. лв.; 

 – прогнозни количества електрическа енергия – 31 417 МВтч; 

 – прогнозни количества топлинна енергия с гореща вода – 70 940 МВтч. 

 

10. „Топлофикация Враца“ ЕАД 

 С писмо с вх. № Е-14-06-13/15.04.2009 г. дружеството е подало заявление за 

изменение на утвърдените цени на топлинна и електрическа енергия за третата 

година от регулаторния период със следните приложения на хартиен носител: 

 1. Коригирани справки от № 1 до № 7. 

 2. Доказателство за платена такса за разглеждане на заявлението. 

 3. Обяснителна записка. 

 4. Доказателство за предварително оповестяване в средствата за масово 

осведомяване на предложението за изменение на действащите цени (заверено копие 

от обявата във в. „Конкурент“ от 11.03.2009 г., представено с писмо с вх. № Е-14-06-

16/19.05.2009 г.). 

  

 Дружеството е предложило за утвърждаване за третата година от 

регулаторния период: 

 1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 219,80 лв./МВтч. 

 2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода 

без ДДС – 78,49 лв./МВтч. 

 Увеличени са УПР с 3196 хил. лв. и разходите за амортизации със 714 хил. 

лв., което води до общо увеличение с 116,65 % на прогнозните УПР без разходите за 

амортизации. 

  

 Със заявлението за изменение на цените дружеството е представило и 

обяснителна записка със следните забележки относно указанията на ДКЕВР за 

представяне на заявление за изменение на цените на електрическата и топлинната 

енергия при комбинирано производство. 

 1. Избраният метод на регулиране „Горна граница на цени“ не дава 

възможност за отчитане на променените условия за работа на дружеството извън 

отчитането на официално обявената инфлация. Всички настъпили промени след 

първата година на действие на този метод на регулиране, като промени в 

заплащането, извършени преоценки и обезценки на активи и пасиви, промени в 

разходите за амортизации, финансови разходи във връзка с нови кредити или 

предоговаряне на стари, нови инвестиции, както и съответните ремонтни програми 

за прогнозирания период не намират отражение при определяне на цената за 

следващия период. 

 2. Приетият метод на регулиране на цените на топлинната и електрическата 

енергия, прилаган за топлофикационните дружества, не дава възможност за 

компенсация на разходите от предходния период, когато те са били по-високи от 

прогнозираните в резултат на обективни и независещи от дружеството фактори и 

промени на икономическата среда, в която функционира предприятието. 

 3. Прилаганата методика и респективно метод на регулиране не осигуряват 

достатъчна гъвкавост по отношение на промените в цените на природния газ, което 
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за дружеството е от основно значение, тъй като разходите за гориво формират 

между 60 % и 70 % от общите разходи. Неотчитането на този основен фактор води 

до невъзможност да се възстановят разходи за гориво чрез цената и съответно се 

увеличава задлъжнялостта към доставчика. В резултат на това, само за периода 

2007–2008 г. е налице увеличение на задлъжнялостта към „Булгаргаз“ ЕАД с 1798 

хил. лв. В потвърждение на това може да се посочи и фактът, че всички 

топлофикационни дружества са на загуба за последните две години. 

 4. Препоръчаният коефициент за ефективност е нереалистичен и не е 

съобразен с конкретното състояние на отделните дружества. Механичното му 

използване в случая не води до очаквания ефект от неговото приложение. 

 5. Прилагането на коефициент за инфлация от предходната година, а не 

прогнозен за разчетния период, залага нереално определяна цена още преди нейното 

прилагане. 

 6. Препоръчаната цена на природния газ е нереална, тъй като очакванията за 

цени на природния газ в края на годината са значително по-високи от 399,60 

лв./1000 нм
3
, без ДДС. 

 

 В резултат на всичко казано no-горе, е формиран отрицателен финансов 

резултат от лицензионната дейност на дружеството за последните години, 

изразяващи се в загуба съответно 535 хил. лв. за 2007 г. и 2888 хил. лв. за 2008 г. 

 Условно-постоянните разходи са разчетени на база действително отчетени 

разходи за лицензионната дейност през 2008 г. и прогноза за 2009 г. 

 Произведените и реализирани топлинна и електрическа енергия, заложени в 

изчислителния модел, са на база прогноза за 2009 г. 

 При условно-постоянните разходи в частта амортизации са заложени 

действителните разходи за амортизации, отчетени през 2008 г. В тази връзка 

Справка № 2 „Регулаторна база на активите“ е изготвена въз основа на счетоводния 

баланс на дружеството към 31.12.2008 г. 

 Разходите за заплати и осигуровки на персонала са разчетени на основата на 

достигнатите нива на заплащане през 2008 г. и утвърдените за 2009 г. осигурителни 

вноски. 

 Разходите за ремонти са отчетени в размер на заложените в утвърдената 

ремонтна програма за 2009 г. 

 При изчислението на цените на топлинната и електрическата енергия е 

използван коефициент за подобряване на ефективността, равен на 1,0 %. Към 

настоящия момент в производството не е възможно да бъде реализирано намаление 

на разходите и увеличаване на ефективността без значителни по обем инвестиции. 

При положение, че в използваната методика за регулиране на цените на топлинната 

и електрическата енергия те не се вземат под внимание, механичното използване на 

този коефициент е необосновано. 

 

 След извършените корекции изчислените цени и елементите на 

необходимите приходи на „Топлофикация Враца“ ЕАД за третата година от 

регулаторния период са следните: 

 1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 131,89 лв./МВтч, 

в т.ч.: 
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 – индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 96,89 

лв./МВтч; 

 – добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 35,00 лв./МВтч. 

 2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода 

без ДДС – 67,03 лв./МВтч. 

  

 Цените са определени при следните стойности на показателите за корекции, 

необходими годишни приходи и прогнозни количества енергия за ценовия период: 

 – индекс на инфлация – 4,3 %; 

 – коефициент за подобряване на ефективността на разходите за електрическа 

енергия и за топлинна енергия с гореща вода – 1,0 %; 

 – необходими годишни приходи – 12 421 хил. лв.; 

 – прогнозни количества електрическа енергия – 38 251 МВтч; 

 – прогнозни количества топлинна енергия с гореща вода – 110 034 МВтч. 

 

11. „Топлофикация Бургас“ ЕАД 

 С писмо с вх. № Е-14-13-16/15.04.2009 г. дружеството е подало заявление за 

изменение на утвърдените цени на електрическа и топлинна енергия за третата 

година от регулаторния период със следните приложения на хартиен и магнитен 

носител: 

 1. Коригирани справки от № 1 до № 7. 

 2. Обосновка на техническите и икономическите данни във връзка с 

утвърждаване на коригирани необходими приходи и цени за последния ценови 

период от регулаторния период на топлинната и електрическата енергия. 

 3. Становище относно принципите и методите на ценообразуването. 

 4. Доказателства за оповестяване на предложението за утвърждаване на цени 

на топлинната и електрическата енергия. 

 5. Доказателство за платена такса за разглеждане на заявлението. 

  

 Дружеството е предложило за утвърждаване за третата година от 

регулаторния период: 

 1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 203,62 лв./МВтч. 

 2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода 

без ДДС – 52,05 лв./МВтч. 

 3. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара без 

ДДС – 55,49 лв./МВтч. 

 Дружеството е предложило общ коефициент за подобряване на 

ефективността на разходите в размер на 1 %. 

 Увеличени са УПР без разходите за амортизации с 1094 хил. лв. или с 27,49 

%. 

 

 Обосновката на дружеството за извършените корекции е следната. 

 1. С п р а в к а  № 1 „Разходи“ 

 При изготвяне на Справка № 1 в разходите не са включени финансови 

разходи, извънредни разходи, разходи за данъци върху печалбата и разходи за 

бъдещи периоди. В състава на УПР не са включени разходи за загуби от обезценка, 

брак, отписани вземания и неустойки към доставчици. 
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 Прогнозните УПР за 2009 г. са определени чрез корекция на утвърдените за 

2008 г. с инфлация 7,8 % съгласно указанията на ДКЕВР. 

 Разходите за амортизации са запазени в размера на утвърдените от ДКЕВР 

през 2007 г. Те са определени, като се прилага линейният метод на амортизация. 

Общият размер на амортизациите за 2008 г. съставлява 5135 хил. лв., като 2864 хил. 

лв. от тях са пряко отнесени към производството на електрическа енергия, а 2139 

хил. лв. са пряко отнесени към топлинната енергия. Разходите за амортизации, 

начислени върху дълготрайни активи само за топлинна енергия, са разпределени по 

направление „Производство“ – 803 хил. лв., и направление „Пренос“ – 1336 хил. лв., 

на териториален принцип. Амортизациите, начислявани върху общи за двете 

производства дълготрайни активи, представляват 132 хил. лв. 

 Разходите за ремонт за 2009 г. са определени, като утвърдените в цените за 

2008 г. са коригирани с инфлация 7,8 %. Тези разходи съставляват 1874 хил. лв., в 

т.ч. 1789 хил. лв. в направление „Производство“ и 85 хил. лв. в направление 

„Пренос“. От начислените към направление „Производство“ 1249 хил. лв. са 

отнесени към производството на електрическа енергия, 225 хил. лв. – към 

производството на топлинна енергия, а 315 хил. лв. представляват разходи за 

ремонт, отнесени към двата продукта. 

 Разходите за заплати за 2009 г. са в размер на 1740 хил. лв. Този размер 

съответства на необходимите средства по състоянието на трудовите договори в 

дружеството към 01.01.2009 г., т.е. 145 хил. лв. месечно. Това представлява 4,55 % 

от прогнозираните признати разходи за дейността по лицензията. Съгласно модела 

за ценообразуване 581 хил. лв. (33 %) от средствата за работна заплата се отнасят 

към електропроизводството, а станалите 67 % или 1159 хил. лв. са отнесени към 

топлинната енергия. Разходите за заплати и възнаграждения за 2009 г. запазват своя 

размер спрямо утвърдените за 2008 г. 

 Предложените разходи за осигуровки за 2009 г. са определени на база сумата 

от предложените разходи за заплати и стойността на безплатната предпазна храна, и 

действащите осигурителни ставки за 2009 г. 

 Разходите за безплатна предпазна храна съгласно нормативен акт за 2009 г. 

са регламентирани в чл. 2, т. 9 и чл. 5 от Наредба № 1 от 21.12.2005 г. за определяне 

на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея и 

дружеството е задължено да изпълнява тези законови разпоредби. По тази причина 

в предложението са включени 111 хил. лв., представляващи разходи по цитирания 

по-горе нормативен документ. 

 Разходите за горива в енергийната и водогрейната част, посочени в 

променливите разходи за 2009 г., са определени при цена на природния газ 399,60 

лв./1000 нм
3
, съгласно указанията на ДКЕВР. 

 Анализът на приходите и разходите на „Топлофикация Бургас“ ЕАД показва, 

че от началото на регулаторния период, когато цените на природния газ са били 

320,03 лв./1000 нм
3
,
 
без ДДС, до настоящия момент дружеството е претърпяло 

загуби от тримесечното покачване на цените на газа, без да се променят цените на 

електрическата и топлинната енергия, в размер на 3 633 835,07 лв. От 01.10.2007 г. 

до 01.07.2008 г. (нарастване от 320,03 лв./1000 нм
3
 до 413,46 лв./1000 нм

3
) тези 

загуби са 2 102 606,32 лв., а за периода от 01.10.2008 г. до 31.12.2008 г. (нарастване 

от 434,80 лв./1000 нм
3
 до 538,66 лв./1000 нм

3
) загубите са 1 531 228,75 лв. 

 2. С п р а в к а  № 2 „Регулаторна база на активите“ 
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 Справка № 2 е изготвена съгласно указанията на ДКЕВР, като е запазена 

информацията за отчетната стойност на активите от утвърдените през 2007 г. цени 

на топлинната и електрическата енергия. 

 При разпределението на активите и съответните им амортизации е спазен 

следният принцип: тези, които могат да бъдат отнесени към всеки един от 

произвежданите продукти, са разпределени към него, а тези, които не могат да 

бъдат пряко отнесени към производството на топлинната или електрическата 

енергия, са разпределени с коефициента на разпределение на УПР в централата – 

0,1316. 

 Оборотният капитал е изчислен като разлика между краткотрайни активи и 

краткосрочни пасиви (без разходи за бъдещи периоди). 

 3. С п р а в к а  № 3 „Норма на възвръщаемост на капитала“ 

 Стойностите на собствения капитал и привлечения капитал в Справка № 3 за 

2009 г. са в размера на утвърдените от ДКЕВР при определяне на цените за 2007 и 

2008 г., като първият не включва финансовите резултати от текущите периоди. 

 Нормата на възвръщаемост на собствения капитал и среднопретеглената 

норма на възвръщаемост на привлечения капитал за 2009 г. също са непроменени 

спрямо стойностите, използвани при утвърждаване на цените през 2007 и 2008 г. и 

съставляват съответно 8 % и 10,95 %. В съответствие с изложеното, нормата на 

възвръщаемост на капитала за 2009 г. съставлява 9,85 %, т.е. същата, използвана при 

утвърждаване на цените за 2007 и 2008 г. 

 Данъчните задължения за 2009 г. са в съответствие със ЗКПО – 10 %. 

 4. С п р а в к а  № 5 „ТИП-Пренос“ 

 В съответствие с Решение на ДКЕВР № Ц-020/26.06.2008 г., размерът на 

топлинната енергия за разпределение с гореща вода за 2009 г. е 197 560 MВтч. При 

количество на отпуснатата топлина към преноса с гореща вода 250 115 MВтч, 

технологичните разходи на топлинна енергия по преноса за 2009 г. се предлагат в 

размер на 52 555 MВтч, т.е. 21,01 %, което е близко до годишните стойности, 

постигани през предходните години в „Топлофикация Бургас“ ЕАД и в 

топлофикационния сектор като цяло. 

 5. С п р а в к а  № 4 „ТИП-Производство“ 

 В съответствие с изложеното за Справка № 5 и предложеното през 2008 г. 

намаление на топлинната енергия за собствени нужди с гореща вода с 2000 MВтч, 

т.е. общо количество на топлинната енергия за собствени нужди 4359 MВтч, 

предлаганото общо количество на произведената топлинна енергия съставлява 254 

518 MВтч или с 4000 MВтч по-малко от количеството, използвано при 

утвърждаване на цените през 2007 г. 

 6. С п р а в к а  № 7 – Определяне на преференциална цена на електрическата 

енергия от комбинирано производство 

 При определяне на преференциалната цена на електрическата енергия от 

комбинираното производство за 2009 е запазена утвърдената от ДКЕВР на 

30.03.2009 г. добавка в размер на 60 лв./MВтч. 

 7. Определяне на коефициента за подобряване на ефективността 

 Определянето на коефициента за подобряване на ефективността включва 

анализ на ефективността на направленията „Производство“ и „Пренос“. 

 Ефективността на разходите в направление „Производство“ е достигнала 

своя максимум и без значителни инвестиции по-нататъшното й повишаване е 
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невъзможно. По тази причина за направление „Производство“ е предложен 

коефициент за подобряване на ефективността 0 %. 

 За направление „Пренос“ при съществуващото състояние на 

топлопреносните мрежи, поддържани само с аварийни ремонти, т.е. без инвестиции, 

за подобряване на ефективността способства само политиката на дружеството всяка 

година кожухотръбните топлообменници да се подменят с изолирани пластинчати 

топлообменни апарати в 50 до 100 абонатни станции. Дружеството е изчислило 

цените за енергия с коефициент за подобряване на ефективността 1,0 %. 

 

 Становището на дружеството относно принципите и методите на 

ценообразуването е следното. 

 1. Всички дружества, работещи на природен газ, търпят загуби, 

предизвикани от разликата между приетите цени на природния газ при 

определянето на цените на топлинната и електрическата енергия от ДКЕВР и 

фактическите стойности на цените на газа през всяко следващо тримесечие. Тази 

тенденция се наблюдава от началото на тригодишния регулаторен период, като 

негативите от нея са отстранени едва в началото на 2009 г. При трикратната 

промяна на цените на топлинната и електрическата енергия за „Топлофикация 

Бургас“ ЕАД в периода август 2007 г. – март 2009 г. (през август 2007 г., юли 2008 г. 

и януари 2009 г.), цените на газа са претърпели промяна на всяко тримесечие, т.е. 

седем пъти. В резултат на това, некомпенсираното увеличение на стойността на 

природния газ за упоменатия период за дружеството възлиза на 3 633 835,07 лв. 

Това не е цялата сума, защото тя води след себе си и некомпенсирани лихви, 

свързани с увеличението на задълженията за природен газ, породени от промените в 

цената му. 

 Според дружеството, прилаганата методика и ценова политика са 

недостатъчно гъвкави и насочени към прехвърляне на финансови и/или социални 

проблеми за сметка на топлофикационните дружества. 

 2. Практиката на промяна на цените на топлинната и електрическата енергия 

на тримесечие само с корекции на цената на природния газ изкривява допълнително 

цените на топлофикационните дружества, защото фактически се работи със 

средногодишни параметри (количества произведена енергия, технологични загуби, 

реализирани количества енергия, количества природен газ и др.), а на практика се 

определят тримесечни цени, които ще действат при условия съвсем различни от 

средногодишните параметри на ценообразуване. По този начин се получава, че 

средногодишната цена е по-ниска от средногодишните разходи за единица енергия, 

т.е., ако в модела ще се работи с цени на газа по тримесечия, то следва и 

параметрите на ценообразуване да бъдат тримесечни. 

 Според дружеството, актуалността на прилагания модел за образуване на 

цените на топлинната енергия и електрическата енергия, произведена по 

комбиниран начин, е отдавна изчерпана и той не отговаря както на всички типове 

енергийни инсталации, прилагани днес, така и на периодите на промени на цените. 

 3. Прилагането на формулата по чл. 4, ал. 2 от НРЦТЕ за корекция на цените 

с годишната инфлация и постигнатата ефективност при посочените от ДКЕВР без 

достатъчно аргументи стойности, създава условия за формализъм и обезсмисля 

възможността да се отчитат несъответствия от минали периоди като посочените в т. 

1, направени инвестиции и пр. 
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 4. Според различни източници индексът на инфлация за 2008 г. е по- висок от 

посочената от ДКЕВР стойност, поради което дружеството предлага тази стойност 

да се преразгледа. 

 5. Коефициентът за подобряване на ефективността не може да има една и 

съща стойност за различните дружества. Посочените стойности от 4-4,5 % (вкл. и за 

предходната година) са нереалистични и лишени от обективност. 

 6. Необходимо е преференциалната цена на произведената по комбиниран 

начин електрическа енергия да стане фактор за стимулиране при централизираното 

топлоснабдяване с по-голяма конкретизация. 

 7. Задържането на цената на електроенергията за битовите потребители също 

оказва негативен ефект върху топлофикационния сектор и е необходимо тя да 

достигне реалните си стойности, или поне цената на нощната енергия да достигне 

нива, при които да се балансира цената на топлинната енергия за 

топлофикационните дружества. 

 

 След извършените корекции изчислените цени и елементите на 

необходимите приходи на „Топлофикация Бургас“ ЕАД за третата година от 

регулаторния период са следните: 

 1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 149,30 лв./МВтч, 

в т.ч.: 

 – индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 114,30 

лв./МВтч; 

 – добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 35,00 лв./МВтч. 

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

ДДС – 73,20 лв./МВтч. 

 3. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода 

без ДДС – 61,40 лв./МВтч. 

   

 Цените са определени при следните стойности на показателите за корекции, 

необходими годишни приходи и прогнозни количества енергия за ценовия период: 

 – индекс на инфлация – 4,3 %; 

 – коефициент за подобряване на ефективността на разходите за електрическа 

енергия и за топлинна енергия с водна пара и с гореща вода – 1,0 %; 

 – необходими годишни приходи – 29 201 хил. лв.; 

 – прогнозни количества електрическа енергия – 107 298 МВтч; 

 – прогнозни количества топлинна енергия с гореща вода – 214 630 МВтч; 

 – прогнозни количества топлинна енергия с водна пара – 45 МВтч. 

 

12. „Топлофикация ВТ“ АД, гр. Велико Търново 

 С писмо с вх. № Е-14-05-7/14.04.2009 г. дружеството е подало заявление за 

изменение на утвърдените цени на електрическа и топлинна енергия за третата 

година от регулаторния период, към което е приложило на хартиен и магнитен 

носител: 

 1. Коригирани справки от № 1 до № 7. 

 2. Доказателства за предварително оповестяване в средствата за масово 

осведомяване на предложението за изменение на действащите цени (заверени копия 

от 2 бр. фактури за платени публикации и излъчени съобщения). 
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 3. Справка за изчислените загуби на дружеството поради непредвидения скок 

на цените на природния газ и на преноса му. 

 4. Коригирани справки от № 1 до № 7 с прогнозна цена на природния газ 430 

лв./1000 нм
3
. 

 5. Доказателство за платена такса за разглеждане на заявлението. 

 Дружеството не е предложило коефициент за подобряване на ефективността 

на разходите поради по-високи цени на природния газ и инфлация, и счита, че по 

този начин ще компенсира нанесените загуби за предходни периоди. 

  

 Дружеството е предложило за утвърждаване за третата година от 

регулаторния период: 

 1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 222,8 лв./МВтч. 

 2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода 

без ДДС – 88,59 лв./МВтч. 

 Предложените цени са изчислени при цена на природния газ 480,68 лв./1000 

нм
3
. („Топлофикация ВТ“ АД заплаща добавка за пренос на природен газ 81,08 

лв./1000 нм
3
, без ДДС, което е с 20,3 % повече от действащата цена на „Булгаргаз“ 

ЕАД). 

 Увеличени са УПР с 344 хил. лв. и са намалени разходите за амортизации с 

236 хил. лв., което води до общо увеличение с 46,03 % на прогнозните УПР без 

разходите за амортизации. 

 След провеждането на открито заседание на ДКЕВР на 02.06.2009 г. 

добавката по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ е коригирана от 35 лв./МВтч на 40 лв./МВтч. 

 

 След извършените корекции изчислените цени и елементите на 

необходимите приходи на „Топлофикация ВТ“ АД за третата година от 

регулаторния период са следните: 

 1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 158,35 лв./МВтч, 

в т.ч.: 

 – индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 118,35 

лв./МВтч; 

 – добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 40,00 лв./МВтч. 

 2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода 

без ДДС – 90,66 лв./МВтч. 

  

 Цените са определени при следните стойности на показателите за корекции, 

необходими годишни приходи и прогнозни количества енергия за ценовия период: 

 – индекс на инфлация – 4,3 %; 

 – коефициент за подобряване на ефективността на разходите за електрическа 

енергия и за топлинна енергия и с гореща вода – 1,0 %; 

 – необходими годишни приходи – 6332 хил. лв.; 

 – прогнозни количества електрическа енергия – 15 482 МВтч; 

 – прогнозни количества топлинна енергия с гореща вода – 42 800 МВтч. 

 

13. „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД 

 С писмо с вх. № Е-14-24-8/13.04.2009 г. дружеството е подало заявление за 

изменение на утвърдената цена на топлинна енергия за третата година от 
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регулаторния период със следните приложения на хартиен носител и по електронна 

поща: 

 1. Коригирани справки от № 1 до № 6. 

 2. Отчетна технико-икономическа информация за 2008 г. с приложени 

справки от № 1 до № 6. 

 3. Обосновка към Справка № 1 за разходите за производство и пренос на 

топлинна енергия за 2008 г. (неподписана). 

 4. Отчетна информация за продадените количества топлинна енергия и 

приходите от продажби за 2008 г. 

 5. Незаверено копие от публикация във в. „Шанс нюз“ от 09.04.2009 г. на 

предложението за нова цена на топлинната енергия. 

 6. Документ за платена такса за разглеждане на заявлението. 

  

 Дружеството е предложило за утвърждаване на еднокомпонентна цена на 

топлинна енергия с топлоносител гореща вода без ДДС – 32,40 лв./МВтч, при 

увеличение на УПР с 273 хил. лв. и намаление на разходите за амортизации с 37 

хил. лв., което води до общо увеличение с 19,77 % на прогнозните УПР без 

разходите за амортизации. 

 

 Обосновката на дружеството е следната. 

 Прогнозата на разходите за производство и пренос на топлинна енергия за 

2009 г. е разработена на база отчетни данни за 2008 г. и прогнозни данни от 

одобрена бизнес програма на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД за периода 2009–2011 г. от СД 

на БЕХ с решение 1.3.1 от Протокол № 6-2008/19.12.2008 г. Прогнозните разходи за 

2009 г. са разделени на условно-постоянни и променливи разходи, съгласно чл. 5 ал. 

8 от Наредбата за регулиране на цените на топлинната енергия. 

 Разходите за производство на топлинна енергия съставляват около 5 % от 

общите разходи за производство и пренос на топлинна енергия. Те са разчетени 

съгласно методиката за определяне на цената на топлоенергията, произведена в 

„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД № ДОД.ФД.МТ.271/02. 

 Разходите за пренос по същество представляват разходите на отоплителната 

централа и за 2009 г. са прогнозирани в размер на 2296 хил. лв. Разходите за 

производство и пренос са на стойност 2426 хил. лв. и не се отклоняват съществено 

от същите за 2008 г., възвръщаемостта на капитала е в размер на 74 хил. лв. 

Необходимите годишни приходи са на стойност 2500 хил. лв. 

 С п р а в к а № 2 „Регулаторна база на активите“ 

 Регулаторната база на активите за 2008 г. в размер на 5275 хил. лв. е 

разчетена на база на стойността на активите към 31.12.2008 г., пряко свързани с 

дейността по лицензията на стойност 13 475 хил. лв., намалени с натрупаната 

амортизация за периода на използване на активите на стойност 8200 хил. лв. 

 Инвестиционната програма на отоплителната централа за 2009 г. е на 

стойност 730 хил. лв. и включва подмяна на тръбопроводи от ТСС. 

  

 След извършените корекции изчислената цена и елементите на 

необходимите приходи на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД за третата година от 

регулаторния период са следните: 
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 Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода без 

ДДС – 32,40 лв./МВтч. 

  

 Цената е определена при следните стойности на показателите за корекции, 

необходими годишни приходи и прогнозни количества енергия за ценовия период: 

 – индекс на инфлация – 4,3 %; 

 – коефициент за подобряване на ефективността на разходите за топлинна 

енергия с гореща вода – 1,0 %; 

 – необходими годишни приходи – 2464 хил. лв.; 

 – прогнозни количества топлинна енергия с гореща вода – 76 063 МВтч. 

 

14. „Топлофикация Правец“ ЕАД 

 С писмо с вх. № Е-14-12-3/09.04.2009 г. дружеството е декларирало, че 

централата е работила само в периода януари–март 2008 г. От 01.04.2008 г. 

производството е прекратено поради липса на топлинен товар. През юни 2008 г. 

захранващият газопровод е прерязан в АГРС и на 500-ния метър от АГРС, което е 

констатирано с акт на ИДТН. Текат процедури на прокуратурата, МВР и ДАНС за 

възстановяване на газоподаването към дружеството. 

 

 След извършените корекции изчислените цени и елементите на 

необходимите приходи на „Топлофикация Правец“ ЕАД за третата година от 

регулаторния период са следните: 

 1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 138,24 лв./МВтч, 

в т.ч.: 

 – индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 103,24 

лв./МВтч; 

 – добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 35,00 лв./МВтч. 

 2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода 

без ДДС – 103,80 лв./МВтч; 

  

 Цените са определени при следните стойности на показателите за корекции, 

необходими годишни приходи и прогнозни количества енергия за ценовия период: 

 – индекс на инфлация – 4,3 %; 

 – коефициент за подобряване на ефективността на разходите за електрическа 

енергия и за топлинна енергия с гореща вода – 1,0 %; 

 – необходими годишни приходи – 573 хил. лв.; 

 – прогнозни количества електрическа енергия – 1590 МВтч; 

 – прогнозни количества топлинна енергия с гореща вода – 3400 МВтч. 

 

15. „Топлофикация Разград“ ЕАД 

 Дружеството не е подало заявление за изменение на цената на топлинната 

енергия с гореща вода за третата година от регулаторния период, като в същото 

време има заявление за определяне на преференциална цена на електрическа 

енергия от комбинирано производство и одобряване на пределна цена на топлинна 

енергия, по което е образувана преписка. 
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 Изчислената цена и елементите на необходимите приходи на 

„Топлофикация Разград“ ЕАД за третата година от регулаторния период са 

следните: 

 Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода без 

ДДС – 86,13 лв./МВтч. 

  

 Цената е определена при следните стойности на показателите за корекции, 

необходими годишни приходи и прогнозни количества енергия за ценовия период: 

 – индекс на инфлация – 4,3 %; 

 – коефициент за подобряване на ефективността на разходите за топлинна 

енергия с гореща вода – 1,0 %; 

 – необходими годишни приходи – 2217 хил. лв.; 

 – прогнозни количества топлинна енергия с гореща вода – 25 739 МВтч. 

 

16. „Брикел“ ЕАД 

 С писмо с вх. № Е-14-31-6/10.04.2009 г. дружеството е подало заявление за 

изменение на цените на топлинна и електрическа енергия за третата година от 

регулаторния период със следните приложения на хартиен и магнитен носител: 

 1. Коригирани справки от № 1 до № 6. 

 2. Справка за среднопретеглената цена на въглищата между складова 

наличност и действащи договори за доставка, както и копия на договори за доставка 

на гориво: 

 – договор от 19.12.2008 г. за доставка на енергийно гориво, сключен с „Мина 

Балкан-2000“ ЕАД, гр. Твърдица; 

 – договор от 17.12.2008 г. за доставка на въглища, сключен с „Мина Черно 

море-Бургас“ ЕАД; 

 – писмо № 4211/18.12.2008 г. за промяна на цената към договор № 

15/23.02.2006 г. за доставка на лигнитни въглища, сключен с „Мини Марица изток“ 

ЕАД. 

 3. Документ за внесена такса за разглеждане на заявлението. 

 Допълнително с писма с вх. № Е-14-31-6/15.04.2009 г. и вх. № Е-14-31-

6/22.04.2009 г. е представено заверено копие от публикация на предложението за 

изменение на цената на електрическа енергия във в „Новината“. 

  

 Дружеството е предложило за третата година от регулаторния период 

изменение на следните цени: 

 1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 165,14 лв./МВтч. 

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

59,13 лв./МВтч. 

 Така предложените цени са изчислени при следните цени на горивата: 

 – въглища – 36,88 лв./т при калоричност 1712 ккал/кг или 150,79 лв./туг; 

 – мазут – 542 лв./т. 

 Увеличението на УПР без разходите за амортизации е с 6382 хил. лв., т.е. с 

16,86 %. 

 Цените за енергия са преизчислени с цена на въглища 21,03 лв./т при 

калоричност 1708 ккал/кг или 86,19 лв./туг, която включва цената от „Мини Марица 

изток“ ЕАД в размер на 74,56 лв./туг и транспортните разходи. 
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 След извършените корекции изчислените цени и елементите на 

необходимите приходи на „Брикел“ ЕАД за третата година от регулаторния 

период са следните: 

 1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 124,47 лв./МВтч, 

в т.ч.: 

 – индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 123,47 

лв./МВтч; 

 – добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 1,00 лв./МВтч. 

 2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода 

без ДДС – 50,06 лв./МВтч. 

  

 Цените са определени при следните стойности на показателите за корекции, 

необходими годишни приходи и прогнозни количества енергия за ценовия период: 

 – индекс на инфлация – 4,3 %; 

 – коефициент за подобряване на ефективността на разходите за електрическа 

енергия и за топлинна енергия с гореща вода – 1,0 %; 

 – необходими годишни приходи – 112 491 хил. лв.; 

 – прогнозни количества електрическа енергия – 833 436 МВтч; 

 – прогнозни количества топлинна енергия с гореща вода – 15 150 МВтч. 

 

17. „ТЕЦ Свилоза“ АД 

 С писмо с вх. № Е-14-38-8/13.04.2009 г. дружеството е подало заявление за 

изменение на цените на топлинна и електрическа енергия за третата година от 

регулаторния период, към което е приложило на хартиен и магнитен носител: 

 1. Коригирани справки от № 1 до № 6. 

 2. Справка за среднопретеглената цена на въглищата и мазута по складова 

наличност към 31.03.2009 г. и необходимите количества за 2009 г., както и: 

 – копие на фактура № 482/03.04.2009 г. за доставка на мазут; 

 – копие на анекс № 20/27.03.2009 г. към договор за доставка на въглища № 

0407/СВ от 01.07.2004 г. 

 3. Копие от уведомително писмо за предложение за изменение на 

действащите цени до „Свилоза“ АД – единствен консуматор на топлинна енергия. 

 4. Документ за внесена такса за разглеждане на заявлението. 

  

 Дружеството е предложило за третата година от регулаторния период 

утвърждаване на следните цени: 

 1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС - 130,75 лв./МВтч. 

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

71,61 лв./МВтч. 

 Изчисленията на цените са извършени с цена на въглищата 166,19 лв./т при 

калоричност 6000 ккал/кг (193,89 лв./туг) и на мазута – 521,61 лв./т. Дружеството е 

заложило цена на електрическа енергия 94,4 лв./МВтч, по която „Свилоза“ АД ще 

купува електрическата енергия от „ТЕЦ Свилоза“ АД. 

 УПР са увеличени с 412 хил. лв. или с 7,73 %. 

 Цените за енергия са преизчислени с цена на въглищата 157,88 лв./т при 

калоричност 5700 ккал/кг или 193,89 лв./туг. 
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 След извършените корекции изчислените цени и елементите на 

необходимите приходи на „ТЕЦ Свилоза“ АД за третата година от 

регулаторния период са следните: 

 1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 131,80 лв./МВтч, 

в т. ч.: 

 – индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 130,80 

лв./МВтч; 

 – добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 1,00 лв./МВтч. 

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

ДДС – 74,84 лв./МВтч. 

  

 Цените са определени при следните стойности на показателите за корекции, 

необходими годишни приходи и прогнозни количества енергия за ценовия период: 

 – индекс на инфлация – 4,3 %; 

 – коефициент за подобряване на ефективността на разходите за електрическа 

енергия и за топлинна енергия с водна пара – 1,0 %; 

 – необходими годишни приходи – 57 379 хил. лв.; 

 – прогнозни количества електрическа енергия – 114 900 МВтч; 

 – прогнозни количества топлинна енергия с водна пара – 191 350 МВтч. 

 

18. „Девен“ АД 

 С писма с вх. № Е-14-28-3/10.04.2009 г. и вх. № Е-14-28-3/13.04.2009 г. 

дружеството е подало заявление за изменение на цените на топлинна и електрическа 

енергия за третата година от регулаторния период, към които е приложило на 

хартиен и електронен носител, както и по електронна поща: 

 1. Коригирани справки от № 1 до № 6 за третия ценови период и отчетна 

информация за 2008 г. 

 2. Справка за среднопретеглена цена на въглища, както и копия на договори 

за доставка на въглища (действащи и в проект): 

 – договор № 4610011120/18.02.2009 г., сключен с „Транскор“ АД; 

 – договор № 4610011119/09.03.2009 г., сключен с „ГУ-Фарадей“ ЕООД; 

 – проект на договор № 4610011118/06.03.2009 г. с „Гленкор Интернешънъл“ 

АГ; 

 – проект на договор № 4610011117/06.03.2009 г. с „Мечел трейдинг“ АГ. 

 3. Одитиран годишен финансов отчет за 2008 г. с приложенията към него.; 

 4. Отчет за производствената и търговската дейност на дружеството за 2008 

г. 

 5. Доказателство за платена такса за разглеждане на заявлението. 

  

 Дружеството е предложило за третата година от регулаторния период 

утвърждаване на следните цени: 

 1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 169,66 лв./МВтч. 

 2. Цена на топлинна енергия с водна пара без ДДС – 48,33 лв./МВтч. 

 Предложените от дружеството цени са изчислени при следните цени на 

горивата: 
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 – цена на въглища – 164,60 лв./т при калоричност 6000 ккал/кг и валутен курс 

1,50 лв./щ.д. или 192,03 лв./туг; 

 – цена на природен газ – 399,6 лв./1000 нм
3
; 

 – цена на мазут – 490 лв./т; 

 – цена на газьол – 1552,5 лв./т. 

 Увеличени са УПР с 14 185 хил. лв. и разходите за амортизации с 12 856 хил. 

лв., което води до общо увеличение със 7,56 % на прогнозните УПР без разходите за 

амортизации. 

 

 Обосновката на дружеството за извършените корекции е следната. 

 Основните трудности, пред които е изправено „Девен“ АД, са следните: 

съществено намаление на размера на производствената програма на ТЕЦ, дължащо 

се на намаляване на потреблението на топлинна енергия от страна на основните 

потребители вследствие на свиване на обема на производството им поради 

драстичен спад на търсенето на продукцията им в национален и световен мащаб; 

разходи на стойност над 140 млн. лв. за въвеждане в експлоатация на нова 

генерираща мощност – котел с циркулиращ кипящ слой, благодарение на която ще 

бъде възможно пълното покриване на екологичните изисквания за функционирането 

на ТЕЦ. Размерът на инвестицията е сериозен, но изпълнението й, освен 

споменатите екологични плюсове, допринася за повишаване на цялостната 

ефективност на предприятието и рефлектира положително върху позициите му, 

което обосновава включването на стойността й в базата за ценообразуване. 

 Допълнителни пояснения към заявлението и справките към него: 

 – Регулаторна база на активите – 215 985 хил. лв. 

 – Амортизации – 17 385 хил. лв. 

 – Отразена е инфлацията на база на коефициент на инфлация с натрупване за 

изтеклата 2008 г., по данни на НСИ, в размер на 12,4 %. Прилагането на 

коефициента с натрупване в максимална степен отговаря на условията за 

ценообразуване, отчита разминаването между календарна година и регулаторен 

период и обхваща в по-голяма степен реалното влияние на инфлационните процеси 

върху дейността на предприятието. Същият съответства и на индекса, приложен при 

изменението на цените от втората година от настоящия регулаторен период. 

 – Част от договорите за доставка на въглища все още формално не са 

подписани, но същите вече са сключени и се изпълняват. След оформянето им ще 

бъдат предоставени копия от подписаните споразумения. 

 Цените за енергия са преизчислени с цена на въглища 164,34 лв./т при 

калоричност 6000 ккал/кг или 191,73 лв./туг. 

 

 След извършените корекции изчислените цени и елементите на 

необходимите приходи на „Девен“ АД за третата година от регулаторния 

период са следните: 

 1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 85,33 лв./МВтч, 

в т. ч.: 

 – индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 60,33 

лв./МВтч; 

 – добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 25,00 лв./МВтч. 
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 2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара без 

ДДС – 35,04 лв./МВтч. 

  

 Цените са определени при следните стойности на показателите за корекции, 

необходими годишни приходи и прогнозни количества енергия за ценовия период: 

 – индекс на инфлация – 4,3 %; 

 – коефициент за подобряване на ефективността на разходите за електрическа 

енергия и за топлинна енергия с водна пара – 1,0 %; 

 – необходими годишни приходи – 133 280 хил. лв.; 

 – прогнозни количества електрическа енергия – 284 000 МВтч; 

 – прогнозни количества топлинна енергия с водна пара – 3 112 062 МВтч. 

 

19. „Захар“ ЕАД 

 С писмо с вх. № Е-14-32-3/14.04.2009 г. дружеството е подало заявление за 

изменение на цените на топлинна и електрическа енергия за третата година от 

регулаторния период, към което е приложило на хартиен и магнитен носител: 

 1. Коригирани справки от № 1 до № 6, както и отчетна информация за 2008 г. 

 2. Справка за средна цена на въглищата за 2009 г. по складова наличност към 

31.03.2009 г. и по сключени договори до края на 2009 г., както и заверени копия на: 

 – анекс от 12.01.2009 г. и анекс от 07.06.2008 г. към договор за доставка на 

въглища от 23.03.2006 г., сключен с „ГУ-Фарадей“ ЕООД; 

 – фактури за доставени въглища, котелно гориво и природен газ; 

 – обосновка на цените на горивата. 

 3. Обосновка на разходната норма на горивата. 

 4. Отчет за производствената и търговската дейност към 31.12.2008 г. (вкл. 

по месеци). 

 5. Отчет на инвестиционните разходи през 2008 г. на ТЕЦ. 

 6. Отчет на извършените ремонтни дейности в ТЕЦ. 

 7. Годишен финансов отчет за 2008 г. 

 8. Договор за изкупуване на електрическа енергия, сключен с „Е.ОН 

България“ АД, както и копия от фактури за изкупена електрическа енергия. 

 9. Доказателство за платена такса за разглеждане на заявлението. 

  

 Дружеството е предложило за утвърждаване за третата година от 

регулаторния период: 

 1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 196,15 лв./МВтч. 

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

ДДС – 87,40 лв./МВтч. 

 Изчисленията на цените са направени от дружеството при цена на въглищата 

214 лв./т при калоричност 5400 ккал/кг (277,41 лв./туг), на мазута 715 лв./т, на 

природния газ 754 лв./1000 нм
3
. 

 Увеличението на УПР без разходите за амортизации е с 430 хил. лв. или с 

31,85 %. 

 Цените за енергия са преизчислени с цена на въглищата 202,97 лв./т при 

калоричност 5400 ккал/кг или 263,11 лв./туг. 
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 След извършените корекции изчислените цени и елементите на 

необходимите приходи на „Захар“ ЕАД за третата година от регулаторния 

период са следните: 

 1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 127,23 лв./МВтч, 

в т.ч.: 

 – индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 126,23 

лв./МВтч; 

 – добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 1,00 лв./МВтч. 

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

ДДС – 56,39 лв./МВтч. 

  

 Цените са определени при следните стойности на показателите за корекции, 

необходими годишни приходи и прогнозни количества енергия за ценовия период: 

 – индекс на инфлация – 4,3 %; 

 – коефициент за подобряване на ефективността на разходите за електрическа 

енергия и за топлинна енергия с водна пара – 1,0 %; 

 – необходими годишни приходи – 7050 хил. лв.; 

 – прогнозни количества електрическа енергия – 10 200 МВтч; 

 – прогнозни количества топлинна енергия с водна пара – 102 000 МВтч. 

 

20. „Видахим“ АД 

 С писмо с вх. № Е-14-35-7/13.04.2009 г. дружеството е подало заявление за 

изменение на утвърдената преференциална цена на електрическата енергия за 

третата година от регулаторния период със следните приложения на хартиен и 

магнитен носител: 

 1. Коригирани справки от № 1 до № 6. 

 2. Обосновка на исканото изменение на цената на електрическата енергия. 

 3. Копие от удостоверение № 20090107141444/07.01.2009 г. от Агенцията по 

вписванията към Министерството на правосъдието. 

 4. Справка за среднопретеглена цена на горивата между наличните 

количества на склад към 31.03.2009 г. и по действащи договори за доставка, както и: 

 – заверени копия от договорите и фактурите, съгласно справката; 

 – копия от фактури за разтоварване на въглища през 2008 г.; 

 – допълнително споразумение от 30.06.2008 г. към договор от 19.11.2002 г. с 

„Пристанище Видин“ ЕООД; 

 – анекс от 21.01.2008 г. към договор от 01.01.2006 г. с „Тотал контрол“ ЕООД 

– гр. Русе. 

 5. Заверени копия от публикации във в. „Конкурент“ и в. „Новинар“ от 

10.04.2009 г. на предложението за изменение на действащата цена на 

електрическата енергия. 

 6. Документ за внесена такса за разглеждане на заявлението. 

  

 Дружеството е предложило за третата година от регулаторния период 

утвърждаване на преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 167,47 

лв./МВтч. 

 Цената е изчислена при следните цени на горивата: 
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 – въглища и биогориво – 226,66 лв./т при калоричност 5285 ккал/кг (300,21 

лв./туг) и валутен курс 1,55 лв./щ.д.; 

 – мазут – 520,34 лв./т. 

 Увеличени са УПР с 233 хил. лв. и разходите за амортизации са намалени с 

94 хил. лв., което води до общо увеличение с 3,82 % на разликата между 

прогнозните УПР и разходите за амортизации. 

 

 Обосновката на дружеството за исканото изменение на цената на 

електрическата  енергия и извършените корекции е следната. 

 През изминалия период основният ценообразуващ елемент – цената на 

въглищата, е претърпял значителни изменения по независещи от дружеството 

причини, което представлява обстоятелство по чл. 28а, ал. 1 от НРЦТЕ и действа 

негативно на възможността на дружеството да посреща увеличените си разходи с 

приходите от действащата цена на електрическата енергия. 

 Настоящото предложение за промяна на преференциалната цена на 

електрическата енергия, произведена по комбиниран начин, включва най-

неотложните изменения на разходите, а именно: 

 1. У с л о в н о - п о с т о я н н и  р а з х о д и 

 УПР са увеличени с 7,8 % спрямо прогнозата за 2008 г., като стойността на 

амортизациите е запазена същата. При формирането на цената на електрическата 

енергия, в Справка № 1 условно-постоянните разходи, вкл. амортизациите, са 

намалени с коефициент за подобряване на ефективността равен на 4 %. 

 2. П р о м е н л и в и  р а з х о д и 

 Горивото за производство е ценообразуващ елемент, претърпял значителни 

промени през последните месеци. 

 ТЕЦ към „Видахим“ АД работи с вносни въглища. През втората половина на 

2008 г. нестабилността на пазара на въглища в Украйна и Русия и повишаването на 

транзитните и пристанищните такси е довело до значително повишаване на тяхната 

цена. Дружеството е било принудено да закупува въглища на значително по-висока 

цена, отколкото е предвидено в прогнозните цени, с цел обезпечаване на нормалната 

работа и създаване на необходимата сигурност през есенно-зимния период, което е 

предизвикало сериозни финансови затруднения. 

 От 01.07.2008 г. е подписано ново допълнително споразумение към договор 

за товаро-разтоварна и складово-експедиционна дейност, в което са променени 

цените за основна претоварна работа и за складови и експедиционни услуги. При 

лоши метеорологични условия или по други обективни причини има случаи, при 

които се е налагало двойно претоварване, т.е. кораб–склад, склад–транспортна 

лента, при което цената допълнително се е завишавала. 

 „Видахим“ АД продължава да изгаря съвместно с въглищата и биогориво, 

като през 2008 г. са изградени инсталациите за биогориво и на другите два 

котлоагрегата. Необходимостта от използването на такова гориво е продиктувана от 

високите изисквания за спазване на нормите на емисиите на NOх, SOx, CO и прах, 

изпускани от ТЕЦ, и заложени в КР № 56/2005 г., както и намаляване на 

емитираните емисии на парникови газове, изпускани в атмосферата. 

 В отделно приложение е дадена среднопретеглената цена на въглищата и 

биогоривото. 
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 Останалите променливи разходи са увеличени със 7,8 % спрямо прогнозата 

за 2008 г. 

 При формиране цената на електроенергията, в Справка № 4 цената на 

горивата е намалена с коефициента на ефективност, равен на 4 %, спрямо 

получената среднопретеглена цена, а в Справка № 1 – останалите променливи 

разходи със същия коефициент, съгласно писмото на ДКЕВР. 

 Цената на електрическата енергия е преизчислена с цена на въглищата 229,30 

лв./т при калоричност 5285 ккал/кг или 305,85 лв./туг; 

 

 След извършените корекции изчислената цена и елементите на 

необходимите приходи на „Видахим“ АД за третата година от регулаторния 

период са следните: 

 Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 162,08 лв./МВтч, в 

т.ч.: 

 – индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 161,08 

лв./МВтч; 

 – добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 1,00 лв./МВтч. 

  

 Цената е определена при следните стойности на показателите за корекции, 

необходими годишни приходи и прогнозни количества енергия за ценовия период: 

 – индекс на инфлация – 4,3 %; 

 – коефициент за подобряване на ефективността на разходите за електрическа 

енергия – 1,0 %; 

 – необходими годишни приходи – 50 245 хил. лв.; 

 – прогнозни количества електрическа енергия – 310 000 МВтч. 

 

21. „Биовет“ АД 

 С писмо с вх. № Е-14-41-6/15.04.2009 г. дружеството е подало заявление за 

изменение на цените на топлинна и електрическа енергия за третата година от 

регулаторния период със следните приложения на хартиен и магнитен носител: 

 1. Коригирани справки от № 1 до № 6. 

 2. Обосновка за исканото увеличение на цените за енергия. 

 3. Отчетна технико-икономическа информация за 2008 г. с приложени 

справки от № 1 до № 6. 

 4. Доказателство за платена такса за разглеждане на заявлението. 

  

 Дружеството е предложило за третата година от регулаторния период: 

 1. Преференциална цена без ДДС на електрическа енергия – 153,58 лв./MВтч. 

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

ДДС – 64,19 лв./MВтч. 

 Увеличени са УПР с 10 хил. лв. и разходите за амортизации с 284 хил. лв., 

което води до общо намаление с 13,45 % на прогнозните УПР без разходите за 

амортизации. 

 

 Обосновката на дружеството за изменението на цените на 

електрическата и топлинната енергия и извършените корекции в справки от 

№ 1 до № 6 е следната. 
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 – Дружеството предлага изчислението на цените да се извърши без 

прилагането на коефициента за подобряване на ефективността, който води до 

намаляване на цената на електроенергията, тъй като новата инсталация за 

комбинирано производство е модерна и високоефективна. Разходите на 

електроенергия за собствени нужди са едва 2,22 % по отчета за 2008 г. и 

дружеството не планира значими инвестиции в бизнес плана си, утвърден от 

ДКЕВР. 

 – В Справка № 1 „Разходи“, раздел УПР, т. 4 – разходи за ремонт, са 

включени допълнително разходи в размер на 1 млн. долара, необходими за 

изпълнение на договорните взаимоотношения между „Биовет“ АД и производителя 

на газовата турбина GE Energy Europe B.V. за 2009 г. Договорът е свързан с 

обслужването на газовата турбина в процеса на експлоатация. 

 

 След извършените корекции изчислените цени и елементите на 

необходимите приходи на „Биовет“ АД за третата година от регулаторния 

период са следните: 

 1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 126,42 лв./МВтч, 

в т.ч.: 

 – индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 125,42 

лв./МВтч; 

 – добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 1,00 лв./МВтч. 

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

ДДС – 62,95 лв./МВтч. 

  

 Цените са определени при следните стойности на показателите за корекции, 

необходими годишни приходи и прогнозни количества енергия за ценовия период: 

 – индекс на инфлация – 4,3 %; 

 – коефициент за подобряване на ефективността на разходите за електрическа 

енергия и за топлинна енергия с водна пара – 1,0 %; 

 – необходими годишни приходи – 20 857 хил. лв.; 

 – прогнозни количества електрическа енергия – 112 600 МВтч; 

 – прогнозни количества топлинна енергия с водна пара – 105 200 МВтч. 

 

22. „Ямболен“ АД 

 С писмо с вх. № Е-14-40-5/13.04.2009 г. дружеството е декларирало, че няма 

да предлага изменение на цената на топлинната енергия за третата година от 

регулаторния период, тъй като не се предвижда производството й. 

  

 Изчислената цена и елементите на необходимите приходи на 

„Ямболен“ АД за третата година от регулаторния период са следните: 

 Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара без 

ДДС – 58,14 лв./МВтч. 

 

 Цената е определена при следните стойности на показателите за корекции, 

необходими годишни приходи и прогнозни количества енергия за ценовия период: 

 – индекс на инфлация – 4,3 %; 
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 – коефициент за подобряване на ефективността на разходите за топлинна 

енергия с водна пара – 1,0 %; 

 – необходими годишни приходи – 13 546 хил. лв.; 

 – прогнозни количества топлинна енергия с водна пара – 232 996 МВтч. 

 

КОРЕКЦИИ НА ЦЕНИ ЗА ЕНЕРГИЯ ЗА ВТОРИЯ ЦЕНОВИ ПЕРИОД 

  

23. „Зебра“ АД 

 С писма с вх. № Е-12-00-545/02.04.2009 г. и вх. № Е-12-00-615/10.04.2009 г. 

дружеството е уведомило ДКЕВР, че инсталацията за комбинирано производство, за 

която е определена преференциална цена на електрическа енергия от комбинирано 

производство, все още не работи, тъй като няма разрешение за ползване (акт № 16). 

  

 Изчислените цени и елементите на необходимите приходи на „Зебра“ 

АД за втората година от регулаторния период са следните: 

 1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 99,89 лв./МВтч, 

в т.ч.: 

 – индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 98,89 

лв./МВтч; 

 – добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 1,00 лв./МВтч. 

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

ДДС – 79,18 лв./МВтч. 

 3. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода 

без ДДС – 78,53 лв./МВтч. 

  

 Цените са определени при следните стойности на показателите за корекции, 

необходими годишни приходи и прогнозни количества енергия за ценовия период: 

 – индекс на инфлация – 4,3 %; 

 – коефициент за подобряване на ефективността на разходите за електрическа 

енергия и за топлинна енергия с водна пара и с гореща вода – 1,0 %; 

 – необходими годишни приходи – 1896 хил. лв.; 

 – прогнозни количества електрическа енергия – 9123 МВтч; 

 – прогнозни количества топлинна енергия с гореща вода – 7500 МВтч; 

 – прогнозни количества топлинна енергия с водна пара – 5000 МВтч. 

 

24. „Димитър Маджаров - 2“ ЕООД 

 С писма с вх. № Е-12-00-616/13.04.2009 г. и вх. № Е-12-00-617/13.04.2009 г. 

дружеството е представило коригирани справки от № 1 до № 6 и счетоводен баланс 

и отчет за приходите и разходите за 2008 г. на хартиен и магнитен носител. 

 С писмо с изх. № Е-12-00-617/16.04.2009 г. от дружеството е поискано на 

представи допълнително: 

 1. Заявление, което да съдържа съответното предложение за изменение на 

преференциалната цена на електрическа енергия. 

 2. Документ за внесена такса за разглеждане на заявлението. 

 С писма с вх. № Е-12-00-722/08.05.2009 г. и вх. № Е-12-00-723/08.05.2009 г. 

дружеството е представило исканата информация, както и отчетни данни за 2008 г. с 

приложени справки от № 1 до № 6. 
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 Дружеството е предложило за утвърждаване за втората година от 

регулаторния период индивидуална цена на електрическа енергия без ДДС – 144,40 

лв./МВтч. 

 Увеличени са УПР с 69 хил. лв. и разходите за амортизации с 50 хил. лв., 

което води до общо увеличение със 7,39 % на прогнозните УПР без разходите за 

амортизации. 

 

 След извършените корекции изчислената цена и елементите на 

необходимите приходи на „Димитър Маджаров - 2“ ЕООД за втората година 

от регулаторния период са следните: 

 Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 130,37 лв./МВтч, в 

т.ч.: 

 – индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 129,37 

лв./МВтч; 

 – добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 1,00 лв./МВтч. 

  

 Цената е определена при следните стойности на показателите за корекции, 

необходими годишни приходи и прогнозни количества енергия за ценовия период: 

 – индекс на инфлация – 4,3 %; 

 – коефициент за подобряване на ефективността на разходите за електрическа 

енергия – 1,0 %; 

 – необходими годишни приходи – 801 хил. лв.; 

 – прогнозни количества електрическа енергия – 6143 МВтч. 

 

25. ЧЗП „Румяна Величкова“ 

 Частен земеделски производител (ЧЗП) „Румяна Величкова“ е подала 

заявление с вх. № Е-12-00-694/27.04.2009 г. за изменение на преференциалната цена 

на електрическа енергия за втората година от регулаторния период, към което е 

приложила на хартиен и магнитен носител коригирани справки от № 1 до № 6, 

обосновка към тях и документ за платена такса за разглеждане на заявлението. 

 ЧЗП е предложил за утвърждаване за втората година от регулаторния период 

преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 106,09 лв./МВтч. 

 Увеличението на УПР без разходите за амортизации е с 20 хил. лв. или със 

7,66 %. 

 

 Обосновката на ЧЗП е следната. 

 В справките са нанесени корекции в съответствие с указанията на ДКЕВР, 

дадени с писмо № Е-14-00-11/30.03.2009 г. 

 Вследствие на повишените цени на природния газ през изминалата 2008 г. 

рязко е нараснала производствената цена на електрическата енергия от 

комбинирано производство. Целогодишното запазване на утвърдената през януари 

2008 г. преференциална цена на комбинираната електроенергия е предизвикало 

загуба от 116 хил. лв. само от продажбата на електроенергия. Освен това, 

сериозното оскъпяване на топлинната енергия е довело до влошаване на 

конкурентоспособността на ЧЗП и загуба на пазари на основната му продукция. 
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 Отложено е изпълнението на голяма част от дейностите по ремонта и 

поддръжката на когенератора, както и на по-голямата част от инвестиционната 

програма за годината. В работа са оставени някои части на когенератора с изтекъл 

гаранционен ресурс, последствията от което вече дават негативни резултати. 

 Във връзка с горното, условно-постоянните разходи в Справка № 1 са 

коригирани с пълния инфлационен коефициент – 7,8 %. Коефициентът за 

подобряване на ефективността е приет 0 %. 

 

 След извършените корекции изчислената цена и елементите на 

необходимите приходи на ЧЗП „Румяна Величкова“ за втората година от 

регулаторния период са следните: 

 Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 101,02 лв./МВтч, в 

т.ч.: 

 – индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 100,02 

лв./МВтч; 

 – добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 1,00 лв./МВтч. 

  

 Цената е определена при следните стойности на показателите за корекции, 

необходими годишни приходи и прогнозни количества енергия за ценовия период: 

 – индекс на инфлация – 4,3 %; 

 – коефициент за подобряване на ефективността на разходите за електрическа 

енергия – 1,0 %; 

 – необходими годишни приходи – 990 хил. лв.; 

 – прогнозни количества електрическа енергия – 9800 МВтч. 

 

26. „Актив Ко“ ООД 

 Изчислените цени и елементите на необходимите приходи на „Актив 

Ко“ ООД за втората година от регулаторния период са следните: 

 1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 136,60 лв./МВтч, 

в т.ч.: 

 – индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 135,60 

лв./МВтч; 

 – добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 1,00 лв./МВтч. 

 2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода 

без ДДС – 69,23 лв./МВтч. 

  

 Цените са определени при следните стойности на показателите за корекции, 

необходими годишни приходи и прогнозни количества енергия за ценовия период: 

 – индекс на инфлация – 4,3 %; 

 – коефициент за подобряване на ефективността на разходите за електрическа 

енергия и за топлинна енергия с гореща вода – 1,0 %; 

 – необходими годишни приходи – 137 хил. лв.; 

 – прогнозни количества електрическа енергия – 1000 МВтч; 

 – прогнозни количества топлинна енергия с гореща вода – 1360 МВтч. 
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27. „Бул Еко Енергия“ ООД 

 Дружеството не е представило информацията, изискана от ДКЕВР с писмо с 

изх. № Е-14-00-11/30.03.2009 г., поради което корекции на еднокомпонентната цена 

на топлинна енергия с топлоносител гореща вода и на елементите на необходимите 

приходи за втората година от регулаторния период не могат да бъдат извършени. 

 

КОРЕКЦИИ НА ЦЕНИ ЗА ЕНЕРГИЯ И НА ЕЛЕМЕНТИТЕ 

НА НЕОБХОДИМИТЕ ПРИХОДИ ВСЛЕДСТВИЕ  

КОРЕКЦИЯ  НА ЦЕНАТА НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ 

 

28. „Юлико Евротрейд“ ЕООД 

 1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 179,55 лв./МВтч, 

в т.ч.: 

 – индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 178,55 

лв./МВтч; 

 – добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 1,00 лв./МВтч. 

 2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода 

без ДДС – 90,10 лв./МВтч. 

  

 Цените са определени при следните стойности на необходими годишни 

приходи и прогнозни количества енергия за ценовия период: 

 – необходими годишни приходи – 502 хил. лв.; 

 – прогнозни количества електрическа енергия – 1960 МВтч; 

 – прогнозни количества топлинна енергия с гореща вода – 1670 МВтч. 

 

29. „В&ВГД Оранжерии Петрич“ ООД 

 Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 136,91 лв./МВтч, в 

т.ч.: 

 – индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 135,91 

лв./МВтч; 

 – добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 1,00 лв./МВтч. 

  

 Цената е определена при следните стойности на необходими годишни 

приходи и прогнозни количества енергия за ценовия период: 

 – необходими годишни приходи – 6392 хил. лв.; 

 – прогнозни количества електрическа енергия – 46 690 МВтч. 

 

30. „Алт Ко“ АД 

 Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 134,59 лв./МВтч, в 

т.ч.: 

 – индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 133,59 

лв./МВтч; 

 – добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 1,00 лв./МВтч. 

  

 Цената е определена при следните стойности на необходими годишни 

приходи и прогнозни количества енергия за ценовия период: 

 – необходими годишни приходи – 1268 хил. лв.; 
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 – прогнозни количества електрическа енергия – 9423 МВтч. 

 

31. „Лукойл Енергия и Газ България“ ЕООД 

 1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 130,94 лв./МВтч, 

в т.ч.: 

 – индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 129,94 

лв./МВтч; 

 – добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 1,00 лв./МВтч.; 

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

ДДС – 65,51 лв./МВтч. 

 3. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода 

без ДДС – 65,07 лв./МВтч. 

  

 Цените са определени при следните стойности на необходими годишни 

приходи и прогнозни количества енергия за ценовия период: 

 – необходими годишни приходи – 258 273 хил. лв.; 

 – прогнозни количества електрическа енергия – 303 302 МВтч; 

 – прогнозни количества топлинна енергия с водна пара – 2 336 979 МВтч; 

 – прогнозни количества топлинна енергия с гореща вода – 13 021 МВтч. 

 

32. „Топлофикация Казанлък“ АД 

 Във връзка с провеждането на открито заседание на ДКЕВР на 02.06.2009 г. с 

писма с вх. № Е-14-10-11/04.06.2009 г. и вх. № Е-14-10-12/04.06.2009 г. дружеството 

е възразило срещу извършените от комисията корекции и определените цени на 

електрическа и топлинна енергия и декларира, че изчислената надбавка за пренос по 

разпределителната мрежа и снабдяване на краен снабдител на „Ситигаз-България“ 

АД за следващия ценови период ще бъде 63 лв./1000 нм
3

 за „Топлофикация 

Казанлък“ АД. 

 След провеждането на открито заседание на ДКЕВР на 02.06.2009 г. 

добавката по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ е коригирана от 35 лв./МВтч на 40 лв./МВтч и е 

отразена надбавката за пренос по разпределителната мрежа и снабдяване на краен 

снабдител на „Ситигаз-България“ АД за следващия ценови период – 63 лв./1000 нм
3
 

за „Топлофикация Казанлък“ АД.  

  

 1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 154,12 лв./МВтч, 

в т.ч.: 

 – индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 114,12 

лв./МВтч; 

 – добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 40,00 лв./МВтч. 

 2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода 

без ДДС – 91,80 лв./МВтч. 

  

 Цените са определени при следните стойности на необходими годишни 

приходи и прогнозни количества енергия за ценовия период: 

 – необходими годишни приходи – 4942 хил. лв.; 

 – прогнозни количества електрическа енергия – 13 066 МВтч; 

 – прогнозни количества топлинна енергия с гореща вода – 31 900 МВтч. 
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33. „МБАЛ – Търговище“ АД 

 Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 182,77 лв./МВтч, в 

т.ч.: 

 – индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 167,77 

лв./МВтч; 

 – добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 15,00 лв./МВтч. 

  

 Цената е определена при следните стойности на необходими годишни 

приходи и прогнозни количества енергия за ценовия период: 

 – необходими годишни приходи – 147 хил. лв.; 

 – прогнозни количества електрическа енергия – 806 МВтч. 

 

34. „Унибел“ АД 

 Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 106,33 лв./МВтч, в 

т.ч.: 

 – индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 105,33 

лв./МВтч; 

 – добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 1,00 лв./МВтч. 

  

 Цената е определена при следните стойности на необходими годишни 

приходи и прогнозни количества енергия за ценовия период: 

 – необходими годишни приходи – 782 хил. лв.; 

 – прогнозни количества електрическа енергия – 7350 МВтч. 

 

35. „Енергоконсулт“ АД 

 1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 154,03 лв./МВтч, 

в т.ч.: 

 – индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 124,03 

лв./МВтч; 

 – добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 30,00 лв./МВтч. 

 2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода 

без ДДС – 94,32 лв./МВтч. 

  

 Цените са определени при следните стойности на необходими годишни 

приходи и прогнозни количества енергия за ценовия период: 

 – необходими годишни приходи – 503 хил. лв.; 

 – прогнозни количества електрическа енергия – 1 262 МВтч; 

 – прогнозни количества топлинна енергия с гореща вода – 3 327 МВтч. 

 

36. „Геррад“ АД 

 Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара без 

ДДС – 124,13 лв./МВтч. 

  

 Цената е определена при следните стойности на необходими годишни 

приходи и прогнозни количества енергия за ценовия период: 

 – необходими годишни приходи – 2011 хил. лв.; 
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 – прогнозни количества топлинна енергия с водна пара – 16 200 МВтч. 

 

Предвид гореизложеното, 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

  

 І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 30, ал. 1, т. 2 и 3, чл. 32, ал. 1 и 3, чл. 

33 и чл. 36а, ал. 2 от Закона за енергетиката, чл. 2, т. 1 и 2, чл. 4, ал. 1, т. 2, б. 

„а“, чл. 33, ал. 1, т. 2 от Наредбата за регулиране на цените на топлинната 

енергия, чл. 4, ал. 1, т. 2, б. „а“, чл. 19б и чл. 32а, ал. 1, т. 2 от Наредбата за 

регулиране на цените на електрическата енергия, считано от 01.07.2009 г. 

утвърждава пределни цени на топлинната енергия и определя преференциални 

цени на електрическата енергия, произведена по комбиниран начин, за третия 

ценови период от тригодишния регулаторен период, както следва. 

 

„Топлофикация София“ ЕАД 

 1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 143,45 лв./МВтч, 

в т.ч.: 

 – индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 113,45 

лв./МВтч; 

 – добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 30,00 лв./МВтч. 

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

ДДС – 120,96 лв./МВтч. 

 3. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода 

без ДДС – 60,36 лв./МВтч. 

 4. Еднокомпонентна цена на топлинната енергия с гореща вода без ДДС за 

асоциации по чл. 151, ал. 1 от ЗЕ – 57,34 лв./МВтч. 

 5. Еднокомпонентна цена на топлинната енергия с гореща вода без ДДС за 

доставчици по чл. 149а от ЗЕ – 57,34 лв./МВтч. 

 

 Цените са определени при следните стойности на показателите за корекции, 

необходими годишни приходи и прогнозни количества енергия за ценовия период: 

 – индекс на инфлация – 4,3 %; 

 – коефициент за подобряване на ефективността на разходите за електрическа 

енергия и за топлинна енергия с водна пара и с гореща вода – 1,0 %; 

 – необходими годишни приходи – 375 587 хил. лв. 

 – прогнозни количества електрическа енергия – 784 731 МВтч; 

 – прогнозни количества топлинна енергия с водна пара – 24 825 МВтч; 

 – прогнозни количества топлинна енергия с гореща вода – 4 307 730 МВтч. 

 

„ЕВН България Топлофикация“ ЕАД, гр. Пловдив 

 1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 128,47 лв./МВтч, 

в т.ч.: 

 – индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 93,47 

лв./МВтч; 
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 – добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 35,00 лв./МВтч. 

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

ДДС – 188,50 лв./МВтч. 

 3. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода 

без ДДС – 70,79 лв./МВтч. 

 4. Еднокомпонентна цена на топлинната енергия с гореща вода без ДДС за 

асоциации по чл. 151, ал. 1 от ЗЕ – 69,84 лв./МВтч. 

 5. Еднокомпонентна цена на топлинната енергия с гореща вода без ДДС за 

доставчици по чл. 149а от ЗЕ – 69,84 лв./МВтч. 

 

 Цените са определени при следните стойности на показателите за корекции, 

необходими годишни приходи и прогнозни количества енергия за ценовия период: 

 – индекс на инфлация – 4,3 %; 

 – коефициент за подобряване на ефективността на разходите за електрическа 

енергия и за топлинна енергия с водна пара и с гореща вода – 1,0 %; 

 – необходими годишни приходи – 41 275 хил. лв.; 

 – прогнозни количества електрическа енергия – 106 060 МВтч; 

 – прогнозни количества топлинна енергия с водна пара – 9230 МВтч; 

 – прогнозни количества топлинна енергия с гореща вода – 366 000 МВтч. 

 

„Топлофикация Плевен“ ЕАД 

 1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 158,79 лв./МВтч, 

в т.ч.: 

 – индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 128,79 

лв./МВтч; 

 – добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 30,00 лв./МВтч. 

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

ДДС – 71,26 лв./МВтч. 

 3. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода 

без ДДС – 61,84 лв./МВтч. 

 

 Цените са определени при следните стойности на показателите за корекции, 

необходими годишни приходи и прогнозни количества енергия за ценовия период: 

 – индекс на инфлация – 4,3 %; 

 – коефициент за подобряване на ефективността на разходите за електрическа 

енергия и за топлинна енергия с водна пара и с гореща вода – 1,0 %; 

 – необходими годишни приходи – 37 804 хил. лв.; 

 – прогнозни количества електрическа енергия – 98 200 МВтч; 

 – прогнозни количества топлинна енергия с водна пара – 53 208 МВтч; 

 – прогнозни количества топлинна енергия с гореща вода – 297 848 МВтч. 

 

„Топлофикация Русе“ АД 

 1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 101,24 лв./МВтч, 

в т.ч.: 

 – индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 100,24 

лв./МВтч 

 – добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 1,00 лв./МВтч. 
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 2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара без 

ДДС – 79,89 лв./МВтч. 

 3. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода 

без ДДС – 56,95 лв./МВтч. 

 

 Цените са определени при следните стойности на показателите за корекции, 

необходими годишни приходи и прогнозни количества енергия за ценовия период: 

 – индекс на инфлация –  4,3 %; 

 – коефициент за подобряване на ефективността на разходите за електрическа 

енергия и за топлинна енергия с водна пара и с гореща вода – 1,0 %; 

 – необходими годишни приходи – 47 685 хил. лв.; 

 – прогнозни количества електрическа енергия – 196 174 МВтч; 

 – прогнозни количества топлинна енергия с водна пара – 43 100 МВтч; 

 – прогнозни количества топлинна енергия с гореща вода – 224 000 МВтч. 

 

„Топлофикация Перник“ ЕАД 

 1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 165,67 лв./МВтч, 

в т.ч.: 

 – индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 164,67 

лв./МВтч; 

 – добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 1,00 лв./МВтч.; 

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

ДДС – 52,59 лв./МВтч. 

 3. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода 

без ДДС – 62,22 лв./МВтч. 

 

 Цените са определени при следните стойности на показателите за корекции, 

необходими годишни приходи и прогнозни количества енергия за ценовия период: 

 – индекс на инфлация – 4,3 %; 

 – коефициент за подобряване на ефективността на разходите за електрическа 

енергия и за топлинна енергия с водна пара и с гореща вода – 1,0 %; 

 – необходими годишни приходи – 45 325 хил. лв.; 

 – прогнозни количества електрическа енергия – 125 000 МВтч; 

 – прогнозни количества топлинна енергия с водна пара – 10 200 МВтч; 

 – прогнозни количества топлинна енергия с гореща вода – 225 000 МВтч. 

 

„Топлофикация Сливен“ ЕАД 

 1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 163,26 лв./МВтч, 

в т.ч.: 

 – индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 162,26 

лв./МВтч; 

 – добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 1,00 лв./МВтч. 

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

ДДС – 129,47 лв./МВтч. 

 3. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода 

без ДДС – 71,35 лв./МВтч. 
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 Цените са определени при следните стойности на показателите за корекции, 

необходими годишни приходи и прогнозни количества енергия за ценовия период: 

 – индекс на инфлация – 4,3 %; 

 – коефициент за подобряване на ефективността на разходите за електрическа 

енергия и за топлинна енергия с водна пара и с гореща вода – 1,0 %; 

 – необходими годишни приходи – 20 688 хил. лв.; 

 – прогнозни количества електрическа енергия – 52 135 МВтч; 

 – прогнозни количества топлинна енергия с водна пара – 3490 МВтч; 

 – прогнозни количества топлинна енергия с гореща вода – 59 603 МВтч. 

 

„Топлофикация Габрово“ ЕАД 

 1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 160,86 лв./МВтч, 

в т.ч.: 

 – индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 159,86 

лв./МВтч; 

 – добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 1,00 лв./МВтч. 

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

ДДС – 98,58 лв./МВтч. 

 3. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода 

без ДДС – 72,69 лв./МВтч. 

 

 Цените са определени при следните стойности на показателите за корекции, 

необходими годишни приходи и прогнозни количества енергия за ценовия период: 

 – индекс на инфлация – 4,3 %; 

 – коефициент за подобряване на ефективността на разходите за електрическа 

енергия и за топлинна енергия с водна пара и с гореща вода – 1,0 %; 

 – необходими годишни приходи – 3493 хил. лв.; 

 – прогнозни количества електрическа енергия – 5700 МВтч; 

 – прогнозни количества топлинна енергия с водна пара – 400 МВтч; 

 – прогнозни количества топлинна енергия с гореща вода – 34 570 МВтч. 

 

„Топлофикация Шумен“ ЕАД 

 1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 178,89 лв./МВтч, 

в т.ч.: 

 – индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 148,89 

лв./МВтч; 

 – добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 30,00 лв./МВтч. 

 2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода 

без ДДС – 75,73 лв./МВтч. 

 

 Цените са определени при следните стойности на показателите за корекции, 

необходими годишни приходи и прогнозни количества енергия за ценовия период: 

 – индекс на инфлация – 4,3 %; 

 – коефициент за подобряване на ефективността на разходите за електрическа 

енергия и за топлинна енергия с водна пара и с гореща вода – 1,0 %; 

 – необходими годишни приходи – 7092 хил. лв.; 

 – прогнозни количества електрическа енергия – 8700 МВтч; 



 105 

 – прогнозни количества топлинна енергия с гореща вода – 73 100 МВтч. 

 

„Далкия Варна“ ЕАД 

 1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 137,15 лв./МВтч, 

в т.ч.: 

 – индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 92,15 

лв./МВтч; 

 – добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 45,00 лв./МВтч. 

 2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода 

без ДДС – 69,39 лв./МВтч. 

 

 Цените са определени при следните стойности на показателите за корекции, 

необходими годишни приходи и прогнозни количества енергия за ценовия период: 

 – индекс на инфлация – 4,3 %; 

 – коефициент за подобряване на ефективността на разходите за електрическа 

енергия и за топлинна енергия с гореща вода – 1,0 %; 

 – необходими годишни приходи – 9 231 хил. лв.; 

 – прогнозни количества електрическа енергия – 31 417 МВтч; 

 – прогнозни количества топлинна енергия с гореща вода – 70 940 МВтч. 

 

„Топлофикация Враца“ ЕАД 

 1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 131,89 лв./МВтч, 

в т.ч.: 

 – индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 96,89 

лв./МВтч; 

 – добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 35,00 лв./МВтч. 

 2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода 

без ДДС – 67,03 лв./МВтч. 

 

 Цените са определени при следните стойности на показателите за корекции, 

необходими годишни приходи и прогнозни количества енергия за ценовия период: 

 – индекс на инфлация – 4,3 %; 

 – коефициент за подобряване на ефективността на разходите за електрическа 

енергия и за топлинна енергия с гореща вода – 1,0 %; 

 – необходими годишни приходи – 12 421 хил. лв.; 

 – прогнозни количества електрическа енергия – 38 251 МВтч; 

 – прогнозни количества топлинна енергия с гореща вода – 110 034 МВтч. 

 

„Топлофикация Бургас“ ЕАД 

 1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 149,30 лв./МВтч, 

в т.ч.: 

 – индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 114,30 

лв./МВтч; 

 – добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 35,00 лв./МВтч. 

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

ДДС – 73,20 лв./МВтч. 
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 3. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода 

без ДДС – 61,40 лв./МВтч. 

 

 Цените са определени при следните стойности на показателите за корекции, 

необходими годишни приходи и прогнозни количества енергия за ценовия период: 

 – индекс на инфлация – 4,3 %; 

 – коефициент за подобряване на ефективността на разходите за електрическа 

енергия и за топлинна енергия с водна пара и с гореща вода – 1,0 %; 

 – необходими годишни приходи – 29 201 хил. лв.; 

 – прогнозни количества електрическа енергия – 107 298 МВтч; 

 – прогнозни количества топлинна енергия с гореща вода – 214 630 МВтч; 

 – прогнозни количества топлинна енергия с водна пара – 45 МВтч. 

 

„Топлофикация ВТ“ АД, гр. Велико Търново 

 1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 158,35 лв./МВтч, 

в т.ч.: 

 – индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 118,35 

лв./МВтч; 

 – добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 40,00 лв./МВтч. 

 2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода 

без ДДС – 90,66 лв./МВтч. 

 

 Цените са определени при следните стойности на показателите за корекции, 

необходими годишни приходи и прогнозни количества енергия за ценовия период: 

 – индекс на инфлация – 4,3 %; 

 – коефициент за подобряване на ефективността на разходите за електрическа 

енергия и за топлинна енергия и с гореща вода – 1,0 %; 

 – необходими годишни приходи – 6332 хил. лв.; 

 – прогнозни количества електрическа енергия – 15 482 МВтч; 

 – прогнозни количества топлинна енергия с гореща вода – 42 800 МВтч. 
 Забележка. Изчисленията са извършени с цена на природния газ на 

газоразпределително дружество 463,71 лв./1000 нм
3
. 

 

„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД 

 Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода без 

ДДС – 32,40 лв./МВтч. 

 

 Цената е определена при следните стойности на показателите за корекции, 

необходими годишни приходи и прогнозни количества енергия за ценовия период: 

 – индекс на инфлация – 4,3 %; 

 – коефициент за подобряване на ефективността на разходите за топлинна 

енергия с гореща вода – 1,0 %; 

 – необходими годишни приходи – 2 464 хил. лв.; 

 – прогнозни количества топлинна енергия с гореща вода – 76 063 МВтч. 

 

„Топлофикация Правец“ ЕАД 

 1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 138,24 лв./МВтч, 

в т.ч.: 
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 – индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 103,24 

лв./МВтч; 

 – добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 35,00 лв./МВтч. 

 2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода 

без ДДС – 103,80 лв./МВтч. 

 

 Цените са определени при следните стойности на показателите за корекции, 

необходими годишни приходи и прогнозни количества енергия за ценовия период: 

 – индекс на инфлация – 4,3 %; 

 – коефициент за подобряване на ефективността на разходите за електрическа 

енергия и за топлинна енергия с гореща вода – 1,0 %; 

 – необходими годишни приходи – 573 хил. лв.; 

 – прогнозни количества електрическа енергия – 1590 МВтч; 

 – прогнозни количества топлинна енергия с гореща вода – 3400 МВтч. 

 

„Топлофикация Разград“ ЕАД 

 Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода без 

ДДС – 86,13 лв./МВтч. 

 

 Цената е определена при следните стойности на показателите за корекции, 

необходими годишни приходи и прогнозни количества енергия за ценовия период: 

 – индекс на инфлация – 4,3 %; 

 – коефициент за подобряване на ефективността на разходите за топлинна 

енергия с гореща вода – 1,0 %; 

 – необходими годишни приходи – 2 217 хил. лв.; 

 – прогнозни количества топлинна енергия с гореща вода – 25 739 МВтч. 

 

„Брикел“ ЕАД 

 1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 124,47 лв./МВтч, 

в т.ч.: 

 – индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 123,47 

лв./МВтч; 

 – добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 1,00 лв./МВтч. 

 2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода 

без ДДС – 50,06 лв./МВтч. 

 

 Цените са определени при следните стойности на показателите за корекции, 

необходими годишни приходи и прогнозни количества енергия за ценовия период: 

 – индекс на инфлация –  4,3 %; 

 – коефициент за подобряване на ефективността на разходите за електрическа 

енергия и за топлинна енергия с гореща вода – 1,0 %; 

 – необходими годишни приходи – 112 491 хил. лв.; 

 – прогнозни количества електрическа енергия – 833 436 МВтч; 

 – прогнозни количества топлинна енергия с гореща вода – 15 150 МВтч. 
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„ТЕЦ Свилоза“ АД 

 1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 131,80 лв./МВтч, 

в т.ч.: 

 – индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 130,80 

лв./МВтч; 

 – добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 1,00 лв./МВтч. 

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

ДДС – 74,84 лв./МВтч. 

 

 Цените са определени при следните стойности на показателите за корекции, 

необходими годишни приходи и прогнозни количества енергия за ценовия период: 

 – индекс на инфлация – 4,3 %; 

 – коефициент за подобряване на ефективността на разходите за електрическа 

енергия и за топлинна енергия с водна пара – 1,0 %; 

 – необходими годишни приходи – 57 379 хил. лв.; 

 – прогнозни количества електрическа енергия – 114 900 МВтч; 

 – прогнозни количества топлинна енергия с водна пара – 191 350 МВтч. 

 

„Девен“ АД 

 1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 85,33 лв./МВтч, 

в т.ч.: 

 – индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 60,33 

лв./МВтч; 

 – добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 25,00 лв./МВтч. 

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

ДДС – 35,04 лв./МВтч. 

 

 Цените са определени при следните стойности на показателите за корекции, 

необходими годишни приходи и прогнозни количества енергия за ценовия период: 

 – индекс на инфлация – 4,3 %; 

 – коефициент за подобряване на ефективността на разходите за електрическа 

енергия и за топлинна енергия с водна пара – 1,0 %; 

 – необходими годишни приходи – 133 280 хил. лв.; 

 – прогнозни количества електрическа енергия – 284 000 МВтч; 

 – прогнозни количества топлинна енергия с водна пара – 3 112 062 МВтч 

 

„Захар“ ЕАД 

 1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 127,23 лв./МВтч, 

в т.ч.: 

 – индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 126,23 

лв./МВтч; 

 – добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 1,00 лв./МВтч. 

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

ДДС – 56,39 лв./МВтч. 

 

 Цените са определени при следните стойности на показателите за корекции, 

необходими годишни приходи и прогнозни количества енергия за ценовия период: 
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 – индекс на инфлация –  4,3 %; 

 – коефициент за подобряване на ефективността на разходите за електрическа 

енергия и за топлинна енергия с водна пара – 1,0 %; 

 – необходими годишни приходи – 7 050 хил. лв.; 

 – прогнозни количества електрическа енергия – 10 200 МВтч; 

 – прогнозни количества топлинна енергия с водна пара – 102 000 МВтч. 

 

„Видахим“ АД 

 Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 162,08 лв./МВтч, в 

т.ч.: 

 – индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 161,08 

лв./МВтч; 

 – добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 1,00 лв./МВтч. 

 

 Цената е определена при следните стойности на показателите за корекции, 

необходими годишни приходи и прогнозни количества енергия за ценовия период: 

 – индекс на инфлация – 4,3 %; 

 – коефициент за подобряване на ефективността на разходите за електрическа 

енергия – 1,0 %; 

 – необходими годишни приходи – 50 245 хил. лв.; 

 – прогнозни количества електрическа енергия – 310 000 МВтч. 

 

„Биовет“ АД 

 1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 126,42 лв./МВтч, 

в т.ч.: 

 –  индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 125,42 

лв./МВтч; 

 – добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 1,00 лв./МВтч. 

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

ДДС – 62,95 лв./МВтч. 

 

 Цените са определени при следните стойности на показателите за корекции, 

необходими годишни приходи и прогнозни количества енергия за ценовия период: 

 – индекс на инфлация – 4,3 %; 

 – коефициент за подобряване на ефективността на разходите за електрическа 

енергия и за топлинна енергия с водна пара – 1,0 %; 

 – необходими годишни приходи – 20 857 хил. лв.; 

 – прогнозни количества електрическа енергия – 112 600 МВтч; 

 – прогнозни количества топлинна енергия с водна пара – 105 200 МВтч. 

 

„Ямболен“ АД 

 Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара без 

ДДС – 58,14 лв./МВтч. 

 

 Цената е определена при следните стойности на показателите за корекции, 

необходими годишни приходи и прогнозни количества енергия за ценовия период: 

 – индекс на инфлация – 4,3 %; 
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 – коефициент за подобряване на ефективността на разходите за топлинна 

енергия с водна пара – 1,0 %; 

 – необходими годишни приходи – 13 546 хил. лв.; 

 – прогнозни количества топлинна енергия с водна пара – 232 996 МВтч. 

 

 ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 30, ал. 1, т. 2 и 3, чл. 32, ал. 1 и 3, чл. 

33 и чл. 36а, ал. 2 от Закона за енергетиката, чл. 2, т. 1 и 2, чл. 4, ал. 1, т. 2, б. 

„а“, чл. 33, ал. 1, т. 2 от Наредбата за регулиране на цените на топлинната 

енергия, чл. 4, ал. 1, т. 2, б. „а“, чл. 19б и чл. 32а, ал. 1, т. 2 от Наредбата за 

регулиране на цените на електрическата енергия, считано от 01.07.2009 г. 

утвърждава пределни цени на топлинната енергия и определя преференциални 

цени на електрическата енергия, произведена по комбиниран начин, за втория 

ценови период от регулаторния период, както следва. 

 

„Зебра“ АД 

 1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 99,89 лв./МВтч, 

в т.ч.: 

 – индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 98,89 

лв./МВтч; 

 – добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 1,00 лв./МВтч. 

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

ДДС – 79,18 лв./МВтч. 

 3. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода 

без ДДС – 78,53 лв./МВтч. 

 

 Цените са определени при следните стойности на показателите за корекции, 

необходими годишни приходи и прогнозни количества енергия за ценовия период: 

 – индекс на инфлация – 4,3 %; 

 – коефициент за подобряване на ефективността на разходите за електрическа 

енергия и за топлинна енергия с водна пара и с гореща вода – 1,0 %; 

 – необходими годишни приходи – 1896 хил. лв.; 

 – прогнозни количества електрическа енергия – 9123 МВтч; 

 – прогнозни количества топлинна енергия с гореща вода – 7500 МВтч; 

 – прогнозни количества топлинна енергия с водна пара – 5000 МВтч. 
 Забележка. Цените влизат в сила считано от датата на получаване на разрешение за 

ползване на строежа по смисъла на Закона за устройство на територията за инсталацията за 

комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия.  

 

„Димитър Маджаров - 2“ ЕООД 

 Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 130,37 лв./МВтч, в 

т.ч.: 

 – индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 129,37 

лв./МВтч; 

 – добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 1,00 лв./МВтч. 

 

 Цената е определена при следните стойности на показателите за корекции, 

необходими годишни приходи и прогнозни количества енергия за ценовия период: 

 – индекс на инфлация – 4,3 %; 
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 – коефициент за подобряване на ефективността на разходите за електрическа 

енергия – 1,0 %; 

 – необходими годишни приходи – 801 хил. лв.; 

 – прогнозни количества електрическа енергия – 6143 МВтч. 

 

ЧЗП „Румяна Величкова“ 

 Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 101,02 лв./МВтч, в 

т.ч.: 

 – индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 100,02 

лв./МВтч; 

 – добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 1,00 лв./МВтч.; 

 

 Цената е определена при следните стойности на показателите за корекции, 

необходими годишни приходи и прогнозни количества енергия за ценовия период: 

 – индекс на инфлация – 4,3 %; 

 – коефициент за подобряване на ефективността на разходите за електрическа 

енергия – 1,0 %; 

 – необходими годишни приходи – 990 хил. лв.; 

 – прогнозни количества електрическа енергия – 9800 МВтч. 

 

„Актив Ко“ ООД 

 1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 136,60 лв./МВтч, 

в т.ч.: 

 – индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 135,60 

лв./МВтч 

 – добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 1,00 лв./МВтч. 

 2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода 

без ДДС – 69,23 лв./МВтч. 

 

 Цените са определени при следните стойности на показателите за корекции, 

необходими годишни приходи и прогнозни количества енергия за ценовия период: 

 – индекс на инфлация – 4,3 %; 

 – коефициент за подобряване на ефективността на разходите за електрическа 

енергия и за топлинна енергия с гореща вода – 1,0 %; 

 – необходими годишни приходи – 137 хил. лв.; 

 – прогнозни количества електрическа енергия – 1000 МВтч; 

 – прогнозни количества топлинна енергия с гореща вода – 1360 МВтч. 
 Забележка. Изчисленията са извършени с цена на природния газ на 

газоразпределително дружество 445,77 лв./1000 нм
3
. 

 

 ІІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 30, ал. 1, т. 2 и 3, чл. 32, ал. 1 и 3, 

чл. 33 и чл. 36а, ал. 2 от Закона за енергетиката, чл. 4, ал. 3 и чл. 35а от 

Наредбата за регулиране на цените на топлинната енергия и чл. 19б от 

Наредбата за регулиране на цените на електрическата енергия, считано от 

01.07.2009 г. утвърждава изменение на пределните цени на топлинната енергия 

и определя преференциални цени на електрическата енергия, произведена по 

комбиниран начин, както следва. 
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„Юлико Евротрейд“ ЕООД 

 1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 179,55 лв./МВтч, 

в т.ч.: 

 – индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 178,55 

лв./МВтч 

 – добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 1,00 лв./МВтч. 

 2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода 

без ДДС – 90,10 лв./МВтч. 

 

 Цените са определени при следните стойности на необходими годишни 

приходи и прогнозни количества енергия за ценовия период: 

 – необходими годишни приходи – 502 хил. лв.; 

 – прогнозни количества електрическа енергия – 1960 МВтч; 

 – прогнозни количества топлинна енергия с гореща вода – 1670 МВтч. 

 

„В&ВГД Оранжерии Петрич“ ООД 

 Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 136,91 лв./МВтч, в 

т.ч.: 

 – индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 135,91 

лв./МВтч; 

 – добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 1,00 лв./МВтч. 

 

 Цената е определена при следните стойности на необходими годишни 

приходи и прогнозни количества енергия за ценовия период: 

 – необходими годишни приходи – 6392 хил. лв.; 

 – прогнозни количества електрическа енергия – 46 690 МВтч. 

 

 

„Алт Ко“ АД 

 Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 134,59 лв./МВтч, в 

т.ч.: 

 – индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 133,59 

лв./МВтч; 

 – добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 1,00 лв./МВтч. 

 

 Цената е определена при следните стойности на необходими годишни 

приходи и прогнозни количества енергия за ценовия период: 

 – необходими годишни приходи – 1268 хил. лв.; 

 – прогнозни количества електрическа енергия – 9423 МВтч. 

 

„Лукойл Енергия и Газ България“ ЕООД 

 1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 130,94 лв./МВтч, 

в т.ч.: 

 – индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 129,94 

лв./МВтч; 

 – добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 1,00 лв./МВтч. 
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 2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара без 

ДДС – 65,51 лв./МВтч. 

 3. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода 

без ДДС – 65,07 лв./МВтч. 

 

 Цените са определени при следните стойности на необходими годишни 

приходи и прогнозни количества енергия за ценовия период: 

 – необходими годишни приходи – 258 273 хил. лв.; 

 – прогнозни количества електрическа енергия – 303 302 МВтч; 

 – прогнозни количества топлинна енергия с водна пара – 2 336 979 МВтч; 

 – прогнозни количества топлинна енергия с гореща вода– 13 021 МВтч. 

 

„Топлофикация Казанлък“ АД 

 1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 154,12 лв./МВтч, 

в т.ч.: 

 – индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 114,12 

лв./МВтч 

 – добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 40,00 лв./МВтч. 

 2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода 

без ДДС – 91,80 лв./МВтч; 

 

 Цените са определени при следните стойности на необходими годишни 

приходи и прогнозни количества енергия за ценовия период: 

 – необходими годишни приходи – 4 942 хил. лв.; 

 – прогнозни количества електрическа енергия – 13 066 МВтч; 

 – прогнозни количества топлинна енергия с гореща вода– 31 900 МВтч. 
 Забележка. Изчисленията са извършени с цена на природния газ на 

газоразпределително дружество 440,15 лв./1000 нм
3
. 

 

„МБАЛ – Търговище“ АД 

 Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 182,77 лв./МВтч, в 

т.ч.: 

 – индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 167,77 

лв./МВтч 

 – добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 15,00 лв./МВтч. 

 

 Цената е определена при следните стойности на необходими годишни 

приходи и прогнозни количества енергия за ценовия период: 

 – необходими годишни приходи – 147 хил. лв.; 

 – прогнозни количества електрическа енергия – 806 МВтч. 
 Забележка. Изчисленията са извършени с цена на природния газ на 

газоразпределително дружество 553,72 лв./1000 нм
3
. 

 

„Унибел“ АД 

 Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 106,33 лв./МВтч, в 

т.ч.: 

 – индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 105,33 

лв./МВтч; 
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 – добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 1,00 лв./МВтч. 

 

 Цената е определена при следните стойности на необходими годишни 

приходи и прогнозни количества енергия за ценовия период: 

 – необходими годишни приходи – 782 хил. лв.; 

 – прогнозни количества електрическа енергия – 7350 МВтч. 

 

„Енергоконсулт“ АД 

 1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 154,03 лв./МВтч, 

в т.ч.: 

 – индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 124,03 

лв./МВтч; 

 – добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 30,00 лв./МВтч. 

 2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода 

без ДДС – 94,32 лв./МВтч. 

 

 Цените са определени при следните стойности на необходими годишни 

приходи и прогнозни количества енергия за ценовия период: 

 – необходими годишни приходи – 503 хил. лв.; 

 – прогнозни количества електрическа енергия – 1262 МВтч; 

 – прогнозни количества топлинна енергия с гореща вода – 3327 МВтч. 
 Забележка. Изчисленията са извършени с цена на природния газ на 

газоразпределително дружество 486,11 лв./1000 нм
3
. 

 

„Геррад“ АД 

 Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара без 

ДДС – 124,13 лв./МВтч. 

 

 Цената е определена при следните стойности на необходими годишни 

приходи и прогнозни количества енергия за ценовия период: 

 – необходими годишни приходи – 2 011 хил. лв.; 

 – прогнозни количества топлинна енергия с водна пара – 16 200 МВтч. 

  

 Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд 

в 14 (четиринадесет) дневен срок. 

 

Председател: 
Проф. д.т.н. инж. К. Шушулов 

Гл. секретар: 
Инж. А. Илиева 
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РЕШЕНИЕ 

за утвърждаване на цените на природния газ, 

считано от 1 април 2009 г. 
Решение на ДКЕВР № Ц-05 от 30 март 2009 г. 

 

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито 

заседание, проведено на 30.03.2009 г., като разгледа заявление с вх. № Е-15-20-

4/10.03.2009 г. на обществения доставчик „Булгаргаз“ ЕАД за утвърждаване на 

цена на природния газ при продажба на потребители, присъединени към 

газопреносната мрежа за ІІ тримесечие на 2009 г., както и събраните данни на 

проведеното на 24.03.2009 г. открито заседание за разглеждане на подаденото 

заявление, установи следното. 
 

 Със заявление с вх. № Е-15-20-4/10.03.2009 г. „Булгаргаз“ ЕАД е поискало от 

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране да му бъдe утвърдена за ІІ 

тримесечие на 2009 г. цена за продажба на природен газ от обществен доставчик на 

потребители, присъединени към газопреносната мрежа, в размер на 549,96 лв./1000 

нм
3
 без ДДС или намаление с 10,53 %. 

 Съгласно чл. 30, ал. 4 от Закона за енергетиката, цените на природния газ, 

предоставен от енергийните предприятия, не подлежат на регулиране от ДКЕВР при 

установяване от нея на наличието на конкуренция, която създава предпоставки за 

свободно договаряне на цените при пазарни условия за съответната дейност в 

енергетиката. Комисията счита, че на пазара на природен газ не са налице 

фактически предпоставки за формиране на конкурентна среда, поради което следва 

да регулира цената, по която общественият доставчик продава природен газ на 

потребителите, присъединени към газопреносната мрежа, съответно да се произнесе 

по горепосоченото заявление. 

 По аргумент от разпоредбата на чл. 17, ал. 4 от Наредбата за регулиране на 

цените на природния газ (НРЦПГ) периодичността на изменение на цената, по която 

общественият доставчик „Булгаргаз“ ЕАД продава природния газ на крайните 

снабдители и на потребители, присъединени към газопреносната мрежа, е в 

съответствие с условията на търговските договори, по които общественият 

доставчик купува природен газ за вътрешния пазар, т.е. на всеки три месеца. 

Съгласно чл. 17, ал. 3 от НРЦПГ цената на природния газ на входа на 

газопреносната мрежа се образува като среднопретеглена стойност при отчитане на 

заявените за доставка количества природен газ от внос за вътрешния пазар и от 

местни добивни предприятия с цел продажба през следващ период, условията по 

договорите за пренос на природен газ до българска граница и валутния курс на БНБ 

на лева към щатския долар или друга чуждестранна валута, в която се заплаща 

внасяният в страната природен газ. Периодичността на изменение на цената на 

природния газ на входа на газопреносната мрежа е в съответствие с условията на 

търговските договори, по които общественият доставчик купува природен газ за 

вътрешния пазар (чл. 17, ал. 4 от НРЦПГ). Във връзка с това изменение,                                                                                                              

на основание чл. 26в от НРЦПГ, общественият доставчик „Булгаргаз“ ЕАД внася в 

комисията заявление с предложение за цени в съответствие с промяната на цената 

на природния газ на входа на газопреносната система. 
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 Предвид горното, с писмо с изх. № Е-15-20-3/04.02.2009 г. ДКЕВР е изискала 

от „Булгаргаз“ ЕАД необходимата информация относно образуването на цената на 

входа на газопреносната мрежа за ІІ тримесечие на 2009 г. В тази връзка 

дружеството е подало заявление за утвърждаване на цена на природния газ за ІІ 

тримесечие на 2009 г., към което е приложило: справка за цени и количества на 

природния газ за вътрешния пазар за ІI тримесечие на 2009 г., цени на 

алтернативните горива, осреднен валутен курс на щатския долар към лева за 

периода 08.02 2009 г. – 09.03.2009 г. (Справка № 1, Справка № 2, Справка № 3); 

справка за заявените и реализирани количества природен газ за І тримесечие на 2009 

г.; (Справка № 5) за получени количества природен газ по направления за периода 

01.12.2008 г. – 28.02.2009 г. и прогнозни данни за март 2009 г.; (Справка № 6) за 

измерени количества природен газ за дейността пренос по месеци за периода 

01.12.2008 г. – 28.02.2009 г. и прогнозни данни за март 2009 г ; (Справка № 7) с 

данни за периода 01.12.2008 г. – 28.02.2009 г. и прогнозни данни за март 2009 г. за 

количества и приходи от продажби на природен газ по дейности; (Справка № 8) за 

разходи по дейности за периода 01.12.2008 г. – 28.02.2009 г. и прогнозни данни за 

март 2009 г.; (Справка № 9) за капитал и капиталова структура; (Справка № 10) за 

транзитен пренос на природен газ за периода 01.12.2008 г. – 28.02.2009 г. и 

прогнозни данни за март 2009 г.; справка за заявени от потребителите количества 

природен газ за ІI тримесечие на 2009 г.; копия от фактури за закупен природен газ 

за І тримесечие на 2009 г.; платежно нареждане за банково плащане на такса за 

утвърждаване на цена на природен газ. 

 В представените от дружеството документи е отчетена динамиката на 

изменение на основните фактори, формиращи равнището на цената на природния 

газ, а именно цените на алтернативните на природния газ горива на международните 

пазари, и курса на лева към щатския долар, който за периода е 1,53818. 

 Общото заявено от „Булгаргаз“ ЕАД количество за доставка на природен газ 

на потребители за второ тримесечие е 614 032 хил. м
3
, като за доставка на природен 

газ по съответните договори от внос за второ тримесечие е 768 332 хил. м
3
. Предвид 

това, че предложената от дружеството цена е образувана въз основа на прогнозни 

количества, предвидени за доставка по външните договори, които са повече от 

заявените от потребителите за ІI тримесечие на 2009 г., комисията счита, че 

дружеството предвижда да нагнетява природен газ в ПГХ „Чирен“. Следователно 

прогнозираните от „Булгаргаз“ ЕАД количества природен газ за закупуване от 

външни доставчици следва да бъдат намалени. Комисията счита, че е обосновано 

намаление с 30 000 хил. м
3
 на количествата природен газ за доставка по договора с 

Wintershall Erdgas Handelshaus Zug AG, който договор е с най-висока цена. 

 Общото заявено количество от „Булгаргаз“ ЕАД за доставка на природен газ 

на потребители за ІІ тримесечие е 768 332 хил. м
3
, което е завишено с над 14,22 % 

спрямо средното отчетено потребление за същото тримесечие за периода 2004–2008 

г., видно от таблицата по-долу. 

Година І тримесечие ІІ тримесечие ІІІ тримесечие ІV тримесечие 
2004 г. 1 038 636 615 957 421 739 759 667 
2005 г. 988 853 655 510 587 621 826 202 
2006 г. 1 138 717 662 561 610 178 907 749 

2007 г. 1 042 652 713 228 636 811 951 434 

2008 г. 1 154 197 716 221 639 372 758 830 

Средно 1 096 417 672 695 579 144 840 776 
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 След извършен анализ на данните, съдържащи се в подаденото заявление, 

комисията установи, че цената на входа на газопреносната мрежа за ІІ тримесечие 

на 2009 г., предложена от „Булгаргаз“ ЕАД, е образувана при отчитане на следните 

елементи: 

 1. В договорите за доставка на природен газ до българската граница 

ценообразуващ елемент на газа са средноаритметичните стойности на месечните 

котировки на алтернативните горива за предходните девет месеца, които са се 

изменили, както следва: 

 – за мазут със съдържание на сяра 1 % намаляват с 23,79 %; 

 – за мазут със съдържание на сяра 3,5 % намаляват с 23,17 %; 

 – за газьола със съдържание на сяра 0,.2 % намаляват с 27,97 %. 

 2. Цените на природния газ по договорите за внос и местен добив се изменят, 

както следва: 

 – намаляват с 24,40 % по договора с „Овергаз Инк.“ АД – чл. 2.1; 

 – намаляват с 25,17 % по договора с Wintershall Erdgas Handelshaus Zug AG; 

 – намаляват с 24,78 % по договора с ООО „Газэкспорт“ за потребителите от 

югозападна България; 

 – намаляват с 0,34 % по договор № 2, сключен между „Овергаз Инк.“ АД и 

„Булгаргаз“ ЕАД за доставка на природен газ за Република България – чл. 2.3; 

 – намаляват се с 0,59 % транзитните такси по договорите за транзитиране на 

природен газ през територията на Румъния за Република България. 

 3. Количествата, заявени от „Булгаргаз“ ЕАД за доставка на природен газ за 

потребители, са 614 032 хил. м
3
 и намаляват с 448 880 хил. м

3
 (42,23 %) в сравнение 

с утвърдените за предходното тримесечие. 

 Количествата, заявени от „Булгаргаз“ ЕАД по контрагенти, са както следва: 

 – намаляват с 43 300 хил. м
3
, т.е. с 14,71 % по договора с „Овергаз Инк.“ АД 

– чл. 2.1; 

 – намаляват с 2800 хил. м
3
, т.е. с 1,87 % по договора с Wintershall Erdgas 

Handelshaus Zug AG; 

 – остават непроменени по договор № 2, сключен между „Овергаз Инк.“ АД и 

„Булгаргаз“ ЕАД за доставка на природен газ за Република България – чл. 2.3; 

 – намаляват с 6217 хил. м
3
, т.е. с 27,82 % по договора с ООО „Газэкспорт“ за 

потребителите от югозападна България. 

 4. Валутният курс на лева към щатския долар за период от 30 дни, 

предхождащ внасянето на предложението, отчита намаление от 1,54075 лв. на 

1,53818 лв. за един щатски долар, т.е. с 0,17 %. 

 След анализ на предоставените от „Булгаргаз“ ЕАД данни работната група 

установи, че намаляването на количества на Wintershall Erdgas Handelshaus Zug AG 

с 30 000 хил. м
3
 е оптимално и коригира общата сума на разходите за закупуване на 

природен газ. С Решение № Ц-079/23.12.2008 г. Държавната комисия за енергийно и 

водно регулиране е признала разходи за съхранение на природен газ в ПГХ „Чирен“ 

в размер на 13 млн. лв. Видно от представените фактури, тези разходи са в размер на 

11 870 645 лв. 
 

 K = 1 062 912 : 738 332 = 1,4396. 
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 Разликата на разходите за съхранение на природен газ е коригирана с 

коефициент на корекция 1,4396 на заявените от дружеството количества за I и II 

тримесечие на 2009 г. Предвид гореизложеното и съгласно чл. 17, ал. 5 от НРЦПГ, 

се счита, че тези разходи трябва да бъдат покрити от надценката в размер на 3 %. 

 Като взе предвид всички изложени по-горе факти и обстоятелства, работната 

група установи, че общите разходи за закупуване на природен газ от внос са в 

размер на 377 221 157 лв. 

 Цената за доставката на природен газ за 1000 нм
3
 е в размер на 510,91 

лв./1000 нм
3 

и е изчислена, като пълните разходи са разделени на заявените от 

дружеството количества за ІI тримесечие на 2009 г.: 
 

 377 221 157 : 738 332 = 510,91 лв./1000 нм
3
. 

 

 Съгласно чл. 17 ал. 5 от НРЦПГ, върху цената се начислява надценка в 

размер на 3 % : 
 

 510,91 х 1,03 = 526,24 лв./1000 нм
3
. 

 

 В така определената цена следва да се включи и утвърдената цена за пренос 

на природен газ през газопреносната мрежа в размер на 19,73 лв./1000 нм
3
: 

 

 526,24 + 19,73 = 545,97 лв./1000 нм
3
. 

 

 Предвид всички изчисления, цената на природния газ при продажба от 

обществения доставчик на крайните снабдители и на потребителите, присъединени 

към газопреносната мрежа, е в размер на 545,97 лв./1000 нм
3
 (без ДДС). 

 Намалението на цената на природния газ при продажба от обществения 

доставчик на потребители за ІI тримесечие на 2009 г. спрямо І тримесечие на 2009 г. 

е в размер на 68,69 лв./1000 нм
3
 или с 11,18 %. 

 Съгласно чл. 21 от НРЦПГ цените, по които общественият доставчик 

продава природен газ на крайните снабдители и на потребители, присъединени към 

газопреносната мрежа, както и цените, по които крайните снабдители продават 

природен газ на потребители, следва да бъдат изменени в съответствие с промяната 

на цената на природния газ на входа на газопреносната мрежа. 

 

 Предвид гореизложеното и на основание чл. 30, ал. 1, т. 5а и 6а и ал. 4 от 

Закона за енергетиката, чл. 17, ал. 3, 4 и 5 и чл. 21 от Наредбата за регулиране 

на цените на природния газ, във връзка с чл. 21, т. 6 от Закона за енергетиката 

и чл. 26в от Наредбата за регулиране на цените на природния газ, 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 
 

 Утвърждава, считано от 01.04.2009 г.: 

 

 1. Пределна цена на природния газ при продажба от обществения доставчик 

на крайните снабдители и на потребителите, присъединени към газопреносната 
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мрежа, в размер на 545,97 лв./1000 нм
3
 (без ДДС). 

  

 2. Пределна цена на природния газ при продажба от обществения доставчик 

на потребители, присъединени към мрежи ниско налягане, собственост на 

„Булгартрансгаз“ ЕАД, в размер на 553,69 лв./1000 нм
3
 (без ДДС). 

  

 3. Пределни цени за продажба на природен газ от крайните снабдители: 

 

№ 
Газоразпределително 

предприятие 

Пределна продажна цена за пренос на 

природен газ през газоразпределителната 

мрежа и снабдяване лв./1000 нм
3
 (без ДДС) 

Стопански 

потребители с 

равномерно 

потребление 

Стопански 

потребители с 

неравномерно 

потребление 

 

Битови потребители 

 

Цена за 

снабдяване, 

лв./потребител 

на месец* 

1 

„Хебросгаз“ АД   760,98  

до 5000 м
3
/год, вкл.  760,98   

до 50 000 м
3
/год, вкл. 688,20 743,69   

до 100 000 м
3
/год, вкл. 677,53 729,12   

до 200 000 м
3
/год, вкл. 667,33 715,02   

до 400 000 м
3
/год, вкл. 657,24 701,02   

до 2 000 000 м
3
/год, вкл. 633,87 668,59   

над 2 000 000 м
3
/год 610,52 636,18   

2 

„Дунавгаз“ ЕАД   738,82 2,70 

до 5000 м
3
/год, вкл.  738,82  2,70 

до 50 000 м
3
/год, вкл. 700,14 737,46   

до 100 000 м
3
/год, вкл. 690,66 731,26   

до 200 000 м
3
/год, вкл. 681,18 725,04   

до 400 000 м
3
/год, вкл. 671,69 718,83   

до 600 000 м
3
/год, вкл. 666,13 715,18   

до 800 000 м
3
/год, вкл. 662,19 712,59   

до 1 000 000 м
3
/год, вкл. 659,13 710,58   

до 5 000 000 м
3
/год, вкл. 636,86 695,90   

до 10 000 000 м
3
/год, вкл. 627,05 689,37   

над 10 000 000 м
3
/год 621,18 685,40   

3 

„Бургасгаз“ ЕАД   739,88 2,64 

до 5000 м
3
/год, вкл.  739,88  2,64 

до 50 000 м
3
/год, вкл. 706,63 737,54   

до 100 000 м
3
/год, вкл. 693,92 728,46   

до 200 000 м
3
/год, вкл. 681,21 719,37   

до 400 000 м
3
/год, вкл. 668,49 710,28   

до 600 000 м
3
/год, вкл. 661,05 704,96   

до 800 000 м
3
/год, вкл. 655,76 701,18   

до 1 000 000 м
3
/год, вкл. 651,65 698,24   

до 5 000 000 м
3
/год, вкл. 621,79 676,80   

над 5 000 000 м
3
/год. 608,63 667,27   

4 „Овергаз Инк.“АД – общ. Банско   885,03  
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до 100 000 м
3
/год, вкл. 706,15    

над 100 000 м
3
/год 677,51    

до 5000 м
3
/год, вкл.  885,03   

до 10 000 м
3
/год, вкл.  762,76   

до 100 000 м
3
/год, вкл.  730,76   

над 100 000 м
3
/год, вкл.  693,92   

Газоразпределително 

предприятие 
Промишлени 

потребители 

Обществено-

администра-

тивни и 

търговски 

потребители 

Битови потребители 

 

Цена за 

снабдяване, 

лв./потребител 

на месец* 

5 

„Черноморска технологична 

компания“ АД – р. „Добруджа“ 
  832,62  

до 20 хил. м
3
 710,11    

до 200 хил. м
3
 669,86    

до 1000 хил. м
3
 644,08    

над 1000 хил. м
3
 617,20    

до 10 хил. м
3
  772,48   

до 50 хил. м
3
  752,70   

до 100 хил. м
3
  728,35   

над 100 хил. м
3
  714,79   

6 

„Черноморска технологична 

компания“ АД – гр. Търговище 
619,95  767,83  

до 10 000 м
3
  746,27   

над 10 000 м
3
  722,38   

7 

„Черноморска технологична 

компания“ АД – р. „Мизия“ 
  803,97  

от 0 до 20 000 м
3
** 671,97    

от 20 001 до 200 000 м
3
** 640,97    

от 200 001 до 1 000 000 м
3
** 627,97    

от 1 000 001 до 5 000 000 м
3
** 614,97    

от 5 000 001 до 10 000 000 м
3
** 596,97    

над 10 000 000 м
3
** 586,97    

до 10 000 м
3
  730,32   

над 10 000 м
3
  725,03   

8 „Комекес“ АД – гр. Самоков 590,17 712,45 828,74  

9 

"Монтанагаз“ АД – гр. Монтана   785,85  

до 10 000 м
3
 694,69    

от 10 001 до 100 000 м
3
 645,02    

над 100 000 м
3
 609,13    

до 100 000 м
3
  703,71   

от 100 001 до 1 000 000 м
3
  690,66   

над 1 000 000 м
3
  681,70   

10 

„Газоснабдяване - Първомай“ 

АД 
  767,76  

до 100 000 м
3
 599,61    

над 100 000 м
3
 592,96    

до 10 000 м
3
  727,14   
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от 10 001 до 100 000 м
3
  723,02   

над 100 000 м
3
  707,98   

11 

„Газоснабдяване - Враца“ АД - 

гр. Мездра 
  751,90  

до 10 000 м
3
  696,56   

над 10 000 м
3
  679,62   

до 1 000 000 м
3
 587,63    

над 1 000 000 м
3
 584,73    

12 

„Газоснабдяване - Асеновград“ 

АД 
  779,38  

до 100 000 м
3
 626,00 700,98   

над 100 000 м
3
 623,58 681,18   

13 

„Софиягаз“ ЕАД – общ. 

Божурище 
  800,38  

до 10 000 м
3
  718,36   

над 10 000 м
3
  707,83   

до 100 000 м
3
 672,31    

над 100 000 м
3
 628,66    

14 
„Балкангаз - 2000“ АД –  

гр. Ботевград 
584,29 610,38 680,60  

15 
„Севлиевогаз - 2000“ АД –  

гр. Севлиево 
609,11 640,79 

694,28 

 
 

16 „Примагаз“ АД - гр. Варна 617,29 687,43 791,82  

17 

„Газоснабдяване - Нови Пазар“ 

АД 
  766,26  

до 100 000 м
3
 683,58    

от 100 001 до 1 000 000 м
3
 581,87    

над 1 000 000 м
3
 557,82    

до 100 000 м
3
  711,27   

над 100 000 м
3
  683,11   

18 

„Велбъждгаз“ АД –  

гр. Кюстендил 
  786,11  

до 100 000 м
3
 622,08    

от 100 001 до 1 000 000 м
3
 602,01    

над 1 000 000 м
3
 582,14    

до 100 000 м
3
  719,78   

от 100 001 до 1 000 000 м
3
  703,45   

19 

„Кожухгаз“ АД – гр. Петрич   846,90  

до 100 000 м
3
 678,97    

от 100 001 до 1 000 000 м
3
 659,29    

над 1 000 000 м
3
 601,99    

до 100 000 м
3
  713,03   

над 100 000 м
3
  676,92   

20 „Каварнагаз“ ООД – гр. Каварна 617,43 608,38 766,45  

21 
„Газинженеринг“ ООД –  

гр. Долни Дъбник 
593,18 628,76 656,09  

22 „Камено-газ“ ЕООД – гр. Камено 609,21 661,59 815,66  

23 „Кнежагаз“ ООД – гр. Кнежа 608,77 657,07 776,86  

24 
„Софиягаз“ ЕАД – Столична 

община 
  781,92  
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до 10 000 м
3
/год, вкл. 672,06 699,72   

до 100 000 м
3
/год, вкл. 645,20 669,09   

до 1 000 000 м
3
/год, вкл. 625,56 634,17   

над 1 000 000 м
3
/год 592,70 613,23   

25 

„Варнагаз“ АД – гр. Варна   775,08  

до 10 000 м
3
/год, вкл.  713,27   

до 100 000 м
3
/год, вкл. 631,56 677,60   

до 1 000 000 м
3
/год, вкл. 607,04 638,36   

над 1 000 000 м
3
/год 591,40 620,16   

26 „Добруджа газ“ АД 620,71 683,54 784,26  

27 „Правецгаз 1“ АД 610,42 662,95 773,29  

28 „Костинбродгаз“ ООД 585,69 625,88 828,14  

29 

„Ситигаз България“ ЕАД – 

р. „Тракия“ 
 743,92 761,56  

до 10 000 м
3
** 743,56    

до 100 000 м
3
** 676,44    

до 500 000 м
3
** 628,09    

до 1 000 000 м
3
** 613,31    

до 5 000 000 м
3
** 603,49    

над 5 000 000 м
3
** 599,02    

30 „Рилагаз“ АД 623,97 652,97 705,97  

31 

„Промишлено газоснабдяване“ 

ООД 
 616,05 839,16  

до 100 000 м
3
/год, вкл. 629,25    

до 1 000 000 м
3
/год, вкл. 612,08    

над 1 000 000 м
3
/год 577,29    

32 
„Газо-енергийно дружество - 

Елин Пелин“ ООД 
 642,71 671,65  

 до 1 000 000 м
3
/год, вкл. 614,71    

 над 1 000 000 м
3
/год 578,61    

 

Забележки. Цените са в лв./1000 нм
3
, без ДДС (измерени при температура 20 °С и налягане 

101 325 Ра); 

* – цени за снабдяване с природен газ, които се заплащат в лв./потребител на месец; 

** – цените се отнасят за потребление в рамките на посочения интервал.  

 

 Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд 

в 14 (четиринадесет) дневен срок. 

 

Председател: 
Проф. д.т.н. инж. К. Шушулов 

Гл. секретар: 
Инж. А. Илиева 
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РЕШЕНИЕ 

за утвърждаване на цените на природния газ, 

считано от 1 юли 2009 г. 
Решение на ДКЕВР № Ц-24 от 25 юни 2009 г. 

 

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито 

заседание, проведено на 25.06.2009 г., като разгледа заявление с вх. № Е-15-20-

10/05.06.2009 г. от „Булгаргаз“ ЕАД за утвърждаване на цени на природния газ 

при продажба от обществения доставчик на крайните снабдители и на 

потребители, присъединени към газопреносната мрежа за III тримесечие на 

2009 г., доклад с вх. № Е-ДК-235/11.06.2009 г., както и събраните данни на 

проведеното на 23.06.2009 г. открито заседание за разглеждане на подаденото 

заявление, установи следното. 

 

 Със заявление с вх. № Е-15-20-10/05.06.2009 г. общественият доставчик 

„Булгаргаз“ ЕАД е поискало от Държавната комисия за енергийно и водно 

регулиране да му бъдат утвърдени цени на природния газ при продажба на крайните 

снабдители и на потребители, присъединени към газопреносната мрежа за IІI 

тримесечие на 2009 г., в съответствие с тримесечното изменение на условията на 

търговските договори, по които общественият доставчик купува природен газ за 

вътрешния пазар. 

 Съгласно чл. 30, ал. 4 от Закона за енергетиката цените на природния газ, 

предоставен от енергийните предприятия, не подлежат на регулиране от ДКЕВР при 

установяване от нея на наличието на конкуренция, която създава предпоставки за 

свободно договаряне на цените при пазарни условия за съответната дейност в 

енергетиката. Комисията счита, че на пазара на природен газ не са налице 

фактически предпоставки за формиране на конкурентна среда, поради което следва 

да регулира горепосочените цени, съответно да се произнесе по подаденото 

заявление. 

 По аргумент от разпоредбата на чл. 17, ал. 4 от Наредбата за регулиране на 

цените на природния газ (НРЦПГ) периодичността на изменение на цената, по която 

общественият доставчик „Булгаргаз“ ЕАД продава природния газ на крайните 

снабдители и на потребители, присъединени към газопреносната мрежа, е в 

съответствие с условията на търговските договори, по които общественият 

доставчик купува природен газ за вътрешния пазар, т.е. на всеки три месеца. 

Съгласно чл. 17, ал. 3 от НРЦПГ цената на природния газ на входа на 

газопреносната мрежа се образува като среднопретеглена стойност при отчитане на 

заявените за доставка количества природен газ от внос за вътрешния пазар и от 

местни добивни предприятия с цел продажба през следващ период, условията по 

договорите за пренос на природен газ до българска граница и валутния курс на БНБ 

на лева към щатския долар или друга чуждестранна валута, в която се заплаща 

внасяният в страната природен газ. Периодичността на изменение на цената на 

природния газ на входа на газопреносната мрежа е в съответствие с условията на 

търговските договори, по които общественият доставчик купува природен газ за 

вътрешния пазар (чл. 17, ал. 4 от НРЦПГ). Във връзка с това изменение, на 

основание чл. 26в от НРЦПГ, общественият доставчик „Булгаргаз“ ЕАД внася в 
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комисията заявление с предложение за цени в съответствие с промяната на цената 

на природния газ на входа на газопреносната система. 

 Предвид горното, с писмо на ДКЕВР с изх. № Е-15-20-6/28.04.2009 г. от 

„Булгаргаз“ ЕАД е изискана необходимата информация във връзка с образуването 

на цената на входа на газопреносната мрежа. В тази връзка с писмо с вх. № Е-15-20-

10/05.06.2009 г. дружеството е подало заявление, към което са приложени: справки 

за цени и количества на природния газ за вътрешния пазар за IІI тримесечие на 2009 

г., цени на алтернативните горива, осреднен валутен курс на щатския долар към 

лева за периода 06.05.2009 г. – 04.06.2009 г. (Справка № 1, Справка № 2, Справка № 

3); справка за заявените и реализирани количества природен газ за ІІ тримесечие на 

2009 г.; (Справка № 5) за получени количества природен газ по направления за 

периода 01.03.2009 г. – 31.05.2009 г. и прогнозни данни за юни 2009 г.; (Справка № 

6) за измерени количества природен газ за дейността пренос по месеци за периода 

01.03.2009 г. – 31.05.2009 г. и прогнозни данни за юни 2009 г.; (Справка № 7) с 

данни за периода 01.03.2009 г. – 31.05.2009 г. и прогнозни данни за юни 2009 г. за 

количества и приходи от продажби на природен газ по дейности; (Справка № 8) за 

разходи по дейности за периода 01.03.2009 г. – 30.04.2009 г. и прогнозни данни за 

май и юни 2009 г.; (Справка № 9) за капитал и капиталова структура; справка за 

заявени от потребителите количества природен газ за IІI тримесечие на 2009 г.; 

копия от фактури за закупен природен газ за ІІ тримесечие на 2009 г.; платежно 

нареждане за банково плащане на такса за утвърждаване на цена на природен газ. 

 С подаденото заявление „Булгаргаз“ ЕАД предлага за утвърждаване цената 

за IІI тримесечие на 2009 г. при продажбата от дружеството на потребители, 

присъединени към газопреносната мрежа, да е 365,03 лв./1000 нм
3
 без ДДС или 

намаление спрямо действащата цена с 33,14 %. В представените от дружеството 

документи е отчетена динамиката на изменение на основните фактори, формиращи 

равнището на цената на природния газ, а именно цените на алтернативните на 

природния газ горива на международните пазари и курса на лева към щатския 

долар, който за периода е 1,42089.  Общото заявено количество от „Булгаргаз“ ЕАД 

за доставка на природен газ на потребители за ІІІ тримесечие е 570 466 хил. м
3
, като 

за доставка на природен газ по съответните договори от внос за трето тримесечие е 

727 847 хил. м
3
. 

  

 След извършен анализ на данните, съдържащи се в подаденото заявление, се 

констатира, че цената на входа на газопреносната мрежа за IІI тримесечие на 2009 г., 

предложена от „Булгаргаз“ ЕАД, е образувана при отчитане на следното. 

 1. В договорите за доставка на природен газ до българската граница 

ценообразуващ елемент на газа са средноаритметичните стойности на месечните 

котировки на алтернативните горива за предходните девет месеца, които са се 

изменили, както следва: 

 – за мазут със съдържание на сяра 1 % намаляват с 24,04 %; 

 – за мазут със съдържание на сяра 3,5 % намаляват с 24,99 %; 

 – за газьола със съдържание на сяра 0,2 % намаляват с 27,19 %. 

 2. Цените на природния газ по договорите за внос и местен добив се изменят, 

както следва: 

 – намаляват с 24,67 % по договора с „Овергаз Инк.“ АД – чл. 2.1; 

 – намаляват с 25,65 % по договора с Wintershall Erdgas Handelshaus Zug AG; 
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 – намаляват с 25,25 % по договора с ООО „Газэкспорт“ за потребителите от 

югозападна България; 

 – намаляват с 35,68 % по договор № 2, сключен между „Овергаз Инк.“ АД и 

„Булгаргаз“ ЕАД за доставка на природен газ за Република България – чл. 2.3 ; 

 – намаляват с 0,77 % транзитните такси по договорите за транзитиране на 

природен газ през територията на Румъния за Република България. 

 3. Количествата, заявени от „Булгаргаз“ ЕАД за доставка на природен газ за 

потребители, са 570 466 хил. м
3
 и намаляват с 43 566 хил. м

3
 (7,10 %) в сравнение с 

утвърдените за предходното тримесечие. 

 Количествата, заявени от „Булгаргаз“ ЕАД по контрагенти, се изменят 

спрямо утвърдените за предходното тримесечие, както следва: 

 – намаляват с 5800 хил. м
3
, т.е. с 2,31 % по договора с „Овергаз Инк.“ АД – 

чл. 2.1; 

 – увеличават се с 2800 хил. м
3
, т.е. с 2,39 % по договора с Wintershall Erdgas 

Handelshaus Zug AG; 

 – остават непроменени по договор № 2, сключен между „Овергаз Инк.“ АД и 

„Булгаргаз“ ЕАД за доставка на природен газ за Република България – чл. 2.3; 

 – намаляват с 7485 хил. м
3
, т.е. с 46,40 % по договора с ООО „Газэкспорт“ за 

потребителите от югозападна България. 

 4. Валутният курс на лева към щатския долар за период от 30 дни, 

предхождащ внасянето на предложението отчита намаление от 1,53818 лв. на 

1,42089 лв. за един щатски долар, т.е. със 7,63 %. 

 

 При прегледа на предоставените от дружеството данни се установи, че 

предложената за утвърждаване цена на природния газ е образувана при количества 

за доставка по външните договори в общ размер на 727 847 хил. м
3
. В същото време, 

заявените от потребителите количества природен газ за ІІІ тримесечие са в размер 

на 570 466 хил. м
3
, като 157 381 хил. м

3
 природен газ ще бъде нагнетен в ПГХ 

„Чирен“. 

 Предвид всички изложени по-горе факти и обстоятелства се установи, че 

общите разходи за закупуване на природен газ от внос са в размер на 244 004 135 

лв., вкл. транзитните такси по договорите за транзитиране на природен газ през 

територията на Република Румъния в размер на 6 237 627 лв. 

 Цената за доставката на природен газ за 1000 нм
3
 е в размер на 335,24 

лв./1000 нм
3
 и е изчислена, като общите разходи са разделени на заявените от 

дружеството количества за IІI тримесечие на 2009 г.: 

 

 244 004 135 : 727 847 = 335,24 лв./1000 нм
3
. 

 

 Съгласно чл. 17 ал. 5 от НРЦПГ, върху цената се начислява надценка в 

размер на 3 % : 

 

 335,24 х 1,03 = 345,30 лв./1000 нм
3
. 

  

 В така определената цена следва да се включи и утвърдената цена за пренос 

на природен газ през газопреносната мрежа в размер на 19,73 лв./1000 нм
3
: 
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 345,30 + 19,73 = 365,03 лв./1000 нм
3
. 

 

 Предвид всички изчисления, цената на природния газ при продажба от 

обществения доставчик на крайните снабдители и на потребителите, присъединени 

към газопреносната мрежа, е в размер на 365,03 лв./1000 нм
3 

(без ДДС). 

 Намалението на цената на природния газ при продажба от обществения 

доставчик на потребители за ІII тримесечие на 2009 г. спрямо ІI тримесечие на 2009 

г. е в размер на 180,94 лв./1000 нм
3
 или с 33,14 %. 

 Съгласно чл. 21 от НРЦПГ цените, по които общественият доставчик 

продава природен газ на крайните снабдители и на потребители, присъединени към 

газопреносната мрежа, както и цените, по които крайните снабдители продават 

природен газ на потребители, следва да бъдат изменени в съответствие с промяната 

на цената на природния газ на входа на газопреносната мрежа. 

 

 Предвид гореизложеното и на основание чл. 30, ал. 1, т. 5а и т. 6а и ал. 4 

от Закона за енергетиката, чл. 17, ал. 3, ал. 4 и ал. 5, чл. 21 от Наредбата за 

регулиране на цените на природния газ във връзка с чл. 21, т. 6 от Закона за 

енергетиката и чл. 26в от Наредбата за регулиране на цените на природния газ, 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

 Утвърждава, считано от 01.07.2009 г.: 

 

 1. Пределна цена на природния газ при продажба от обществения доставчик 

на крайните снабдители и на потребителите, присъединени към газопреносната 

мрежа, в размер на 365,03 лв./1000 нм
3
 (без ДДС); 

  

 2. Пределна цена на природния газ при продажба от обществения доставчик 

на потребители, присъединени към мрежи ниско налягане, собственост на 

„Булгаргаз“ ЕАД, в размер на 372,75 лв./1000 нм
3
 (без ДДС). 

  

 3. Пределни цени за продажба на природен газ от крайните снабдители: 

 

№ 
Газоразпределително 

предприятие 

Пределна продажна цена за пренос на природен газ през 

газоразпределителната мрежа и снабдяване, лв./1000 нм
3
 

(без ДДС) 

Стопански 

потребители 

с 

равномерно 

потребление 

Стопански потребители 

с неравномерно 

потребление 

Обществено-

администра-

тивни 

потребители: 

учебни, 

здравни, 

социални и 

културни 

заведения 

Битови потребители 

 

Цена за 

снабдяване, 

лв./потребител 

на месец* 

 

Цена за 

снабдяване, 

лв./потребител 

на месец* 

1 
„Дунавгаз“ ЕАД     557,88 2,70 

до 5000 м
3
/год, вкл.  557,88 2,70    
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до 50 000 м
3
/год, вкл. 519,20 556,52     

до 100 000 м
3
/год, вкл. 509,72 550,32     

до 200 000 м
3
/год, вкл. 500,24 544,10     

до 400 000 м
3
/год, вкл. 490,75 537,89     

до 600 000 м
3
/год, вкл. 485,19 534,24     

до 800 000 м
3
/год, вкл. 481,25 531,65     

до 1 000 000 м
3
/год, вкл. 478,19 529,64     

до 5 000 000 м
3
/год, вкл. 455,92 514,96     

до 10 000 000 м
3
/год, вкл. 446,11 508,43     

над 10 000 000 м
3
/год 440,24 504,46     

2 

„Овергаз Изток“ АД     558,94 2,64 

до 5000 м
3
/год, вкл.  558,94 2,64    

до 50 000 м
3
/год, вкл. 525,69 556,60     

до 100 000 м
3
/год, вкл. 512,98 547,52     

до 200 000 м
3
/год, вкл. 500,27 538,43     

до 400 000 м
3
/год, вкл. 487,55 529,34     

до 600 000 м
3
/год, вкл. 480,11 524,02     

до 800 000 м
3
/год, вкл. 474,82 520,24     

до 1 000 000 м
3
/год, вкл. 470,71 517,30     

до 5 000 000 м
3
/год, вкл. 440,85 495,86     

над 5 000 000 м
3
/год. 427,69 486,33     

3 

„Овергаз Инк.“АД – гр. Банско и 

гр. Разлог 
    704,09  

до 100 000 м
3
/год, вкл. 525,21      

над 100 000 м
3
/год 496,57      

до 5000 м
3
/год, вкл.  704,09     

до 10 000 м
3
/год, вкл.  581,82     

до 100 000 м
3
/год, вкл.  549,82     

над 100 000 м
3
/год, вкл.  512,98     

4 

„Софиягаз“ ЕАД     590,45 2,74 

до 5000 м
3
/год, вкл.  590,45 2,74    

до 50 000 м
3
/год, вкл. 491,04 565,87  558,02   

до 100 000 м
3
/год, вкл. 485,43 558,42  552,57   

до 200 000 м
3
/год, вкл. 479,82 550,97  547,09   

до 400 000 м
3
/год, вкл. 474,19 543,49  534,41   

до 600 000 м
3
/год, вкл. 470,88 539,10     

до 800 000 м
3
/год, вкл. 468,51 535,98     

до 1 000 000 м
3
/год, вкл. 466,67 533,54     

над 1 000 000 м
3
/год, вкл. 452,92 515,51     

5 „Газоснабдяване - Враца“ ЕАД    547,42 569,26 2,86 
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до 5000 м
3
/год, вкл.  569,26 2,86    

до 50 000 м
3
/год, вкл. 504,44 553,72     

до 100 000 м
3
/год, вкл. 503,13 551,83     

до 200 000 м
3
/год, вкл. 502,03 550,66     

до 400 000 м
3
/год, вкл. 500,00 549,58     

до 600 000 м
3
/год, вкл. 497,97 548,94     

до 800 000 м
3
/год, вкл. 495,94 548,48     

до 1 000 000 м
3
/год, вкл. 493,92 548,12     

над 1 000 000 м
3
/год, вкл. 453,41 545,47     

6 

„Монтанагаз“ АД     576,03 2,89 

до 5000 м
3
/год, вкл.  576,03 2,89    

до 50 000 м
3
/год, вкл. 495,28 528,24  525,03   

до 100 000 м
3
/год, вкл. 486,56 525,17  522,30   

до 200 000 м
3
/год, вкл. 477,83 522,10  519,57   

до 400 000 м
3
/год, вкл. 469,08 519,00  513,22   

до 600 000 м
3
/год, вкл. 463,95 517,18     

до 800 000 м
3
/год, вкл. 460,29 515,87     

до 1 000 000 м
3
/год, вкл. 457,45 514,85     

над 1 000 000 м
3
/год, вкл. 436,45 506,98     

7 

„Овергаз Юг“ АД     585,53 2,83 

до 5000 м
3
/год, вкл.  585,53 2,83    

до 50 000 м
3
/год, вкл. 512,29 579,83  566,18   

до 100 000 м
3
/год, вкл. 503,15 572,04  558,63   

до 200 000 м
3
/год, вкл. 494,00 564,23  551,08   

до 400 000 м
3
/год, вкл. 484,85 556,42  533,51   

до 600 000 м
3
/год, вкл. 479,50 551,85     

до 800 000 м
3
/год, вкл. 475,69 548,60     

до 1 000 000 м
3
/год, вкл. 472,73 546,07     

до 5 000 000  

(над 1 000 000 м
3
/год, вкл.)  

451,25 527,71     

над 5 000 000 м
3
/год, вкл. 441,78      

8 

„Газоснабдяване - Нови Пазар“ 

АД 
   507,93 542,16 2,90 

до 5000 м
3
/год, вкл.  542,16 2,90    

до 50 000 м
3
/год, вкл. 504,92 548,54     

до 100 000 м
3
/год, вкл. 494,52 535,64     

до 200 000 м
3
/год, вкл. 484,11 522,74     

до 400 000 м
3
/год, вкл. 473,69 509,82     

до 600 000 м
3
/год, вкл. 467,59 502,26     

до 800 000 м
3
/год, вкл. 463,25 496,88     

до 1 000 000 м
3
/год, вкл. 459,88 492,71     
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до 5 000 000 м
3
/год 

(над 1 000 000 м
3
/год, вкл.) 

435,35 462,39     

над 5 000 000 м
3
/год, вкл. 424,47      

9 

„Варнагаз“ ЕАД     609,79 2,33 

до 5000 м
3
/год, вкл.  609,79 2,33    

до 50 000 м
3
/год, вкл. 530,05 599,30  595,24   

до 100 000 м
3
/год, вкл. 518,87 595,72  586,48   

до 200 000 м
3
/год, вкл. 507,68 592,13  577,70   

до 400 000 м
3
/год, вкл. 496,48 588,53  557,34   

до 600 000 м
3
/год, вкл. 489,90 586,40     

до 800 000 м
3
/год, вкл. 485,22 584,88     

до 1 000 000 м
3
/год, вкл. 481,60 583,70     

над 1 000 000 м
3
/год, вкл. 454,91 574,67     

10 

„Кожухгаз“ АД    591,21 643,55 2,70 

до 5000 м
3
/год, вкл.  643,55 2,70    

до 50 000 м
3
/год, вкл. 517,37 636,60     

до 100 000 м
3
/год, вкл. 510,63 621,47     

до 200 000 м
3
/год, вкл. 504,28 606,71     

до 400 000 м
3
/год, вкл. 497,98 592,02     

до 600 000 м
3
/год, вкл. 494,30 583,43     

до 800 000 м
3
/год, вкл. 491,70 577,34     

до 1 000 000 м
3
/год, вкл. 489,67 572,60     

над 1 000 000 м
3
/год, вкл. 475,17 538,60     

11 

„Овергаз Запад“ АД     582,11 2,62 

до 5000 м
3
/год, вкл.  582,11 2,62    

до 50 000 м
3
/год, вкл. 497,43 581,25  569,02   

до 100 000 м
3
/год, вкл. 493,38 571,12  559,91   

до 200 000 м
3
/год, вкл. 489,32 560,99  550,79   

до 400 000 м
3
/год, вкл. 485,26 550,85  529,63   

до 600 000 м
3
/год, вкл. 482,88 544,92     

до 800 000 м
3
/год, вкл. 481,18 540,70     

до 1 000 000 м
3
/год, вкл. 479,87 537,43     

над 1 000 000 м
3
/год, вкл. 470,23 513,68     

12 

„Черноморска технологична 

компания“ АД – р. „Добруджа“ 
    651,68  

до 20 хил. м
3
 529,17      

до 200 хил. м
3
 488,92      

до 1000 хил. м
3
 463,14      

над 1000 хил. м
3
 436,26      

до 10 хил. м
3
  591,54     

до 50 хил. м
3
  571,76     
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до 100 хил. м
3
  547,41     

над 100 хил. м
3
  533,85     

Газоразпределително 

предприятие 

Промиш-

лени 

потреби-

тели 

Обществено-

административни и 

търговски потребители 

 Битови потребители 

 

Цена за 

снабдяване, 

лв./потребител 

на месец* 

  

Цена за 

снабдяване, 

лв./потребител 

на месец* 

13 

„Черноморска технологична 

компания“ АД – гр. Търговище 
    633,18  

до 20 хил. м
3
 529,17      

до 200 хил. м
3
 506,68      

до 1000 хил. м
3
 456,57      

над 1000 хил. м
3
 440,77      

до 10 хил. м
3
  597,01     

до 50 хил. м
3
  573,55     

до 100 хил. м
3
  551,70     

над 100 хил. м
3
  536,12     

14 

„Черноморска технологична 

компания“ АД – р. „Мизия“ 
    650,29  

 до 20 000 м
3
 536,94      

 до 200 000 м
3
 503,17      

 до 1 000 000 м
3
 484,60      

до 5 000 000 м
3
 455,47      

над 5 000 000 м
3
 431,61      

до 10 000 м
3
  597,82     

до 50 000 м
3
  582,88     

до 100 000 м
3
  554,80     

над 100 000 м
3
  536,48     

15 „Комекес“ АД – гр. Самоков  409,23 531,51   647,80  

16 
„Балкангаз-2000“ АД –  

гр. Ботевград  
403,35 429,44   499,66  

17 
„Севлиевогаз-2000“ АД –  

гр. Севлиево  
428,17 459,85   513,34  

18 „Примагаз“ АД – гр. Варна 436,35 506,49   610,88  

19 „Каварнагаз“ ООД – гр. Каварна 436,49 427,44   585,51  

20 „Газинженеринг“ ООД – 

гр. Долни Дъбник 
412,24 447,82   475,15  

21 „Камено-газ“ ЕООД – гр. Камено 428,27 480,65   634,72  

22 „Кнежагаз“ ООД – гр. Кнежа 427,83 476,13   595,92  

23 „Добруджа газ“ АД 439,77 502,60   603,32  

24 „Правецгаз 1“ АД 429,48 482,01   592,35  

25 „Костинбродгаз“ ООД 404,75 444,94   647,20  
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26 

„Ситигаз България“ ЕАД –  

р. „Тракия“ 
 562,98   580,62  

до 10 000 м
3**

 562,62      

до 100 000 м
3**

 495,50      

 
до 500 000 м

3**
 447,15      

 
до 1 000 000 м

3**
 432,37      

 
до 5 000 000 м

3**
 422,55      

над 5 000 000 м
3**

 418,08      

27 „Рилагаз“ АД 443,03 472,03   525,03  

28 

„Промишлено газоснабдяване“ 

ООД 
 435,11   658,22  

до 100 000 м
3
/год, вкл. 448,31      

до 1 000 000 м
3
/год, вкл. 431,14      

над 1 000 000 м
3
/год 396,35      

29 

„Газо-енергийно дружество - 

Елин Пелин“ ООД 
 461,77   490,71  

до 1 000 000 м
3
/год, вкл. 433,77      

над 1 000 000 м
3
/год 397,67      

 

Забележки. Цените са в лв./1000 нм
3
 без ДДС (измерени при температура 20° С и налягане 

101 325 Ра); 

* – цени за снабдяване с природен газ, които се заплащат в лв./потребител на месец; 

** – цените се отнасят за потребление в рамките на посочения интервал.   

 

 Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд 

в 14 (четиринадесет) дневен срок. 
 

Председател: 
Проф. д.т.н. инж. К. Шушулов 

Гл. секретар: 
Инж. А. Илиева 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

за утвърждаване на цените на природния газ, 

считано от 1 октомври 2009 г. 
Решение на ДКЕВР № Ц-33 от 30 септември 2009 г. 

 

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито 

заседание, проведено на 30.09.2009 г., като разгледа заявление с вх. № Е-15-20-

20/10.09.2009 г. от „Булгаргаз“ ЕАД за утвърждаване на цени на природния газ 

при продажба от обществения доставчик на потребители, присъединени към 

газопреносната мрежа за IV тримесечие на 2009 г., доклад с вх. № Е-ДК-
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356/17.09.2009 г., както и събраните данни на проведеното на 24.09.2009 г. 

открито заседание за разглеждане на подаденото заявление, установи следното. 
 

 Със заявление с вх. Е-15-20-20/10.09.2009 г. общественият доставчик 

„Булгаргаз“ ЕАД е поискал от Държавната комисия за енергийно и водно 

регулиране да му бъдат утвърдени цени на природния газ при продажба от 

обществения доставчик на потребители, присъединени към газопреносната мрежа за 

IV тримесечие на 2009 г., в съответствие с тримесечното изменение на условията на 

търговските договори, по които общественият доставчик купува природен газ за 

вътрешния пазар. 

 Съгласно чл. 30, ал. 4 от Закона за енергетиката цените на природния газ, 

предоставен от енергийните предприятия, не подлежат на регулиране от ДКЕВР при 

установяване от нея на наличието на конкуренция, която създава предпоставки за 

свободно договаряне на цените при пазарни условия за съответната дейност в 

енергетиката. Комисията счита, че на пазара на природен газ не са налице 

фактически предпоставки за формиране на конкурентна среда, поради което следва 

да регулира горепосочените цени, съответно да се произнесе по подаденото 

заявление. 

 По аргумент от разпоредбата на чл. 17, ал. 4 от Наредбата за регулиране на 

цените на природния газ (НРЦПГ) периодичността на изменение на цената, по която 

общественият доставчик „Булгаргаз“ ЕАД продава природния газ на крайните 

снабдители и на потребители, присъединени към газопреносната мрежа, е в 

съответствие с условията на търговските договори, по които общественият 

доставчик купува природен газ за вътрешния пазар, т.е. на всеки три месеца. 

Съгласно чл. 17, ал. 3 от НРЦПГ цената на природния газ на входа на 

газопреносната мрежа се образува като среднопретеглена стойност при отчитане на 

заявените за доставка количества природен газ от внос за вътрешния пазар и от 

местни добивни предприятия с цел продажба през следващ период, условията по 

договорите за пренос на природен газ до българска граница и валутния курс на 

Българската народна банка на лева към щатския долар или друга чуждестранна 

валута, в която се заплаща внасяният в страната природен газ. Във връзка с това, на 

основание чл. 26в от НРЦПГ, общественият доставчик „Булгаргаз“ ЕАД внася в 

комисията заявление с предложение за цени в съответствие с промяната на цената 

на природния газ на входа на газопреносната система. 
  

 Предвид горното, с писмо на ДКЕВР с изх. № Е-15-20-14/06.08.2009 г. от 

„Булгаргаз“ ЕАД е изискана необходимата информация във връзка с образуването 

на цената на входа на газопреносната мрежа за IV тримесечие на 2009 г. С писмо с 

вх. № Е-15-20-20/10.09.2009 г. дружеството е подало заявление, към което са 

приложени: справки за цени и количества на природния газ за вътрешния пазар за 

IV тримесечие на 2009 г., цени на алтернативните горива, осреднен валутен курс на 

щатския долар към лева за периода 11.08 – 09.09.2009 г. (Справка № 1, Справка № 2, 

Справка № 3); справка за заявените и реализирани количества природен газ за ІІІ 

тримесечие на 2009 г.; (Справка № 5) за получени количества природен газ по 

направления за периода 01.06.2009 г. – 31.08.2009 г. и прогнозни данни за септември 

2009 г.; (Справка № 6) за измерени количества природен газ за дейността пренос по 

месеци за периода 01.06.2009 г. – 31.08.2009 г. и прогнозни данни за септември 2009 

г.; (Справка № 7) с данни за периода 01.06.2009 г. – 31.08.2009 г. и прогнозни данни 
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за септември 2009 г. за количества и приходи от продажби на природен газ по 

дейности; (Справка № 8) за разходи по дейности за периода 01.06.2009 г. – 

31.07.2009 г. и прогнозни данни за август и септември 2009 г.; (Справка № 9) за 

капитал и капиталова структура; справка за заявени от потребителите количества 

природен газ за IV тримесечие на 2009 г.; копия от фактури за закупен природен газ 

за ІІІ тримесечие на 2009 г.; платежно нареждане за банково плащане на такса за 

утвърждаване на цена на природен газ. 

 С подаденото заявление „Булгаргаз“ ЕАД предлага за утвърждаване цената 

за IV тримесечие на 2009 г. при продажбата от дружеството на потребители, 

присъединени към газопреносната мрежа, да е 374,13 лв./1000 нм
3
 без ДДС или 

увеличение спрямо действащата цена с 2,49 %. 

 В представените от дружеството документи е отчетена динамиката на 

изменение на основните фактори, формиращи равнището на цената на природния 

газ, а именно цените на алтернативните на природния газ горива на международните 

пазари и курса на лева към щатския долар, който за периода е 1,36918. 

 Общото заявено количество от „Булгаргаз“ ЕАД за доставка на природен газ 

на потребители за ІV тримесечие е 944 979 хил. м
3
, като за доставка на природен газ 

по съответните договори от внос за ІV тримесечие е 790 274 хил. м
3
. 

  

 След извършен анализ на данните, съдържащи се в подаденото заявление, 

комисията констатира, че цената на входа на газопреносната мрежа за IV 

тримесечие на 2009 г., предложена от „Булгаргаз“ ЕАД, е образувана при отчитане 

на следното: 

 1. В договорите за доставка на природен газ до българската граница 

ценообразуващ елемент на газа са средноаритметичните стойности на месечните 

котировки на алтернативните горива за предходните девет месеца, които са се 

изменили, както следва: 

 – за мазут със съдържание на сяра 1 % се увеличават с 10,68 %; 

 – за мазут със съдържание на сяра 3,5 % се увеличават с 19,78 %; 

 – за газьола със съдържание на сяра 0,2 % се увеличават с 0,45 %. 

 2. Цените на природния газ по договорите за внос и местен добив се изменят, 

както следва: 

 – увеличават се с 10,67 % по договора с „Овергаз Инк.“ АД – чл. 2.1; 

 – увеличават се с 10,84 % по договора с Wintershall Erdgas Handelshaus Zug 

AG; 

 – увеличават се с 11,05 % по договора с ООО „Газэкспорт“ за потребителите 

от югозападна България; 

 – намаляват с 1,46 % по договор № 2, сключен между „Овергаз Инк.“ АД и 

„Булгаргаз“ ЕАД за доставка на природен газ за Република България – чл. 2.3 ; 

 – увеличават се с 1,17 % транзитните такси по договорите за транзитиране на 

природен газ през територията на Румъния за Република България. 

 3. Количествата, заявени от „Булгаргаз“ ЕАД за доставка на природен газ по 

данни от потребителите, са 944 979 хил. м
3
 и се увеличават с 374 513 хил. м

3
 (65,65 

%) в сравнение със заявените 570 466 хил. м
3
 за предходното тримесечие. 

 Количествата, заявени от „Булгаргаз“ ЕАД по контрагенти, са следните: 

 – увеличават се с 48 300 хил. м
3
, т.е. с 19,70 %, по договора с „Овергаз Инк.“ 

АД – чл. 2.1; 
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 – остават непроменени по договора с Wintershall Erdgas Handelshaus Zug AG; 

 – Остават непроменени по договор № 2, сключен между „Овергаз Инк.“ АД и 

„Булгаргаз“ ЕАД за доставка на природен газ за Република България – чл. 2.3; 

 – увеличават се с 14 127 хил. м
3
, т.е. със 163,37 %, по договора с ООО 

„Газэкспорт“ за потребителите от югозападна България. 

 4. Валутният курс на лева към щатския долар за период от 30 дни, 

предхождащ внасянето на предложението, отчита намаление от 1,42089 лв. на 

1,36918 лв. за един щатски долар, т.е. с 3,64 %. 

  

 При прегледа на предоставените от дружеството данни се установи, че 

предложената за утвърждаване цена на природния газ е образувана при количества 

за доставка по външните договори в общ размер на 790 274 хил. м
3
. В същото време 

заявените от потребителите количества природен газ за ІV тримесечие са в размер 

на 944 979 хил. м
3
. 

 С писмо с изх. № Е-15-20-20/17.09.2009 г. е поискана допълнителна 

информация относно количествата природен газ, които дружеството предвижда да 

бъдат нагнетени и/или добити от ПГХ „Чирен“ по месеци за IV тримесечие на 2009 

г. и среднопретеглената цена, по която е остойностен природният газ в ПГХ 

„Чирен“ към края на III тримесечие на 2009 г. С писмо с вх. № Е-15-20-

20/18.09.2009 г. „Булгаргаз“ ЕАД уведомява комисията, че не предвижда 

нагнетяване и добив през IV тримесечие на 2009 г. и през този период добив е 

възможен при възникване на непредвидени обстоятелства или недостиг на газ от 

внос за осигуряване потребностите на пазара, каквито са целите и предназначението 

на поддържания резерв от природен газ. Цената на съхранявания в ПГХ „Чирен“ 

природен газ, собственост на „Булгаргаз“ ЕАД, към 31 август 2009 г., както и към 18 

септември 2009 г. по отчет е 413 лв./1000 нм
3
. 

 

 Като взе предвид всички изложени по-горе факти и обстоятелства, комисията 

установи, че общите разходи за закупуване на природен газ от внос са в размер на 

271 914 118 лв., в това число са включени транзитните такси по договорите за 

транзитиране на природен газ през територията на Република Румъния в размер на 6 

310 564 лв. 

 Цената за доставката на природен газ за 1000 нм
3
 е в размер на 344,08 

лв./1000 нм
3
 и е изчислена, като общите разходи са разделени на заявените от 

дружеството количества за IV тримесечие на 2009 г.: 
 

 271 914 118 : 790 274 = 344,08 лв./1000 нм
3
. 

 

 Съгласно чл. 17 ал. 5 от НРЦПГ, върху цената се начислява надценка в 

размер на 3 %: 
 

 344,08 х 1,03 = 354,40 лв./1000 нм
3
. 

 

 Така определената цена трябва да се увеличи с 19,73 лв./1000 нм
3
 (цена за 

пренос на природен газ през газопреносната мрежа): 

  

 354,40 + 19,73 = 374,13 лв./1000 нм
3
. 
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 Предвид всички изчисления, цената на природния газ при продажба от 

обществения доставчик на крайните снабдители и на потребителите, присъединени 

към газопреносната мрежа, е в размер на 374,13 лв./1000 нм
3
 (без ДДС). 

 Увеличението на цената на природния газ при продажба от обществения 

доставчик на потребители за ІV тримесечие на 2009 г. спрямо IІI тримесечие на 2009 

г. е в размер на 9,10 лв./1000 нм
3
 или с 2,49 %. 

 Съгласно чл. 21 от НРЦПГ цените, по които общественият доставчик 

продава природен газ на крайните снабдители и на потребители, присъединени към 

газопреносната мрежа, както и цените, по които крайните снабдители продават 

природен газ на потребители, следва да бъдат изменени в съответствие с промяната 

на цената на природния газ на входа на газопреносната мрежа. 
 

 Предвид гореизложеното и на основание чл. 30, ал. 1, т. 5, 5а и 6а от 

Закона за енергетиката, чл. 17, ал. 3, 4 и 5 и чл. 21 от Наредбата за регулиране 

на цените на природния газ, във връзка с чл. 21, т. 6 от Закона за енергетиката 

и чл. 26в от Наредбата за регулиране на цените на природния газ, 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

 Утвърждава, считано от 01.10.2009 г.: 

 

 1. Пределна цена на природния газ при продажба от обществения доставчик 

на крайните снабдители и на потребителите, присъединени към газопреносната 

мрежа, в размер на 374,13 лв./1000 нм
3
 (без ДДС). 

  

 2. Пределна цена на природния газ при продажба от обществения доставчик 

на потребители, присъединени към мрежи ниско налягане, собственост на 

„Булгартрансгаз“ ЕАД, в размер на 381,85 лв./1000 нм
3
 (без ДДС). 

  

 3. Пределни цени за продажба на природен газ от крайните снабдители: 

 

№ 
Газоразпределително 

предприятие 

Пределна продажна цена за пренос на природен газ през 

газоразпределителната мрежа и снабдяване, лв./1000 нм
3
 

(без ДДС) 

Стопански 

потребители 

с 

равномерно 

потребление 

Стопански потребители с 

неравномерно 

потребление 

Обществено-

админи-

стративни 

потребители: 

учебни, 

здравни, 

социални и 

културни 

заведения 

Битови потребители 

 

Цена за 

снабдяване, 

лв./потребител 

на месец* 

 

Цена за 

снабдяване, 

лв./потребител 

на месец* 

1 

„Дунавгаз“ ЕАД     566,98 2,70 

до 5000 м
3
/год, вкл.  566,98 2,70    

до 50 000 м
3
/год, вкл. 528,30 565,62     
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до 100 000 м
3
/год, вкл. 518,82 559,42     

до 200 000 м
3
/год, вкл. 509,34 553,20     

до 400 000 м
3
/год, вкл. 499,85 546,99     

до 600 000 м
3
/год, вкл. 494,29 543,34     

до 800 000 м
3
/год, вкл. 490,35 540,75     

до 1 000 000 м
3
/год, вкл. 487,29 538,74     

до 5 000 000 м
3
/год, вкл. 465,02 524,06     

до 10 000 000 м
3
/год, вкл. 455,21 517,53     

над 10 000 000 м
3
/год 449,34 513,56     

2 

„Овергаз Изток“ АД     568,04 2,64 

до 5000 м
3
/год, вкл.  568,04 2,64    

до 50 000 м
3
/год, вкл. 534,79 565,70     

до 100 000 м
3
/год, вкл. 522,08 556,62     

до 200 000 м
3
/год, вкл. 509,37 547,53     

до 400 000 м
3
/год, вкл. 496,65 538,44     

до 600 000 м
3
/год, вкл. 489,21 533,12     

до 800 000 м
3
/год, вкл. 483,92 529,34     

до 1 000 000 м
3
/год, вкл. 479,81 526,40     

до 5 000 000 м
3
/год, вкл. 449,95 504,96     

над 5 000 000 м
3
/год. 436,79 495,43     

3 

„Овергаз Инк.“ АД – общ. Банско 

и Разлог 
    713,19  

до 100 000 м
3
/год, вкл. 534,31      

над 100 000 м
3
/год 505,67      

до 5 000 м
3
/год, вкл.  713,19     

до 10 000 м
3
/год, вкл.  590,92     

до 100 000 м
3
/год, вкл.  558,92     

над 100 000 м
3
/год, вкл.  522,08     

4 

„Софиягаз“ ЕАД     599,55 2,74 

до 5000 м
3
/год, вкл.  599,55 2,74    

до 50 000 м
3
/год, вкл. 500,14 574,97  567,12   

до 100 000 м
3
/год, вкл. 494,53 567,52  561,67   

до 200 000 м
3
/год, вкл. 488,92 560,07  556,19   

до 400 000 м
3
/год, вкл. 483,29 552,59  543,51   

до 600 000 м
3
/год, вкл. 479,98 548,20     

до 800 000 м
3
/год, вкл. 477,61 545,08     

до 1 000 000 м
3
/год, вкл. 475,77 542,64     

над 1 000 000 м
3
/год, вкл. 462,02 524,61     

5 

„Овергаз Запад“ АД – общ. 

Мездра 
   556,52 578,36 2,86 

до 5000 м
3
/год, вкл.  578,36 2,86    
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до 50 000 м
3
/год, вкл. 513,54 562,82     

до 100 000 м
3
/год, вкл. 512,23 560,93     

до 200 000 м
3
/год, вкл. 511,13 559,76     

до 400 000 м
3
/год, вкл. 509,10 558,68     

до 600 000 м
3
/год, вкл. 507,07 558,04     

до 800 000 м
3
/год, вкл. 505,04 557,58     

до 1 000 000 м
3
/год, вкл. 503,02 557,22     

над 1 000 000 м
3
/год, вкл. 462,51 554,57     

6 

„Овергаз Запад“ АД – общ. 

Монтана 
    585,13 2,89 

до 5000 м
3
/год, вкл.  585,13 2,89    

до 50 000 м
3
/год, вкл. 504,38 537,34  534,13   

до 100 000 м
3
/год, вкл. 495,66 534,27  531,40   

до 200 000 м
3
/год, вкл. 486,93 531,20  528,67   

до 400 000 м
3
/год, вкл. 478,18 528,10  522,32   

до 600 000 м
3
/год, вкл. 473,05 526,28     

до 800 000 м
3
/год, вкл. 469,39 524,97     

до 1 000 000 м
3
/год, вкл. 466,55 523,95     

над 1 000 000 м
3
/год, вкл. 445,55 516,08     

7 

„Овергаз Юг“ АД     594,63 2,83 

до 5000 м
3
/год, вкл.  594,63 2,83    

до 50 000 м
3
/год, вкл. 521,39 588,93  575,28   

до 100 000 м
3
/год, вкл. 512,25 581,14  567,73   

до 200 000 м
3
/год, вкл. 503,10 573,33  560,18   

до 400 000 м
3
/год, вкл. 493,95 565,52  542,61   

до 600 000 м
3
/год, вкл. 488,60 560,95     

до 800 000 м
3
/год, вкл. 484,79 557,70     

до 1 000 000 м
3
/год, вкл. 481,83 555,17     

до 5 000 000 м
3
/год  

(над 1 000 000 м
3
/год, вкл.)  

460,35 536,81     

над 5 000 000 м
3
/год, вкл. 450,88      

8 

„Газоснабдяване - Нови Пазар“ 

АД 
   517,03 551,26 2,90 

до 5000 м
3
/год, вкл.  551,26 2,90    

до 50 000 м
3
/год, вкл. 514,02 557,64     

до 100 000 м
3
/год, вкл. 503,62 544,74     

до 200 000 м
3
/год, вкл. 493,21 531,84     

до 400 000 м
3
/год, вкл. 482,79 518,92     

до 600 000 м
3
/год, вкл. 476,69 511,36     

до 800 000 м
3
/год, вкл. 472,35 505,98     

до 1 000 000 м
3
/год, вкл. 468,98 501,81     
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до 5 000 000 м
3
/год 

(над 1 000 000 м
3
/год, вкл.)  

444,45 471,49     

над 5 000 000 м
3
/год, вкл. 433,57      

9 

„Варнагаз“ ЕАД     618,89 2,33 

до 5000 м
3
/год, вкл.  618,89 2,33    

до 50 000 м
3
/год, вкл. 539,15 608,40  604,34   

до 100 000 м
3
/год, вкл. 527,97 604,82  595,58   

до 200 000 м
3
/год, вкл. 516,78 601,23  586,80   

до 400 000 м
3
/год, вкл. 505,58 597,63  566,44   

до 600 000 м
3
/год, вкл. 499,00 595,50     

до 800 000 м
3
/год, вкл. 494,32 593,98     

до 1 000 000 м
3
/год, вкл. 490,70 592,80     

над 1 000 000 м
3
/год, вкл. 464,01 583,77     

10 

„Овергаз Запад“ АД –  

общ. Петрич 
   600,31 652,65 2,70 

до 5000 м
3
/год, вкл.  652,65 2,70    

до 50 000 м
3
/год, вкл. 526,47 645,70     

до 100 000 м
3
/год, вкл. 519,73 630,57     

до 200 000 м
3
/год, вкл. 513,38 615,81     

до 400 000 м
3
/год, вкл. 507,08 601,12     

до 600 000 м
3
/год, вкл. 503,40 592,53     

до 800 000 м
3
/год, вкл. 500,80 586,44     

до 1 000 000 м
3
/год, вкл. 498,77 581,70     

над 1 000 000 м
3
/год, вкл. 484,27 547,70     

11 

„Овергаз Запад“ АД –  

общ. Кюстендил 
    591,21 2,62 

до 5000 м
3
/год, вкл.  591,21 2,62    

до 50 000 м
3
/год, вкл. 506,53 590,35  578,12   

до 100 000 м
3
/год, вкл. 502,48 580,22  569,01   

до 200 000 м
3
/год, вкл. 498,42 570,09  559,89   

до 400 000 м
3
/год, вкл. 494,36 559,95  538,73   

до 600 000 м
3
/год, вкл. 491,98 554,02     

до 800 000 м
3
/год, вкл. 490,28 549,80     

до 1 000 000 м
3
/год, вкл. 488,97 546,53     

над 1 000 000 м
3
/год, вкл. 479,33 522,78     

Газоразпределително 

предприятие 

Промишлени 

потребители 

Обществено-

административни и 

търговски потребители 
 Битови потребители 

 

Цена за 

снабдяване, 

лв./потребител 

на месец* 

  

Цена за 

снабдяване, 

лв./потребител 

на месец* 

12 „Черноморска технологична 

компания“ АД – р. „Добруджа“ 
    660,78  
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до 20 хил. м
3
 538,27      

до 200 хил. м
3
 498,02      

до 1000 хил. м
3
 472,24      

над 1000 хил. м
3
 445,36      

до 10 хил. м
3
  600,64     

до 50 хил. м
3
  580,86     

до 100 хил. м
3
  556,51     

над 100 хил. м
3
  542,95     

13 

„Черноморска технологична 

компания“ АД – гр. Търговище 
    642,28  

до 20 хил. м
3
 538,27      

до 200 хил. м
3
 515,78      

до 1000 хил. м
3
 465,67      

над 1000 хил. м
3
 449,87      

до 10 хил. м
3
  606,11     

до 50 хил. м
3
  582,65     

до 100 хил. м
3
  560,80     

над 100 хил. м
3
  545,22     

14 

„Черноморска технологична 

компания“ АД – р. Мизия 
    659,39  

 до 20 000 м
3
 546,04      

 до 200 000 м
3
 512,27      

 до 1 000 000 м
3
 493,70      

до 5 000 000 м
3
 464,57      

над 5 000 000 м
3
 440,71      

до 10 000 м
3
  606,92     

до 50 000 м
3
  591,98     

до 100 000 м
3
  563,90     

над 100 000 м
3
  545,58     

15 „Комекес“ АД – гр. Самоков  418,33 540,61   656,90  

16 
„Балкангаз-2000“ АД –  

гр. Ботевград  
412,45 438,54   508,76  

17 
„Севлиевогаз 2000“ АД –  

гр. Севлиево  
437,27 468,95   522,44  

18 „Примагаз“ АД – гр. Варна 445,45 515,59   619,98  

19 „Каварнагаз“ ООД - гр. Каварна 445,59 436,54   594,61  

20 „Газинженеринг“ ООД –  

гр. Долни Дъбник 
421,34 456,92   484,25  

21 „Камено-газ“ ЕООД – гр. Камено 437,37 489,75   643,82  

22 „Кнежагаз“ ООД – гр. Кнежа 436,93 485,23   605,02  

23 „Добруджа газ“ АД 448,87 511,70   612,42  
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24 „Правецгаз 1“ АД 438,58 491,11   601,45  

25 „Костинбродгаз“ ООД 413,85 454,04   656,30  

26 

„Ситигаз България“ ЕАД -  

р. „Тракия“ 
 581,30   590,19  

до 10 000 м
3**

 577,14      

до 100 000 м
3**

 537,75      

 
до 500 000 м

3**
 485,82      

 
до 1 000 000 м

3**
 464,75      

 
до 5 000 000 м

3**
 448,78      

над 5 000 000 м
3**

 443,38      

27 „Рилагаз“ АД 473,02 511,41   575,94  

28 

„Промишлено газоснабдяване“ 

ООД 
 444,21   667,32  

до 100 000 м
3
/год, вкл. 457,41      

до 1 000 000 м
3
/год, вкл. 440,24      

над 1 000 000 м
3
/год 405,45      

29 

„Газо-енергийно дружество - 

Елин Пелин“ ООД 
 470,87   499,81  

до 1 000 000 м
3
/год, вкл. 442,87      

над 1 000 000 м
3
/год 406,77      

 
Забележки. Цените са в лв./1000 нм

3
 без ДДС (измерени при температура 20° С и налягане 

101 325 Ра); 

* – цени за снабдяване с природен газ, които се заплащат в лв./потребител на месец; 

** – цените се отнасят за потребление в рамките на посочения интервал.   

  

 Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд 

в 14 (четиринадесет) дневен срок. 

 

Председател: 
А. Семерджиев 

Гл. секретар: 
Инж. А. Илиева 
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РЕШЕНИЯ 

за утвърждаване на цени 

на водоснабдителни и канализационни услуги 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ Ц-10 от 27 април 2009 г. 

 

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито заседание, 

проведено на 27.04.2009 г., разгледа заявление за утвърждаване на цена на услугата 

пречистване на отпадъчните води, подадено от „Водоснабдяване и канализация“ 

ЕООД, гр. Благоевград, събраните данни от проведените на 07.04.2009 г. открито 

заседание и обществено обсъждане, и доклад с вх. № В-ДК-13/27.03.2009 г. 

  

 Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 2, чл. 12 и чл. 

13 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги и 

чл. 4, ал. 1, т. 2, б. „а“, § 2, изр. второ от Наредбата за регулиране на цените на 

водоснабдителните и канализационните услуги, 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

 I. Приема прилагането на метод на регулиране чрез стимули „Горна 

граница на цени“ за „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград, 

и определя регулаторен период до 31.12.2013 г. 

 

 II. Утвърждава на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. 

Благоевград, ценообразуващи елементи на цените по т. III, както следва: 

 1. Необходими годишни приходи: 

 – за услугата пречистване на отпадъчни води – 1194 хил. лв. 

 2. Количества пречистени отпадъчни води – 4344 хил. куб. м. 

 3. Регулаторна база на активите: 

 – за услугата пречистване на отпадъчни води – 293 хил. лв. 

 4. Норма на възвръщаемост на капитала – 7,78 %, определена при норма на 

възвръщаемост на собствения капитал 7,00 %, при данъчна ставка 10,00 %. 

 

 III. Утвърждава, считано от 01.05.2009 г., цени без ДДС за услугата 

пречистване на отпадъчните води на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, 

гр. Благоевград, както следва: 

 – битови и приравнените към тях обществени, търговски и други 

потребители – 0,22 лв./куб. м; 

 – промишлени и други стопански потребители: 

 • степен на замърсяване 1 – 0,33 лв./куб. м; 

 • степен на замърсяване 2 – 0,43 лв./куб. м; 

 • степен на замърсяване 3 – 0,65 лв./куб. м. 
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 Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд 

в 14 (четиринадесет) дневен срок. 

 

Председател: 
Проф. д.т.н. инж. К. Шушулов 

Гл. секретар: 
Инж. А. Илиева 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ Ц-21 от 15 юни 2009 г. 

 

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито заседание, 

проведено на 15.06.2009 г., разгледа заявление за утвърждаване на цени на 

водоснабдителни и канализационни услуги, подадено от „Водоснабдяване и 

канализация“ ЕООД, гр. Пловдив, събраните данни от проведените на 26.05.2009 г. 

открито заседание и обществено обсъждане, и доклад с вх. № В-ДК-22/19.05.2009 г. 

 

 Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 2, чл. 12 и чл. 

13 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги и 

чл. 4, ал. 1, т. 2, б. „а“, § 2, изр. второ от Наредбата за регулиране на цените на 

водоснабдителните и канализационните услуги, 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

 I. Приема прилагането на метод на регулиране чрез стимули „Горна 

граница на цени“ за „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив, и 

определя регулаторен период до 31.12.2013 г. 

 

 II. Утвърждава на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив, 

ценообразуващи елементи на цените по т. III, както следва: 

 1. Необходими годишни приходи: 

 – за услугата доставяне на вода на потребителите – 32 566 хил. лв.; 

 – за услугата отвеждане на отпадъчните води – 2459 хил. лв.; 

 – за услугата пречистване на отпадъчните води – 5198 хил. лв. 

 2. Количества вода и общи загуби на вода: 

 2.1. Количества вода доставена на потребителите – 34 203 хил. куб. м, при 

количества на вход на водоснабдителната система – 87 306 хил. куб. м и общи 

загуби отчетени 2008 г. – 60,82 %. 

 2.2. Количества отведени води – 27 680 хил. куб. м, от които 15 662 хил. куб. 

м за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. и 12 018 хил. куб. 

м за промишлени и други стопански потребители. 

 2.3. Количества пречистени води – 17 866 хил. куб. м, разпределени както 

следва: 
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 – битови и приравнени към тях обществени, търговски и др. – 11 854 хил. 

куб. м; 

 – промишлени и други стопански потребители: 

 • степен на замърсяване 1 – 3311 хил. куб. м; 

 • степен на замърсяване 2 – 2065 хил. куб. м; 

 • степен на замърсяване 3 – 636 хил. куб. м. 

 3. Регулаторна база на активите: 

 – за услугата доставяне на вода на потребителите – 35 532 хил. лв.; 

 – за услугата отвеждане на отпадъчните води – 7649 хил. лв.; 

 – за услугата пречистване на отпадъчните води – 3374 хил. лв. 

 4. Норма на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане – 5,99 %, 

определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал след данъчно 

облагане 5,84 %, данъчна ставка 10,00 % и норма на възвръщаемост на привлечения 

капитал 4,34 %. 

 

 III. Утвърждава, считано от 01.07.2009 г. цени без ДДС за В и К услугите 

на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив, както следва: 

 1. Цена за услугата доставяне на вода на потребителите – 0,95 лв./куб. м. 

 2. Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води – 0,09 лв./куб. м. 

 3. Цена за услугата пречистване на отпадъчните води: 

 – за битови и приравнени към тях обществени, търговски и други 

потребители – 0,14 лв./куб. м; 

 – за промишлени и др. стопански потребители: 

 • степен на замърсяване 1 - 0,32 лв./куб. м; 

 • степен на замърсяване 2 – 0,85 лв./куб. м; 

 • степен на замърсяване 3 – 1,13 лв./куб. м. 

 

 Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд 

в 14 (четиринадесет) дневен срок. 

 

Председател: 
Проф. д.т.н. инж. К. Шушулов 

Гл. секретар: 
Инж. А. Илиева 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ Ц-25 от 29 юни 2009 г. 

 

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито заседание, 

проведено на 29.06.2009 г., разгледа заявление за утвърждаване на цени на 

водоснабдителни и канализационни услуги, подадено от „Водоснабдяване и 

канализация“ ЕООД, гр. Добрич, събраните данни от проведените на 12.06.2009 г. 

открито заседание и обществено обсъждане, и доклад с вх. № В-ДК-32/26.06.2009 г. 

 

 Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 2, чл. 12 и чл. 

13 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги и 



 144 

чл. 4, ал. 1, т. 2, б. „а“, § 2, изр. второ от Наредбата за регулиране на цените на 

водоснабдителните и канализационните услуги, 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

 I. Приема прилагането на метод на регулиране чрез стимули „Горна 

граница на цени“ за „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Добрич, и 

определя регулаторен период до 31.12.2013 г. 

 

 II. Утвърждава на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Добрич, 

ценообразуващи елементи на цените по т. III, както следва: 

 1. Необходими годишни приходи: 

 – за услугата доставяне на вода на потребителите – 16 810 хил. лв.; 

 – за услугата отвеждане на отпадъчните води – 661 хил. лв.; 

 – за услугата пречистване на отпадъчните води – 1186 хил. лв. 

 2. Количества вода и общи загуби на вода: 

 2.1. Количества вода доставена на потребителите – 8776 хил. куб. м, при 

количества на вход на водоснабдителната система – 39 710 хил. куб. м и общи 

загуби – 77,90 %. 

 2.2. Количества отведени води – 4969 хил. куб. м. 

 2.3. Количества пречистени води – 5056 хил. куб. м, разпределени както 

следва: 

 – битови и приравнени към тях обществени, търговски и др. – 3297 хил. куб. 

м; 

 – промишлени и други стопански потребители: 

 • степен на замърсяване 1 – 1376 хил. куб. м; 

 • степен на замърсяване 2 – 44 хил. куб. м; 

 • степен на замърсяване 3 – 339 хил. куб. м. 

 3. Регулаторна база на активите 

 – за услугата доставяне на вода на потребителите – 17 352 хил. лв.; 

 – за услугата отвеждане на отпадъчните води – 1154 хил. лв.; 

 – за услугата пречистване на отпадъчни води – 1044 хил. лв. 

 4. Норма на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане – 4,47 %, 

определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 0,00 %, при данъчна 

ставка 10,00 % и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 5,11%. 

 

 III. Утвърждава, считано от 01.07.2009 г. цени без ДДС за В и К услугите 

на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Добрич, както следва: 

 1. Цена за услугата доставяне на вода на потребителите – 1,92 лв./куб. м. 

 2. Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води – 0,13 лв./куб. м. 

 3. Цена за услугата пречистване на отпадъчните води: 

 – за битови и приравнени към тях обществени, търговски и други 

потребители – 0,19 лв./куб. м; 

 – за промишлени и други стопански потребители: 

 • степен на замърсяване 1 – 0,26 лв./куб. м; 
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 • степен на замърсяване 2 – 0,47 лв./куб. м; 

 • степен на замърсяване 3 – 0,56 лв./куб. м. 

 

 Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд 

в 14 (четиринадесет) дневен срок. 

 

Председател: 
Проф. д.т.н. инж. К. Шушулов 

Гл. секретар: 
Инж. А. Илиева 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ Ц-26 от 29 юни 2009 г. 

 

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито заседание, 

проведено на 29.06.2009 г., разгледа заявление за утвърждаване на цени на услугата 

отвеждане на отпадъчните води и услугата пречистване на отпадъчните води, 

подадено от „В и К Чамкория-2006“ ЕООД, гр. Самоков, събраните данни от 

проведените на 12.06.2009 г. открито заседание и обществено обсъждане, и доклад с 

вх. № В-ДК-33/26.06.2009 г. 

 

 Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 2, чл. 12 и чл. 

13 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

 І. Утвърждава елементите на цените по т. ІІ на „В и К Чамкория-2006“ 

ЕООД, гр. Самоков, както следва: 

 1. Необходими годишни приходи: 

 – за услугата отвеждане на отпадъчните води – 54 хил. лв.; 

 – за услугата пречистване на отпадъчните води – 141 хил. лв. 

 2. Количества вода за съответната В и К услуга: 

 – за отвеждане на отпадъчните води – 290 хил. куб. м; 

 – за пречистване на отпадъчните води – 290 хил. куб. м. 

 3. Регулаторна база на активите: 

 – за услугата отвеждане на отпадъчните води – 137 хил. лв.; 

 – за услугата пречистване на отпадъчните води – 200 хил. лв. 

 4. Норма на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане – 8,76 %, 

определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 7,88 % и данъчна 

ставка 10 %. 

 

 ІІ. Утвърждава, считано от 01.07.2009 г. цени без ДДС за услугата 

отвеждане на отпадъчни води и услугата пречистване на отпадъчни води на “В 

и К Чамкория-2006“ ЕООД, гр. Самоков, както следва: 
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 1. Цена за отвеждане на отпадъчни води – 0,19 лв./куб. м. 

 2. Цена за пречистване на отпадъчни води за битови потребители и 

приравнените към тях обществени, търговски и други потребители – 0,49 лв./куб. м. 
 

 Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд 

в 14 (четиринадесет) дневен срок. 

 

Председател: 
Проф. д.т.н. инж. К. Шушулов 

Гл. секретар: 
Инж. А. Илиева 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

за определяне на преференциална цена 

на електрическа енергия, произведена чрез индиректно използване 

на биомаса от растителни или животински субстанции 
Решение на ДКЕВР № Ц-03 от 16 март 2009 г. 

 

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито 

заседание, проведено на 16.03.2009 г., като разгледа доклад с вх. № Е-ДК-

77/20.02.2009 г. относно определяне на преференциална цена на електрическа 

енергия, произведена чрез индиректно използване на биомаса от растителни 

или животински субстанции, и събраните данни от проведеното на 05.03.2009 г. 

открито заседание във връзка с доклада, установи следното. 
 

 Съгласно чл. 9, т. 5 от Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни 

източници и биогоривата (ЗВАЕИБ), производството на електрическа енергия от 

възобновяеми и алтернативни енергийни източници се насърчава чрез определянето 

на преференциална цена за изкупуване на енергията, произведена от такива 

източници. 

 По силата на чл. 21, ал. 1 от ЗВАЕИБ, Държавната комисия за енергийно и 

водно регулиране има задължение да определя преференциални цени за продажба 

на електрическа енергия, произведена от възобновяеми или алтернативни енергийни 

източници, с изключение на енергията, произведена от водноелектрически централи 

с инсталирана мощност над 10 MВт. Легална дефиниция на понятията 

„възобновяеми енергийни източници“ и „алтернативни енергийни източници“ се 

съдържа в § 1, т. 1 и 2 от Допълнителните разпоредби на ЗВАЕИБ. Съгласно тези 

разпоредби възобновяеми енергийни източници са неизкопаеми енергийни 

източници, които съдържат слънчева, вятърна, водна и геотермална енергия, 

включително енергия на вълните и енергия на приливите и отливите, 

възобновяващи се без видимо изтощаване при използването им, както и отпадни 

топлини, енергия от биомаса и от индустриални и битови отпадъци, съответно 

алтернативни енергийни източници като водород, отпадни продукти от 

технологични процеси и други.  
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 Съгласно § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на ЗВАЕИБ за биомаса се 

приема биологично разграждащата се част от продукти, отпадъци и остатъци от 

селското стопанство, включително растителни или животински субстанции, от 

горското стопанство, както и биологично разградими фракции от индустриални или 

битови отпадъци, които могат да се използват като гориво, и следните отпадъци, 

използвани за гориво: растителни отпадъци от селското и горското стопанство; 

растителни отпадъци от хранителната промишленост, ако генерираната топлина се 

оползотворява; растителни отпадъци от производството на пулпа от дървесина и 

производството на хартия от пулпа, ако се изгарят съвместно на мястото на 

производство и генерираната топлина се оползотворява; коркови отпадъци; 

отпадъци от дървесина; утайки от пречиствателни станции; животински субстанции. 

Следователно ДКЕВР има задължение да определя и преференциална цена на 

електрическата енергия, произведена чрез индиректно използване на биомаса от 

растителни или животински субстанции, тъй като същата попада в обхвата на 

възобновяемите енергийни източници. 

 Съгласно чл. 21, ал. 2 от ЗВАЕИБ преференциалната цена на електрическата 

енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници, се определя в размер 

80 на сто от средната продажна цена за предходната календарна година на крайните 

снабдители и добавка, определена от ДКЕВР по критерии в зависимост от вида на 

първичния енергиен източник съгласно Наредбата за регулиране на цените на 

електрическата енергия (НРЦЕЕ). Според чл. 19а, ал. 1 и ал. 4 от НРЦЕЕ при 

определяне на добавката комисията следва да отчете следните общи критерии, 

валидни за всички възобновяеми източници: вида на технологията, големината на 

инсталираната мощност и наличния ресурс на първичния енергиен източник, както 

и да извърши анализ на инвестиционните разходи за типа технология, разходите за 

производство според вида технология и норма на възвръщаемост на капитала за 

всеки вид технология за използване на възобновяеми енергийни източници при 

съобразяване със специфичния риск. 

 Дефиниция на понятието „средна продажна цена на крайните снабдители“ е 

регламентирана в разпоредбата на § 1, т. 12 от Допълнителната разпоредба на 

НРЦЕЕ, съгласно която средната продажна цена на крайните снабдители е средната 

продажна цена на електрическата енергия при продажба на стопански и битови 

потребители за определен период от време, в разглеждания случай предходната 

календарна година, претеглено според относителния дял на потреблението им по 

съответните тарифни цени в общото потребление.  

 Следователно, при изчисляването на средната продажна цена на крайните 

снабдители комисията е взела предвид действалите през календарната 2008 година 

цени, по които крайните снабдители са продавали електрическа енергия на битови 

потребители и предприятия с по-малко от 50 души нает персонал и с годишен 

оборот до 19,5 млн. лв. 
 

 С оглед определяне на добавката, формираща преференциалната цена на 

електрическата енергия, произведена чрез индиректно използване на биомаса от 

растителни или животински субстанции, е извършено проучване и анализ на 

технико-икономическите параметри, които имат отношение към производствената 

технология. Анализирани са и параметрите на конкретен проект – Проект за 

производство на биомаса във ферма „Зора“, с. Дончево, подаден в ДКЕВР със 
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заявление с вх. № Е-12-00-789/09.06.2008 г. от Саксен Фондс ГмбХ, Германия. 

 Проектът е със следните технически параметри: 

 – обща инсталирана електрическа мощност – 2913 кВт (3 генератора с газови 

двигатели с мощност по 971 кВт); 

 – годишно производство на електрическа енергия – 22 680 000 кВтч; 

 – инсталирана топлинна мощност – 2829 кВт; 

 – обща инсталирана топлинна мощност – 2829 кВт (3 генератора с газови 

двигатели с мощност по 943 кВт); 

 – годишно производство на топлинна енергия – 22 632 000 кВтч; 

 – входящ материал (птичи тор) – 150 000 тона годишно; като замeстител на 

входящия материал (птичи тор) за работа на електроцентралата може да се използва 

царевичен силаж (57 600 т/год); 

 – произведено количество биогаз – 10 000 000 м
3
; 

 – коефициент на използване на централата (Ккап) – 91 %; 

 – количество топлинна енергия за технологичните нужди на централата –  

6 800 000 кВтч) или 30 % от предвиденото количество произведена топлинна 

енергия. 

 Проектът предвижда производство на топлинна енергия, от която частта за 

собствени нужди е около 30 %. Практическо реализиране на останалото количество 

топлинна енергия за този проект не е посочено. Според становище на външен 

експерт остатъчната топлинна енергия на такъв тип проекти може да се използва за 

сушилни инсталации и отоплителни и топлофикационни системи, но реализирането 

на тези възможности е трудно, защото в повечето случаи тези енергийни обекти са 

разположени извън селищната система. 

 Общите инвестиционни разходи за проекта са 19 540 000 евро: разходи за 

проектиране, доставка на оборудване и строителство 19 500 000 евро, и 

допълнителни инвестиционни разходи (разходи за външни услуги) 40 000 евро. 

Годишните експлоатационни разходи по проекта са оценени за 1 200 000 евро. 

 Предложената от дружеството цена на електрическа енергия при така 

посочените параметри е 0,155 евро/кВтч (включваща цена на електрическата 

енергия 0,135 евро/кВтч и 0,02 евро/кВтч бонус за когенерацията). 

 Развитието на енергийни проекти, използващи при производството на 

енергия растителни или животински субстанции, е по-скъпо в сравнение с 

традиционните конвенционални енергийни производства. Оскъпяването е 

предизвикано от характера, обема и качеството на вторичния продукт – биогаз, а 

това от своя страна е свързано с добива, събирането и термичната обработка на 

биомасата. В случай, че биомасата не отговаря на необходимите изисквания, това 

предизвиква оперативен риск, който може да доведе до намалено генериране на 

електроенергия, респективно до намаляване на приходите от продажба на 

електрическа енергия, както и на разходите за експлоатация и техническа 

поддръжка. 
 

 Основните фактори, определящи нивото на цените на електрическата 

енергия, произведена чрез индиректно използване на биомаса от растителни или 

животински субстанции, са:  
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 а) инвестиционните разходи за изграждане на нови инсталации, които 

включват освен предварителните и основните инвестиции и разходите за 

присъединяване към съответната преносна мрежа; 

 б) общите годишни експлоатационни разходи, които включват постоянните и 

променливите разходи за дейността (без разходите за амортизации), вкл. разходите 

за доставка и транспорт на биомасата до енергийния обект; 

 в) определяне на технико-икономическия полезен живот на активите, 

необходими за производство на електрическа енергия от подобна централа и 

съответните им амортизационни разходи; 

 г) нормата на възвръщаемост на капитала; 

 д) средната годишна производителност за инсталацията; за постигането на 

оптимална производителност е необходимо: 

 – осигуряване на необходимото прогнозно количество биомаса; 

 – избор на подходящо място за изграждане на инсталациите и съоръженията 

за получаване, съхранение и пречистване на биогаз. 
 

 Инвестиционни разходи 

 Нивото на инвестиционните разходи за изграждане на електрически 

централи, работещи чрез индиректно използване на биомаса от растителни или 

животински субстанции, е различно в отделните страни според индивидуалните 

икономически условия за изграждане на проектите и специфичните параметри на 

видовете биомаса. Посочените в горния конкретен проект инвестиционни разходи 

са на обща стойност 19 540 хил. евро, като при отчитане на пълния размер на 

инвестицията инвестиционните разходи на 1 кВт инсталирана мощност е 6700 

евро/кВт. Тези инвестиционни разходи са несъразмерно високи спрямо подобни 

инсталации за производство на електрическа енергия, работещи с биогаз с 

газобутални двигатели. 

 Извършено е проучване на инвестиционните разходи, направени за 

инсталации и съоръжения, работещи с възобновяеми енергийни източници, 

посочени в доклада за оценка и оптимизация на възобновяемите поддържащи схеми 

в Европа (Potentials and cost for renewable electricity in Europe-IEE project OPTRES, 

Overview on economic-& technical –specifications for new RES_E plant), при което е 

установено, че инвестиционните разходи за централи, работещи с биогаз, са от 2550 

до 4290 евро/кВтeл, и за централи с комбинирано производство на електрическа и 

топлинна енергия разходите са от 2760 до 4500 евро/кВтeл. 

 В законодателството на Германия и Австрия за изграждане на инсталации за 

производство на електрическа енергия, както и на комбинирано производство на 

електрическа и топлинна енергия са залегнали четири вида инсталации, работещи с 

биогаз (Mindestvergüutungssätse nach dem neuen Erneuerbare-Energien-Gezetz vom 21 

Juli 2004), разделени по мощност, както следва: 

 – инсталации с мощност до 150 кВт; 

 – инсталации с мощност над 150 кВт до 500 кВт; 

 – инсталации с мощност над 500 кВт до 5 MВт; 

 – инсталации с мощност над 5 MВт до 20 MВт. 

 В становище на независим енергиен експерт са представени инвестиции за 

изграждане на подобни инсталации за комбинирано производство на електрическа и 



 150 

топлинна енергия от биогаз в Германия, като същите са в порядъка между 2800 и 

4700 евро/кВтeл. 

 При отчитане на съществуващите в страната възможни ресурси, както и 

всичко гореизложено, за България е обосновано да бъдат определени три 

преференциални цени за производство на енергия чрез индиректно използване на 

биомаса, съответно за растителни и животински субстанции, разделени на групи в 

съответствие с мощността. 

 Разликата в равнището на цените е резултат от различните първоначални 

инвестиционни разходи и съответните капиталови елементи на цените. 

 Групите инсталации и съответните инвестиции са, както следва: 

 – за инсталации с мощност до 150 кВт – 4290 евро/кВтeл; 

 – за инсталации с мощност над 150 кВт до 500 кВт – 3710 евро/кВтeл; 

 – за инсталации с мощност над 500 кВт до 5 MВт – 3130 евро/кВтeл. 

 В таблицата по-долу са обобщени данните относно използваните при 

образуването на цените инвестиционни разходи. 
 

Параметри 

Инсталации 

с мощност 

до 150 кВт 

Инсталации 

с мощност 

над 150 кВт 

до 500 кВт 

Инсталации 

с мощност 

над 500 кВт 

до 5 MВт 

Средна инсталирана 

мощност, МВт 
0,075 0,33 2,75 

Инвестиционен разход  

за 1 МВт, евро/МВт  
4 290 000 3 710 000 3 130 000 

Обща сума на инвестицията, 

евро 
321 750 1 207 605 8 609 065 

Обща сума на инвестицията, 

хил. лв. 
629 2362 16 838 

 

Забележка. Средната инсталирана мощност е изчислена за целите на 

ценообразуването в границата на най-ниската и най-високата мощност в съответната група. 

 

 Експлоатационни разходи 

 При производството на електрическа енергия чрез индиректно използване на 

биомаса от растителни или животински субстанции в състава на годишните 

експлоатационни разходи с най-висок дял са разходите за субстанцията, 

включително и транспортните разходи за нейната доставка. 

 При производството на електрическа енергия от централи, работещи чрез 

индиректно използване на биомаса от растителни субстанции, разходите за 

субстанция и транспорт са над 80 % от общите експлоатационни разходи (без вкл. 

на разходите за амортизация) за мегават и над 42 % от общата цена, което на 

практика ги прави основен ценообразуващ елемент. 

 Растителната субстанция, която е особено подходяща за преработка и 

производство на биогаз поради значителния добив на биогаз в м
3
/т влажен материал 

е царевичният силаж. Поради това, при определянето на преференциалните цени за 

производство на електрическа енергия чрез индиректно използване на биомаса от 

растителни или животински субстанции като източник за последващо производство 

на биогаз е взет именно този заместител на животинската субстанция. 
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 През 2007 г. царевичният силаж в България се е продавал между 60 и 120 

лв./т. По оценка на Института по царевица в гр. Кнежа разходите по добива на 

силажна царевица на декар е около 130–140 лв. на декар, което прави около 28 

евро/т при добив 2,5 тона от декар. За сравнение, по оценка на университета в гр. 

Лайпциг, Германия, използването на царевичния силаж е при цена 30 евро/т. 

 Количеството на растителната субстанция, необходима за получаване на 

биогаз, е 60 000 тона на година, като тя се добива от площ в размер на около 24 000 

дка. 

 В случай, че производствената инсталация работи само с биогаз, получен 

чрез животинска субстанция, в цената на електрическата енергия не са предвидени 

разходи за суровина, при което ценовата структура включва само разходи за 

експлоатация и капиталови разходи. 
 

 Приетите разходи за субстанцията – силажна царевица, при определянето на 

цените на електрическата енергия са 24 евро/т за всяка от описаните по-горе групи 

инсталации. Необходимите количества субстанция за производство са определени 

на основата на проекти, разработени от потенциални инвеститори, като при 

ценообразуването е заложено, че от 20 тона субстанция се произвежда 8000 кВтч 

енергия. 

 Разходите за транспорт на царевичния силаж до енергийния обект са 

изчислени за средно разстояние 30 км от централата, при цена 0,40 лв./км за ремарке 

с вместимост 6 тона. 

 Останалите видове експлоатационни разходи включват разходи за текущо 

техническо обслужване на генераторите, разходи за материали, заплати и др. 

 За Европейския съюз средните експлоатационни разходи за подобни 

централи възлизат на 1,625 евроцента/кВтч. В Potentials and cost for renewable 

electricity in Europe-IEE project OPTRES, Overview on economic-& technical-

specifications for new RES_E plant са посочени оперативни разходи за централи, 

работещи на биогаз, от 115 до 140 евро/кВтeл. 

 При изчисляването на цените на електрическата енергия, произведена от 

централи, работещи чрез индиректно използване на биомаса от растителни или 

животински субстанции, включените средногодишни експлоатационни разходи (без 

разходите за субстанция и транспорт) са 0,744 евроцента/кВтч. 

 За сравнение, използваните при определяне на останалите преференциални 

цени на електрическата енергия от възобновяеми източници експлоатационни 

разходи са, както следва: вятърни генератори – 1,2 евроцента/кВтч, фотоволтаични 

модули – 1,5 евроцента/кВтч и 1,3 евроцента/кВтч, биомаса, чрез директно 

използване – 0,744 евроцента/кВтч. 
 

 Полезен живот на активите и разходи за амортизации 

 Полезният технико-икономически живот на активите за централите е 

определен на 15 години, като разходите за амортизации са изчислени чрез прилагане 

на линеен метод и различните им равнища са резултат от размера на общата 

инвестиция за всяка от групите. 
 

 Норма на възвръщаемост на капитала 

 Използваната при изчисленията целева средна величина на нормата на 

възвръщаемост на капитала е в размер на 8,53 %. Нормата на възвръщаемост преди 
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данъчно облагане е изчислена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 

след облагане – 7 %, данъчна ставка от 10 %, цена на привлечения капитал от 8,85 % 

и структура на капитала от 70 % привлечен капитал и 30 % собствен капитал. 

Цената на привлечения капитал е равна на среднопретегления лихвен процент по 

ново договорени кредити, отпускани на нефинансови институции за периода 2006 –

2008 г. 
 

 Средна годишна производителност за инсталациите 

 Годишното брутно производство за всяка една група централи е изчислено 

при отчитане на средната инсталирана мощност и 8000 часа работа, при което 

коефициентът на ангажираност на инсталацията е 91,32 %, без да са предвидени 

собствени нужди. 

 При спазване на всички гореописани основни фактори, цените са изчислени, 

като е използван т.нар. анюитетен метод за период, равен на периода на 

експлоатация на проекта – 15 години. Цените са изчислени при спазване и на 

следното: 

 – настоящата стойност е изчислена чрез дисконтов фактор равен на нормата 

на възвръщаемост на капитала, преди данъчно облагане – 8,53 %; 

 – дисконтирането на сумите е към началото на първата година от проекта, 

като е прието, че инвестицията е направена в края на година „0“; 

 – експлоатационните разходи не са индексирани с инфлация за периода и са 

еднакви за всяка година; 

 – количествата електрическа енергия за продажба са еднакви за всяка година 

от проекта. 

 Освен горните аргументи, комисията е отчела и факта, че технологичният 

процес за производство на електрическа енергия чрез изгаряне на животинска 

субстанция е високорисков от гледна точка на недостиг на суровина поради 

форсмажорни обстоятелства – птичи грип или други събития, водещи до 

прекратяване на производството на животинска субстанция. Поради това за 

постигане на производствена ефективност на такава централа е необходимо същата 

да разполага с алтернативен ресурс за производство на енергия – растителни 

субстанции. 
 

 Предвид гореизложеното комисията счита, че следва да бъдат определени 

добавки по смисъла на чл. 21, ал. 2 от ЗВАЕИБ, респективно преференциални цени 

по групи мощност на електрическата енергия, произведена чрез индиректно 

използване на биомаса от растителни или животински субстанции, както следва: 

 

Преференциални цени по групи мощност 

на електрическата енергия, произведена 

чрез индиректно използване на биомаса 

от растителни или животински 

субстанции 

80 % от 

средната 

продажна 

цена на 

крайните 

снабдители, 

лв./МВтч 

Добавка към 

средната 

продажна 

цена, 

лв./МВтч 

Префер.  

цена,  

лв./МВтч 

Централи с инсталирана мощност  

до 150 кВт 
64,4 133,5 197,90 

Централи с инсталирана мощност  64,4 117,2 181,60 
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над 150 кВт до 500 кВт 

Централи с инсталирана мощност  

над 500 кВт до 5 MВт 
64,4 100,9 165,30 

  

 Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1 и ал. 2 от Закона за 

възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата, и чл. 4, 

ал. 3 и чл. 19а от Наредбата за регулиране на цените на електрическата 

енергия, 
 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

Р Е Ш И: 
 

 Определя, считано от 01.04.2009 г., преференциални цени на 

електрическата енергия, произведена чрез индиректно използване на биомаса 

от растителни или животински субстанции, без ДДС, както следва: 

 1. На централи с инсталирана мощност до 150 кВт – 197,90 лв./МВтч. 

 2. На централи с инсталирана мощност над 150 кВт до 500 кВт – 181,60 

лв./МВтч. 

 3. На централи с инсталирана мощност над 500 кВт до 5 MВт – 165,30 

лв./МВтч. 
 

 Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд 

в 14 (четиринадесет) дневен срок. 
 

Председател: 
Проф. д.т.н. инж. К. Шушулов 

Гл. секретар: 
 Инж. А. Илиева 

 

 
 

РЕШЕНИЕ 

за определяне на преференциална цена на електрическа енергия, 

произведена от възобновяеми енергийни източници и 

водноелектрически централи с инсталирана мощност до 10 МВт 
Решение на ДКЕВР № Ц-04 от 30 март 2009 г. 

 

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито 

заседание, проведено на 30.03.2009 г., след разглеждане на доклад с вх. № Е-ДК-

117/16.03.2009 г. относно определяне на преференциална цена на електрическа 

енергия, произведена от водноелектрически централи, вятърни генератори, 

фотоволтаични модули и чрез директно изгаряне на биомаса, и събраните 

данни от проведеното на 24.03.2009 г. открито заседание по преписката, 

установи следното. 
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 Във връзка с определянето на националните индикативни цели в директива 

2001/77/ЕО и на основание чл. 9, т. 5 от Закона за възобновяемите и алтернативните 

енергийни източници и биогоривата (ЗВАЕИБ), производството на електрическа 

енергия от възобновяеми и алтернативни енергийни източници се насърчава чрез 

определянето на преференциална цена за изкупуване на енергията, произведена от 

такива източници. 

 Съгласно чл. 21, ал. 1 от ЗВАЕИБ и чл. 4, ал. 3 от Наредбата за регулиране на 

цените на електрическата енергия (НРЦЕЕ), Държавната комисия за енергийно и 

водно регулиране (комисията) ежегодно до 31 март определя преференциални цени 

за продажба на електрическа енергия, произведена от възобновяеми или 

алтернативни енергийни източници, с изключение на енергията, произведена от 

водноелектрически централи с инсталирана мощност над 10 MВт.   

 Преференциалната цена на електрическата енергия по чл. 21, ал. 1 от 

ЗВАЕИБ, произведена от възобновяеми енергийни източници, се определя в размер 

80 на сто от средната продажна цена за предходната календарна година на крайните 

снабдители и добавка, определена от ДКЕВР, по критерии в зависимост от вида на 

първичния енергиен източник съгласно НРЦЕЕ. 

 Дефиниция на понятието „средна продажна цена на крайните снабдители“ е 

регламентирана в разпоредбата на § 1, т. 12 от Допълнителната разпоредба на 

НРЦЕЕ, съгласно която средната продажна цена на крайните снабдители е средната 

продажна цена на електрическата енергия при продажба на стопански и битови 

потребители за определен период от време, в разглеждания случай предходната 

календарна година, претеглено според относителния дял на потреблението им по 

съответните тарифни цени в общото потребление. Следователно, при изчисляването 

на средната продажна цена на крайните снабдители комисията е взела предвид 

действалите през календарната 2008 година, по които крайните снабдители са 

продавали електрическа енергия на битови потребители и предприятия с по-малко 

от 50 души нает персонал и с годишен оборот до 19,5 млн. лв. 

 С Решение на ДКЕВР № Ц-015/31.03.2008 г. са определени преференциални 

цени и добавки. 
  

 Изчисляването на разходноопределените преференциални цени на 

електрическата енергия, произведена от ВЕИ, е на основата на оценени средни 

инвестиционни и експлоатационни разходи, срок за амортизиране, равен на периода 

на задължителните срокове на договорите за изкупуване, средна производителност 

и целева норма на възвръщаемост около 7,50 %. 

 В съответствие със законовото изискване на чл. 21, ал. 2 и ал. 3 от ЗВАЕИБ, 

добавката за следващата календарна година не може да бъде по-малка от 95 на сто 

от стойността на добавката за предходната календарна година, като към нея се 

прибавят 80 % от средната продажна цена на крайните снабдители за предходната 

календарна година. След преизчисляване съгласно посочените законови разпоредби 

преференциални цени за всички ВЕИ, с изключение на фотоволтаичните централи, е 

видно, че разходноориентираните цени са по-ниски от тези, които ДКЕВР би 

следвало да определи при строго прилагане на правилата на ЗВАЕИБ . 

 При определяне на цената на електрическата енергия, произведена от 

фотоволтаични модули, за взети предвид промените в Закона за енергийната 

ефективност (ЗЕЕ) по отношение на срока на действие на дългосрочните договори 
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за изкупуване на електрическата енергия, произведена от фотоволтаични централи, 

от 12 на 25 години. В тази връзка цената е преизчислена при промяна на периода от 

20 на 25 години. Актуализирани са и данъчните задължения от 15 на 10 %. Взето е 

предвид намаляването на производителността вследствие на стареенето на 

технологията за период от 20 години с по 1 % годишно.  
  

 Отразени са и пълните загуби в централата във фотоволтаичната инсталация, 

инверторите, присъединителните линии и трансформаторите, които загуби са в 

рамките на 14-18 %, като са заложени най-ниските стойности. Вследствие на 

изменението на ценообразуващите елементи и периода на задължително изкупуване 

индивидуалните цени на електрическата енергия, произведена от фотоволтаични 

модули, са следните: 

 – за електроцентрали с фотоволтаични модули до 5 кВт p – 823 лв./MВт; 

 – за електроцентрали с фотоволтаични модули над 5 кВт p – 755 лв./MВт. 

  

 В таблицата по-долу са показани обобщените данни, на основата на които са 

преизчислени преференциалните цени на електрическа енергия, произведена от 

възобновяеми енергийни източници. Цената е образувана на база 80,00 % от 

средната продажна цена за 2008 г. – 64,40 лв./МВтч, и добавка в размер на 95,00 % 

от утвърдените с Решение на ДКЕВР № Ц-015/31.03.2008 г. добавки за 2008 г. за 

всички ВЕИ, без тези произведени чрез фотоволтаични модули. 

 

Преференциални цени,  

по които производителите  

продават електрическа 

енергия на обществения 

доставчик и/или 

обществения снабдител 

и/или крайния снабдител, 

лв./МВтч 

Действаща 

цена 

80 % от 

средната 

продажна цена 

Добавка 

съгласно 

чл. 21,  

ал. 2 от 

ЗВАЕИБ 

Префер.  

цена за 

2009 г. 

ВЕЦ с инсталирана мощност 

под 10 MВт 
97 64,40 40,60 105 

До 2250 пълни ефективни 

годишни часове на работа на 

ВтЕЦ с мощност 800 кВт  

и по-големи   

186 64,40 124,60 189 

Над 2250 пълни ефективни 

годишни часове на работа на 

ВтЕЦ с мощност 800 кВт  

и по-големи  

168 64.40 107.60 172 

Цени за вятърни централи с 

мощност под 800 кВт,  

с асинхронен генератор  

с кафезен ротор  

140 64,40 80,60 145 

Електроцентрали  

с фотоволтаични модули  

до 5 кВтp 

782 64,40 758,60 823 

Електроцентрали  

с фотоволтаични модули  
718 64,40 690,60 755 
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над 5 кВтp 

Електроцентрали, работещи 

с отпадна дървесина и др.  

до 5 МВт 

215 64,40 152,60 217 

Електроцентрали, работещи 

с отпадъци от земеделски 

култури до 5 МВт 

162 64,40 101,60 166 

Електроцентрали, работещи 

с енергийни култури  

до 5 МВт 

184 64,40 122,60 187 

Средна продажна цена от 

краен снабдител за 2008 г.  

(80% от средната продажна 

цена) 

 80,50 / 64,40   

 

 Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1 от Закона за 

възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата, чл. 4, 

ал. 3 и чл. 19а от Наредбата за регулиране на цените на електрическата 

енергия, 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

РЕШИ: 

 

 Определя, считано от 01.04.2009 г., преференциални цени за продажба на 

електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници и 

водноелектрически централи с инсталирана мощност до 10 МВт, без ДДС, 

както следва: 

 1. На водноелектрически централи с инсталирана мощност под 10 МВт – 

105,00 лв./МВтч. 

 2. На вятърни електрически централи с инсталирана мощност 800 кВт и 

повече: 

 – до 2250 пълни ефективни годишни часове на работа – 189,00 лв./МВтч; 

 – над 2250 пълни ефективни годишни часове на работа – 172,00 лв./МВтч. 

 3. На вятърни електрически централи с инсталирана мощност под 800 кВт с 

асинхронен генератор с кафезен ротор – 145,00 лв./МВтч. 

 4. На електрически централи, работещи с фотоволтаични модули до 5 кВтр – 

823,00 лв./МВтч. 

 5. На електрически централи, работещи с фотоволтаични модули над 5 кВтр – 

755,00 лв./МВтч. 

 6. На електрически централи, работещи с отпадна дървесина до 5 МВт – 

217,00 лв./МВтч. 

 7. На електрически централи, работещи с отпадъци от земеделски култури до 

5 МВт – 166,00 лв./МВтч. 

 8. На електрически централи, работещи с енергийни култури до 5 МВт – 

187,00 лв./МВтч. 
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 Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд 

в 14 (четиринадесет) дневен срок. 
 

Председател: 
Проф. д.т.н. инж. К. Шушулов 

Гл. секретар: 
 Инж. А. Илиева 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

за определяне на преференциална цена на електрическа енергия, 

произведена чрез нисконапорни руслови водноелектрически 

централи с инсталирана мощност до 5 МВт 
Решение на ДКЕВР № Ц-14 от 12 май 2009 г. 

 

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито 

заседание, проведено на 12.05.2009 г., след разглеждане на доклад с вх. № Е-ДК-

162/13.04.2009 г. относно определяне на преференциална цена на електрическа 

енергия, произведена чрез нисконапорни руслови водноелектрически 

централи, и събраните данни от проведеното на 28.04.2009 г. открито заседание 

по преписката, установи следното. 

 

 Във връзка с определянето на националните индикативни цели в директива 

2001/77/ЕО за насърчаване на електрическата енергия, произвеждана от ВЕИ на 

вътрешния пазар, и на основание чл. 9, т. 5 от Закона за възобновяемите и 

алтернативните енергийни източници и биогоривата (ЗВАЕИБ), производството на 

електрическа енергия от възобновяеми и алтернативни енергийни източници се 

насърчава чрез определянето на преференциална цена за изкупуване на енергията, 

произведена от такива източници. 

 Съгласно чл. 21, ал. 1 от ЗВАЕИБ и чл. 4, ал. 3 от Наредбата за регулиране на 

цените на електрическата енергия (НРЦЕЕ), Държавната комисия за енергийно и 

водно регулиране има задължение да определя преференциални цени за продажба 

на електрическа енергия, произведена от възобновяеми или алтернативни енергийни 

източници, с изключение на енергията, произведена от водноелектрически централи 

с инсталирана мощност над 10 MВт. Разпоредбата на чл. 39 от Наредба № 14 за 

технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на 

обектите и съоръженията за производство, преобразуване, пренос и разпределение 

на електрическа енергия разделя водноелектрическите централи в зависимост от 

схемата на хидроенергийния обект на: 

 – руслови водноелектрически централи; 

 – подязовирни водноелектрически централи; 

 – деривационни водноелектрически централи. 

 С оглед на това, ДКЕВР има задължение да определя преференциална цена 

на електроенергията, произведена чрез нисконапорни руслови водноелектрически 

централи, тъй като тя попада в обхвата на възобновяемите енергийни източници. 
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 Съгласно чл. 21, ал. 2 от ЗВАЕИБ, преференциалната цена на електрическата 

енергия по ал. 1 от същия член, произведена от възобновяеми енергийни източници, 

се определя в размер 80 на сто от средната продажна цена за предходната 

календарна година на крайните снабдители и добавка, определена от ДКЕВР по 

критерии в зависимост от вида на първичния енергиен източник съгласно НРЦЕЕ. 

 За предходната календарна година 80 % от средната продажна цена на 

крайните снабдители е 64,40 лв./МВтч. 

 Видно от разпоредбата на чл. 19а, ал. 1 и ал. 4 от НРЦЕЕ, при определяне на 

добавката комисията следва да отчете следните общи критерии, валидни за всички 

възобновяеми източници, а именно: вида на технологията, големината на 

инсталираната мощност и наличния ресурс на първичния енергиен източник, както 

и да извърши анализ на инвестиционните разходи за типа технология, разходите за 

производство според вида технология и норма на възвръщаемост на капитала за 

всеки вид технология за използване на възобновяеми енергийни източници при 

съобразяване със специфичния риск. 

 С оглед определяне на добавката, формираща преференциалната цена на 

електрическата енергия, произведена чрез нисконапорни руслови 

водноелектрически централи, са проучени и анализирани технико-икономическите 

параметри, които имат отношение към производствената технология. Анализирани 

са и параметрите на конкретен проект „ВЕЦ Своге“, община Своге, подаден в 

ДКЕВР със заявление с вх. № Е-12-00-1449/13.10.2008 г. от гражданско дружество 

„ВЕЦ Своге“ ООД с адрес на управление: гр. София, ул. „Стефан Караджа“ № 7, вх. 

В, и местонахождение с. Лакатник. Проектът е със следните технически параметри: 

 Турбина, тип „Каплан“: 

 – номинална мощност – 3191 кВт ; 

 – минимален дебит – 5 м
3
/сек; 

 – номинален дебит – 36 м
3
/сек; 

 – нетен напор – 9, 75 м; 

 – номинални обороти – 156,25 об./мин; 

 – КПД – 90 %. 

 Генератор, тип синхронен безчетков: 

 – номинална електрическа мощност – 31781 кВт ; 

 – номинално напрежение – 6000 В; 

 - cos φ = 0,8; 

 – номинални обороти – 750 об./мин; 

 – КПД – 97 %. 

 – годишно производство на електрическа енергия – 14 065 MВтч ; 

 – специфичен разход – 54 м
3
/кВтч; 

 – коефициент на използване на централата (Ккап) – 55,37 %. 

  

 Общите инвестиционни разходи за описания проект са 21 553 000 лв., в т.ч. 

разходи за проектиране, доставка на оборудване и строителство – 21 553 000 лв. 

Годишните експлоатационни разходи по проекта са оценени на 324 000 лв., при 

допустими нива на експлоатационните разходи в ЕС за такъв вид проекти в рамките 

на 40 евро/кВт. Предложената от дружеството цена на електрическа енергия при 

така посочените параметри е 249 лв./MВтч. Заявителят е представил изчислителен 

модел, от който е видно начина на определяне на цената. 
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 Основните фактори, определящи нивото на цените на електрическата 

енергия, произведена чрез нисконапорни руслови водноелектрически централи, са: 

 – средни инвестиционни разходи за изграждане на руслова 

водноелектрическа централа; 

 – общи годишни експлоатационни разходи, които включват постоянните 

разходи за дейността (без разходите за амортизации); 

 – определяне на технико-икономическия полезен живот на активите, 

необходими за производство на електрическа енергия от подобна централа и 

съответните им амортизационни разходи; 

 – норма на възвръщаемост на капитала; 

 – средна годишна производителност за нисконапорна водноелектрическа 

централа. 

  

 Посочените инвестиционни разходи са на обща стойност 21 553 000 лв., като 

при отчитане на пълния размер на инвестицията, инвестиционните разходи на 1 кВт 

инсталирана мощност са 3800 евро/кВт. Тези инвестиционни разходи са съразмерни 

спрямо подобни инсталации за производство на електрическа енергия, работещи 

чрез напорни руслови водноелектрически централи. 

 Инвестиционните разходи за инсталации и съоръжения, работещи с 

възобновяеми енергийни източници, обобщени в доклад за оценка и оптимизация на 

възобновяемите поддържащи схеми в Европа (Potentials and cost for renewable 

electricity in Europe-IEE project OPTRES, Overview on economic-& technical –

specifications for new RES_E plant) са в границата от 1600 до 6060 евро/кВт. 

 При определянето на преференциалната цена на електрическата енергия, 

произведена чрез напорни руслови водноелектрически централи, инвестиционните 

разходи следва да бъдат осреднени за мощност до 5 MВт, а именно – 3800 евро/кВт. 

 Обобщените данни за инвестиционните разходи, заложени при образуването 

на цената, са следните: 

 

Параметри 
Инсталации с 

мощност до 5 MВт 

Средна инсталирана мощност, МВт 2,9 

Инвестиционен разход за 1 МВт, евро/МВт  3 800 000 

Обща сума на инвестицията, хил. евро 11 009 648 

Обща сума на инвестицията, хил. лв. 21 553 000 

 

 Експлоатационните разходи включват разходи за текущо техническо 

обслужване на хидрогенераторната група, контрол и поддръжка на метални 

въздушни клапи и савак, решетопочистваща машина, маслонапорна централа, 

водоуплътнителна система, дренажни помпи и система за управление и защита, 

разходи за застраховки, консумативи, такса водоползване и др. 

 За Европейския съюз средните експлоатационни разходи за подобни 

централи възлизат на 0,824 евроцента/кВтч. В Potentials and cost for renewable 

electricity in Europe-IEE project OPTRES, Overview on economic-& technical –

specifications for new RES_E plant са посочени оперативни разходи за централи 

нисконапорни в размери до 40 евро/кВт. 
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 При изчисляването на цените на електрическата енергия, произведена от 

нисконапорни руслови водноелектрически централи, са включени експлоатационни 

разходи в размер на 0,659 евроцента/кВтч. 

 Полезният технико-икономически живот на активите за централите е 

определен на 15 години, като разходите за амортизации са изчислени чрез прилагане 

на линеен метод. За нисконапорните водноелектрически централи заложените 

разходи за амортизации за мощност до 5 MВт са 1437 хил. лв./год. 

 Използваната при определянето на цените среднопретеглена норма на 

възвръщаемост на капитала е в размер на 7,60 %, изчислена при норма на 

възвръщаемост на собствения капитал след данъчно облагане 9,00 %, корпоративна 

данъчна ставка 10 %, цена на привлечения капитал 7 % и структура на капитала от 

80 % привлечен капитал и 20 % собствен капитал. 

 Годишното брутно производство е изчислено при отчитане на средната 

инсталирана мощност и 4850 работни часа, при което коефициентът на 

ангажираност на инсталацията е 55,37 %, без да са отчетени собствени нужди. 

 

 При спазване на всички посочени основни фактори, цените първоначално са 

изчислени, като е използван т.нар. анюитетен метод за период, равен на периода на 

експлоатация на проекта – 15 години, и при спазване и на следното: 

 – настоящата стойност е изчислена чрез дисконтов фактор, равен на нормата 

на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане – 7,6 %; 

 – дисконтирането на сумите е към началото на първата година от проекта, 

като е прието, че инвестицията е направена в края на година „0“; 

 – експлоатационните разходи не са индексирани с инфлация за периода и са 

еднакви за всяка година; 

 – количествата електрическа енергия за продажба са еднакви за всяка година 

от проекта. 

 Разходите са следните: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Във връзка с доклад № Е-ДК-162/13.04.2009 г., от „ВЕЦ Своге“ ООД е 

постъпило възражение с вх. № Е-12-00-1449/23.04.2009 г. Възражението на 

производителя е свързано с данни за действително произведената нетна 

електрическа енергия към дата 07.05.2009 г., за десетмесечен период, а именно: 

 

Месеци,  

2008–2009 г. 

Произведена електрическа 

енергия, кВтч 

Юли 2008 224 878 

Август 2008 521 556 

Септември 2008 549 695 

Октомври 2008 803 506 

Показател 
Инсталации с мощност до 5 MВт 

лв./МВтч % 

Анюитетна  цена,  в т.ч. 186 100 

Разходи за суровина 0 0 

Разходи за транспорт 0 0 

Експлоатационни разходи 13 7 

Разходи за амортизации 106 57 

Възвръщаемост 67 36 
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Ноември 2008 627 338 

Декември 2008 904 343 

Януари 2009 818 969 

Февруари 2009 774 528 

Март 2009 928 823 

Април 2009 1 807 724 

Общо 8 961 360 

 

 В съответствие с внесените допълнителни данни, прогнозното годишно 

нетно производство на електрическа енергия от нисконапорни руслови 

водноелектрически централи за дванайсет месеца е прецизирано в годишен аспект, 

като за база са взети десет месеца действително произведена електрическа енергия и 

два месеца прогноза. При това средногодишното производство на електрическа 

енергия представлява 4520 пълни ефективни работни часа, при следните параметри: 

 

Месеци, 

2008–2009 г. 

Произведена 

електрическа 

енергия, кВтч 

Юли 2008 224 878 

Август 2008 521 556 

Септември 2008 549 695 

Октомври 2008 803 506 

Ноември 2008 627 338 

Декември 2008 904 343 

Януари 2009 818 969 

Февруари 2009 774 528 

Март 2009 1 928 823 

Април 2009 1 807 724 

Май 2009 2 500 000 

Юни 2009 1 197 660 

Общо 12 659 020 

 

 В резултат на промяната на средногодишната производителност на 

централата, цената е изчислена на 199 лв./MВтч, в т.ч. 80 % от средната продажна 

цена за 2008 г. на крайния снабдител 64,40 лв./MВтч и добавка в размер на 134,60 

лв./MВтч. 

 

 Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1 и ал. 2 от Закона за 

възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата, и чл. 4, 

ал. 3 и чл. 19а от Наредбата за регулиране на цените на електрическата 

енергия, 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

 

 Определя, считано от 01.06.2009 г., преференциална цена за продажба на 

електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници – нисконапорни 
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руслови водноелектрически централи с инсталирана мощност до 5 МВт, в 

размер на 199 лв./MВтч, без ДДС. 

 

 Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд 

в 14 (четиринадесет) дневен срок. 
 

Председател: 
Проф. д.т.н. инж. К. Шушулов 

Гл. секретар: 
 Инж. А. Илиева 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

за определяне на преференциална цена на електрическа енергия, 

произведена чрез нисконапорни осови водноелектрически централи 

с инсталирана мощност до 5 МВт 
Решение на ДКЕВР № Ц-15 от 12 май 2009 г. 

 

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито 

заседание, проведено на 12.05.2009 г., след разглеждане на доклад с вх. № Е-ДК-

170/17.04.2009 г. относно определяне на преференциална цена на електрическа 

енергия, произведена чрез нисконапорни осови водноелектрически централи, и 

събраните данни от проведеното на 28.04.2009 г. открито заседание по 

преписката, установи следното. 
 

 Във връзка с определянето на националните индикативни цели в директива 

2001/77/ЕО за насърчаване на електрическата енергия, произвеждана от ВЕИ на 

вътрешния пазар и на основание чл. 9, т. 5 от Закона за възобновяемите и 

алтернативните енергийни източници и биогоривата (ЗВАЕИБ), производството на 

електрическа енергия от възобновяеми и алтернативни енергийни източници се 

насърчава чрез определянето на преференциална цена за изкупуване на енергията, 

произведена от такива източници. 

 Съгласно чл. 21, ал. 1 от ЗВАЕИБ и чл. 4, ал. 3 от Наредбата за регулиране на 

цените на електрическата енергия (НРЦЕЕ), Държавната комисия за енергийно и 

водно регулиране има задължение да определя преференциални цени за продажба 

на електрическа енергия, произведена от възобновяеми или алтернативни енергийни 

източници, с изключение на енергията, произведена от водноелектрически централи 

с инсталирана мощност над 10 MВт. Разпоредбата на чл. 39 от Наредба № 14 за 

технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на 

обектите и съоръженията за производство, преобразуване, пренос и разпределение 

на електрическа енергия разделя водноелектрическите централи в зависимост от 

схемата на хидроенергийния обект на: 

 – руслови водноелектрически централи; 

 – подязовирни водноелектрически централи; 

 – деривационни водноелектрически централи. 
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 С оглед на това, ДКЕВР има задължение да определя преференциална цена 

на електрическа енергия, произведена чрез нисконапорни осови водноелектрически 

централи, тъй като същата попада в обхвата на възобновяемите енергийни 

източници. 

 Съгласно чл. 21, ал. 2 от ЗВАЕИБ преференциалната цена на електрическата 

енергия по ал. 1 от същия член, произведена от възобновяеми енергийни източници, 

се определя в размер 80 на сто от средната продажна цена за предходната 

календарна година на крайните снабдители и добавка, определена от ДКЕВР по 

критерии в зависимост от вида на първичния енергиен източник съгласно Наредбата 

за регулиране на цените на електрическата енергия (НРЦЕЕ). 

 За предходната календарна година 80 % от средната продажна цена на 

крайните снабдители е 64,40 лв./МВтч. 

 Видно от разпоредбата на чл. 19а, ал. 1 и ал. 4 от НРЦЕЕ, при определяне на 

добавката комисията следва да отчете следните общи критерии, валидни за всички 

възобновяеми източници, а именно: вида на технологията, големината на 

инсталираната мощност и наличния ресурс на първичния енергиен източник, както 

и да извърши анализ на инвестиционните разходи за типа технология, разходите за 

производство според вида технология и норма на възвръщаемост на капитала за 

всеки вид технология за използване на възобновяеми енергийни източници при 

съобразяване със специфичния риск. 

 С оглед определяне на добавката, формираща преференциалната цена на 

електрическата енергия, произведена чрез нисконапорни осови водноелектрически 

централи, са проучени и анализирани технико-икономическите параметри, които 

имат отношение към производствената технология. 

 Анализирани са и параметрите на конкретен проект „ВЕЦ Кунино“, подаден 

в ДКЕВР със заявление с вх. № Е-12-00-623/14.04.2009 г. от „Кунино Енерджи “ АД, 

с адрес на управление: гр. София, ул. „Славянска“ № 13, и местонахождение с. 

Кунино. Проектът е със следните технически параметри: 

 Турбина, тип „Каплан“: 

 – номинална мощност – 2205 кВт; 

 – минимален дебит – 6 м
3
/сек; 

 – номинален дебит – 24 м
3
/сек; 

 – нетен напор – 10,47 м; 

 – номинални обороти – 264 об./мин; 

 – КПД – 91,6 %. 

 Генератор, тип синхронен безчетков: 

 – номинална електрическа мощност - 32756 кВА; 

 – номинално напрежение – 6300 В; 

 – cos φ = 0,8; 

 – номинални обороти – 750 об./мин; 

 – КПД – 91-96 %. 

 – годишно производство на електрическа енергия – 20 300 MВтч; 

 – специфичен разход – 55 м
3
/кВтч; 

 – коефициент на използване на централата (Ккап) – 55,37 %. 

  

 Общите инвестиционни разходи на проекта са 28 153 000 лв., в т.ч. разходи 

за проектиране, доставка на оборудване и строителство 21 553 000 лв., а годишните 
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експлоатационни разходи са оценени за 500 000 лв. Средните нива на 

експлоатационните разходи в Европейския съюз за такъв вид проекти са в рамките 

на 40 евро/кВт. 

 Предложената от дружеството цена на електрическа енергия при така 

посочените параметри е 185 лв./MВтч. 

 Развитието на енергийни проекти за производството на електрическа енергия 

от нисконапорни водноелектрически централи е по-скъпо по отношение на 

инвестиционните разходи, в сравнение с традиционните водноелектрически 

производства. Оскъпяването е предизвикано от техническите размери на 

хидрогенераторната група, а така също и от строителството, извършвано за 

водовземно съоръжение, предпазни диги, предпазни канали, деривационни канали, 

напорен басейн, както и осъществяването на минималния нетен пад на 

водноелектрическата централа. 

 Основните фактори, определящи нивото на цените на електрическата 

енергия, произведена чрез нисконапорни деривационни водноелектрически 

централи, са: 

 а) средни инвестиционни разходи за изграждане на нисконапорна 

водноелектрическа централа; 

 б) общи годишни експлоатационни разходи, които включват постоянните 

разходи за дейността (без разходите за амортизации); 

 в) определяне на технико-икономическия полезен живот на активите, 

необходими за производство на електрическа енергия от подобна централа и 

съответните им амортизационни разходи; 

 г) норма на възвръщаемост на капитала; 

 д) средна годишна производителност за нисконапорна водноелектрическа 

централа. 

  

 Нивото на инвестиционните разходи за изграждане на нисконапорни 

електрически централи е различно в отделните страни, според индивидуалните 

икономически условия за изграждане на проектите и специфичния разход на вода. 

При определянето на преференциалната цена на електрическа енергия, произведена 

чрез нисконапорни осови водноелектрически централи, инвестиционните разходи се 

осредняват за мощност до 5 MВт, а именно 3000 евро/кВт. 

 Тези инвестиционни разходи са съразмерни спрямо подобни инсталации за 

производство на електрическа енергия, работещи чрез нисконапорни 

водноелектрически централи. 

 Инвестиционните разходи за инсталации и съоръжения, работещи с 

възобновяеми енергийни източници, обобщени в доклад за оценка и оптимизация на 

възобновяемите поддържащи схеми в Европа (Potentials and cost for renewable 

electricity in Europe-IEE project OPTRES, Overview on economic-& technical –

specifications for new RES_E plant) са в границите от 1600 до 6060 евро/кВт. 

 Обобщените данни за инвестиционните разходи, заложени при образуването 

на цената, като са посочени разходите за един хидрогенератор, са следните. 
 

Параметри 
Инсталации с мощност  

до 5 MВт 

Средна инсталирана мощност, МВт 2,205 

Инвестиционен разход за 1 МВт, евро/МВт  3 000 000 
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Обща сума на инвестицията, хил. евро 6 615 000 

Обща сума на инвестицията, хил. лв. 12 938 000 

 

 Експлоатационните разходи включват разходи за текущо техническо 

обслужване на хидрогенераторните групи, контрол и поддръжка на саваци, 

почистване на деривационни канали и решетки, маслонапорни системи, 

водоуплътнителна система, дренажни помпи и система за управление и защита, 

разходи за застраховки, консумативи, такса водоползване и др.  

 За Европейския съюз средните експлоатационни разходи за подобни 

централи възлизат на 0,824 евроцента/кВтч. В Potentials and cost for renewable 

electricity in Europe-IEE project OPTRES, Overview on economic-& technical –

specifications for new RES_E plant) са посочени оперативни разходи за централи 

нисконапорни в размери до 40 евро/кВт. 

 При изчисляването на цените на електрическата енергия, произведена от 

нисконапорни осови водноелектрически централи, са включени експлоатационни 

разходи в размер на 0,659 евроцента/кВтч. 

 Полезният технико-икономически живот на активите за централите е 

определен на 15 години, като разходите за амортизации са изчислени чрез прилагане 

на линеен метод.   

 За нисконапорните осови водноелектрически централи заложените разходи 

за амортизации за мощност до 5 MВт са 863 хил. лв./год. 

 Използваната при определянето на цените среднопретеглена норма на 

възвръщаемост на капитала е в размер на 7,60 %, изчислена при норма на 

възвръщаемост на собствения капитал след данъчно облагане – 9,00 %, 

корпоративна данъчна ставка от 10 %, цена на привлечения капитал 7 % и структура 

на капитала от 80 % привлечен капитал и 20 % собствен капитал. 

 Годишното брутно производство е изчислено при отчитане на средната 

инсталирана мощност и 4850 работни часа, при което коефициентът на 

ангажираност на инсталацията е 55,37 %, без да са отчетени собствени нужди. 

 При спазване на всички посочени основни фактори, цените са изчислени, 

като е използван т.нар. анюитетен метод за период, равен на периода на 

експлоатация на проекта – 15 години, и при спазване и на следното: 

 – настоящата стойност е изчислена чрез дисконтов фактор, равен на нормата 

на възвръщаемост на капитала, преди данъчно облагане – 7,6 %; 

 – дисконтирането на сумите е към началото на първата година от проекта, 

като е прието, че инвестицията е направена в края на година „0“; 

 – експлоатационните разходи не са индексирани с инфлация за периода и са 

еднакви за всяка година; 

 – количествата електрическа енергия за продажба са еднакви за всяка година 

от проекта. 

 Разходите са, както следва: 
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 С оглед на всички посочени обстоятелства, цените на електрическа енергия, 

произведена от нисконапорни осови водноелектрически централи с мощност до 5 

MВт, следва да се определят на 149 лв./MВтч, в т.ч. 80 % от среднопродажната цена 

за 2008 г. на крайния снабдител 64,40 лв./MВтч и добавка в размер на 84,60 

лв./MВтч. 

 

 Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1 и ал. 2 от Закона за 

възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата, чл. 4, 

ал. 3 и чл. 19а от Наредбата за регулиране на цените на електрическата 

енергия,  

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

 

 Определя, считано от 01.06.2009 г., преференциална цена за продажба на 

електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници – нисконапорни 

осови водноелектрически централи с инсталирана мощност до 5 МВт, в размер 

на 149 лв./MВтч, без ДДС. 

 

 Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд 

в 14 (четиринадесет) дневен срок. 
 

Председател: 
Проф. д.т.н. инж. К. Шушулов 

Гл. секретар: 
 Инж. А. Илиева 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

за определяне на преференциални цени на електрическа енергия, 

произведена чрез индиректно използване на енергия 

от битови отпадъци 
Решение на ДКЕВР № Ц-30 от 7 септември 2009 г. 

 

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито 

заседание на 07.09.2009 г., след като разгледа доклад с вх. № Е-ДК-

Показател 
Инсталации с мощност до 5 МВт 

лв./МВтч % 

Анюитетна  цена, в т.ч. 149 100 

Разходи за суровина 0 0 

Разходи за транспорт 0 0 

Експлоатационни разходи 13 9 

Разходи за амортизации 83 56 

Възвръщаемост 53 35 
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269/03.07.2009 г. относно определяне на преференциални цени на електрическа 

енергия, произведена чрез индиректно използване на енергия от битови 

отпадъци, и събраните данни от проведеното на 14.07.2009 г. открито заседание 

по преписката, установи следното. 
 

 По силата на чл. 21, ал. 1 от Закона за възобновяемите и алтернативните 

енергийни източници и биогоривата (ЗВАЕИБ), Държавната комисия за енергийно и 

водно регулиране има задължение да определя преференциални цени за продажба 

на електрическа енергия, произведена от възобновяеми или алтернативни енергийни 

източници, с изключение на енергията, произведена от водноелектрически централи 

с инсталирана мощност над 10 MВт. Легална дефиниция на понятията 

„възобновяеми енергийни източници“ и „алтернативни енергийни източници“ се 

съдържа в § 1, т. 1 и 2 от Допълнителните разпоредби на ЗВАЕИБ. Съгласно 

посочените разпоредби възобновяеми енергийни източници са неизкопаеми 

енергийни източници, които съдържат слънчева, вятърна, водна и геотермална 

енергия, включително енергия на вълните и енергия на приливите и отливите, 

възобновяващи се без видимо изтощаване при използването им, както и отпадни 

топлини, енергия от биомаса и енергията от индустриални и битови отпадъци, 

съответно алтернативни енергийни източници като водород, отпадни продукти от 

технологични процеси и други. 

 Предвид гореизложеното, комисията има задължение да определя 

преференциална цена на електрическа енергия, произведена чрез индиректно 

използване на енергия от битови отпадъци, тъй като същата попада в обхвата на 

възобновяемите енергийни източници. 

 Съгласно чл. 21, ал. 2 от ЗВАЕИБ преференциалната цена на електрическата 

енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници, се определя в размер 

на 80 на сто от средната продажна цена за предходната календарна година на 

крайните снабдители и добавка, определена от ДКЕВР по критерии в зависимост от 

вида на първичния енергиен източник съгласно Наредбата за регулиране на цените 

на електрическата енергия (НРЦЕЕ). Според чл. 19а, ал. 1 и ал. 4 от НРЦЕЕ при 

определяне на добавката комисията следва да отчете следните общи критерии, 

валидни за всички възобновяеми източници: вида на технологията, големината на 

инсталираната мощност и наличния ресурс на първичния енергиен източник, както 

и да извърши анализ на инвестиционните разходи за типа технология, разходите за 

производство според вида технология и норма на възвръщаемост на капитала за 

всеки вид технология за използване на възобновяеми енергийни източници при 

съобразяване със специфичния риск. 

 За предходната календарна година 80 % от средната продажна цена на 

крайните снабдители е 64,40 лв./МВтч. 

 С оглед определяне на добавката, формираща преференциалната цена на 

електрическата енергия, получена чрез индиректно използване на енергия от битови 

отпадъци, са проучени и анализирани технико-икономическите параметри, които 

имат отношение към производствената технология. Анализирани са и параметрите 

на конкретен проект „Проект за производство на електрическа енергия в депо за 

твърди битови отпадъци“ в с. Сотиря, община Сливен, подаден в ДКЕВР със 

заявление с вх. № Е-12-00-88/15.01.2009 г. от гражданско дружество ЗЗД „ЕКО ЕУ 
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Технолоджи“ с адрес на управление гр. Сливен. Проектът е със следните технически 

параметри: 

 – обща инсталирана електрическа мощност – 600 кВт (1 генератор с газов 

двигател); 

 – годишно производство на електрическа енергия – 2860 MВтч; 

 – инсталирана топлинна мощност – 450 кВт; 

 – годишно производство на топлинна енергия – 3600 МВтч; 

 – произведено количество сметищен биогаз за периода на 10-годишна 

експлоатация – 5 500 000 м
3
 ; 

 – коефициент на използване на централата (Ккап) – 58,8 %. 

 Проектът не предвижда използване на топлинната енергия. Топлинната 

енергия на такъв тип проекти може да се използва за сушилни инсталации, за 

отоплителни и топлофикационни системи, но реализирането на тези възможности е 

трудно, защото в повечето случаи тези енергийни обекти са разположени извън 

селищната система. 

 Общите инвестиционни разходи за описания по-горе проект са 4 430 166 лв., 

в т.ч.: 

 – разходи за проектиране, доставка на оборудване, строителство и пускане в 

експлоатация – 1 965 000 лв.; 

 – инвестиционни разходи със саниране – 2 365 166 лв. (1 200 000 евро). 

 Годишните експлоатационни разходи по проекта са оценени за 315 530 лв., 

което представлява повече от 13 % от предвидените инвестиционни разходи, при 

допустими нива на експлоатационните разходи в Европейския съюз за такъв вид 

проекти в рамките на 8-9 % от размера на инвестициите. 

 Предложената от дружеството цена на електрическа енергия при така 

посочените параметри е 700 лв./MВтч. Във връзка с това, че заявителят не е 

представил изчислителен модел, от който да е виден начинът на определяне на 

цената, е извършено допълнително проучване на финансовите и техническите 

условия, които имат отношение към това производство. При оценката на 

разходнообразуваната цена е използвано и становище на независим външен експерт. 
  

 Развитието на енергийни проекти за производството на електрическа енергия 

чрез индиректно използване на енергия от битови отпадъци е по-скъпо по 

отношение на инвестиционните разходи в сравнение с традиционните 

конвенционални енергийни производства. Оскъпяването е предизвикано от 

характера, обема и качеството на вторичния продукт – биогаз, което е свързано с 

добива, обшивката от синтетични и други непропускаеми материали като глина, 

пепел или пръст на сметищата, чиито действителни разходи зависят от: 

 – наличието на материали за изграждане на местно ниво; 

 – топографията и сложността на инсталиране на конкретното разположение; 

 – избраната конструкция; 

 – разходите за изкопаване, разстилане, уплътняване и тестване на материала; 

 – разходите, свързани със наблюдението и контрола на системата на отток на 

сметището – дъждовна вода и разтворени химикали, които се изпомпват и 

пречистват от съоръжения, включително и ремонт и поддържане на същите; 

 – намаляването на разходите при закупуване на големи количества. 
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 Обшиването на сметищата (санирането) е най-разпространеното техническо 

решение за предотвратяване на „протичане“ на отточни и подпочвени води и 

намалява необходимостта от ползването на други скъпи техники и технологии за 

опазване на околната среда и водите. 

 В случай, че битовите отпадъци не осигурят достатъчно биогаз, това 

предизвиква оперативен риск, който може да доведе до намалено генериране на 

електрическа енергия, респективно до намаляване на приходите от продажба на тази 

енергия, както и на разходите за експлоатация и техническа поддръжка. 

 В конкретния случай оскъпяването на технологията на производство се 

компенсира от: 

 – липсата на разходи за гориво – битови отпадъци; 

 – екологичните ползи, свързани с изгаряне на биогаза, който е причина за 

утежняване на „оранжерийния ефект“ и водещ до глобално затопляне на планетата; 

 – взривоопасния характер на метана, водещ до затруднение при 

рекултивацията на сметищата. 

  

 Основните фактори, определящи нивото на цените на електрическата 

енергия, произведена чрез индиректно използване на енергия от битови отпадъци, 

са: 

 – средни инвестиционни разходи за изграждане на инсталациите и 

„обшивката“ (санирането) на сметището; 

 – общи годишни експлоатационни разходи, които включват постоянните 

разходи за дейността (без разходите за амортизации): 

 – разходи за подмяна и рециклиране на газови филтри; 

 – разходи за контрол по измерване, мониторинг, включително откриване на 

изтичане на газ в системата на биогаза; 

 – разходи за системата на контрол по измерване и мониторинг на оттока; 

 – разходи за контрол на подпочвените води, включително изпомпване и 

пречистване на подпочвените води; 

 – разходи по химическото неутрализиране на отточни води и конденз. 

 – определяне на технико-икономическия полезен живот на активите, 

необходими за производство на електрическа енергия от подобна централа и 

съответните им амортизационни разходи; 

 – норма на възвръщаемост на капитала; 

 – средна годишна производителност за инсталацията; за постигането на 

оптимална производителност е необходимо: 

 • осигуряване на необходимото прогнозно количество биогаз, получен от 

битовите отпадъци; 

 • избор на подходящо място за изграждане на инсталациите и съоръженията 

за получаване, съхранение и пречистване на биогаз. 

 

 Инвестиционни разходи 

 Нивото на инвестиционните разходи за изграждане на електрически 

централи, работещи чрез индиректно използване на енергия от битови отпадъци, е 

различно в отделните страни, според индивидуалните икономически условия за 

изграждане на проектите и специфичните параметри на биогаза от битови отпадъци. 

Посочените в горния конкретен проект инвестиционни разходи са на обща стойност 
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4 645 696 лв. (със саниране на сметището), като при отчитане на пълния размер на 

инвестицията инвестиционните разходи на 1 кВт инсталирана мощност са 2300 

евро/кВт. 

 Инвестиционните разходи за инсталации и съоръжения, работещи с 

възобновяеми енергийни източници, обобщени в доклад за оценка и оптимизация на 

възобновяемите поддържащи схеми в Европа (Potentials and cost for renewable 

electricity in Europe-IEE project OPTRES, Overview on economic-& technical –

specifications for new RES_E plant) за централи, работещи с биогаз, са в границите от 

1280 до 1840 евро/кВтeл, а за централи с комбинирано производство на електрическа 

и топлинна енергия разходите са от 1430 до 1990 евро/кВтeл. 

 Размерът на инвестиционните разходи за „обшивка“ от синтетични 

материали и глина/пръст/пепел (т.е. саниране) със системи за събиране на оттока, 

както и съоръжения за съхраняване на оттока, които да поемат, събират и задържат, 

които да пазят и обработват или другаде на сметища, посочени в интернет 

страницата  

 http://www.mde.state.md.us/assets/document/factsheets/landfill_cl.pdf            

(Maryland Department of the Environment 1800 Washington Blvd Baltimore, MD 

21230), са от 80 000 до 500 000 долара за акър (4 дка), като те зависят от наличието 

на материали на местно ниво, разходи за изкопаване, разстилане и уплътняване, 

топография на конкретното разположение и др. 

  

 Въз основа на горното, комисията приема следното. 

 1. Размерът на инвестиционните разходи за „обшивка“ да бъдат около 27 000 

долара за декар или 1100 евро/кВтeл. 

 2. При определянето на преференциалната цена на електрическа енергия, 

произведена чрез индиректно използване на енергия от битови отпадъци, преките 

инвестиционни разходи за съоръженията да бъдат диференцирани в съответствие с 

инсталираната мощност по групи, които са същите, както при определянето на 

преференциалната цена на електрическа енергия, произведена чрез индиректно 

използване на енергията от биогаз, получен от животински и растителни 

субстанции, а именно: 

 – за инсталации с мощност до 150 кВт – 1840 евро/кВтeл; 

 – за инсталации с мощност над 150 кВт до 500 кВт – 1640 евро/кВтeл; 

 – за инсталации с мощност над 500 кВт до 5 MВт – 1 460 евро/кВтeл. 

 

 Експлоатационни разходи 

 Експлоатационните годишни разходи включват: 

 а) разходи за текущо техническо обслужване на газобуталния двигател-

генератор, за материали, заплати, застраховки и др.; 

 б) разходи за подмяна и рециклиране на газови филтри, за контрол по 

измерване, мониторинг, включително откриване на изтичане на газ в системата на 

биогаза, за системата на контрол по измерване и мониторинг на оттока, за контрол 

на подпочвените води, включително изпомпване и пречистване на подпочвените 

води, разходи по химическото неутрализиране на отточни води и конденз. 

 При изчисляването на цените на електрическата енергия, произведена от 

централи, работещи чрез индиректно използване на енергия от битови отпадъци, 

включените общи експлоатационни разходи са в размер на 234 евро/кВтeл. 
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 Полезен живот на активите и разходи за амортизации 

 Полезният технико-икономически живот на активите за централите е 

определен на 15 години, като разходите за амортизации са изчислени чрез прилагане 

на линеен метод и различните им равнища са резултат от размера на общата 

инвестиция за всяка от групите. 

 За отделните групи инсталации заложените разходи за амортизации са, както 

следва: 

 – за инсталации с мощност до 150 кВт – 28,75 хил. лв./год; 

 – за инсталации с мощност над 150 кВт до 500 кВт – 116,29 хил. лв./год; 

 – за инсталации с мощност над 500 до 5 MВт – 918,10 хил. лв./год. 

 

 Норма на възвръщаемост на капитала 

 Използваната при определянето на цените среднопретеглена норма на 

възвръщаемост на капитала е в размер на 7,60 %, изчислена при норма на 

възвръщаемост на собствения капитал след данъчно облагане – 9,00 %, 

корпоративна данъчна ставка от 10 %, цена на привлечения капитал от 7 % и 

структура на капитала от 80 % привлечен капитал и 20 % собствен капитал. 

 

 Средна годишна производителност за инсталациите 

 Годишното брутно производство за всяка една група централи е изчислено 

при отчитане на средната инсталирана мощност и коефициента на ангажираност 

(разполагаемост) на централата от 90 % (коефициентът е в зависимост от престоя за 

ремонти и аварии на централата и е в границите от 85 % до 95 % ), като е взет и 

коефициентът на пълно ефективно почасово натоварване на централата от 30 % 

(това е процентна стойност от разполагаемостта на инсталациите и централата) и 

представлява 5256 ефективни работни часа на година, без да са отчетени собствени 

нужди. Коефициентът на пълно ефективно часово натоварване отразява наличието 

на ресурс, който всяка година води до намаляване на производството на 

електрическа енергия чрез индиректно изгаряне на биомаса (биогаз) с около 4 %. 

 Размерът на пълните ефективни работни часове за година на работа на 

централа, работеща със същата технология, е посочен в Landfill Gas, Technology 

Overview 2007, September 2008, и е средно от около 5475 часа годишно (коефициент 

27,5 %), както и в National Annual Load Factor на UK, Oswald Consultancy Ltd. 

 При спазване на всички гореописани основни фактори, цените са изчислени, 

като е използван т.нар. анюитетен метод за период, равен на периода на 

експлоатация на проекта – 15 години, и при спазване и на следното: 

 – настоящата стойност е изчислена чрез дисконтов фактор, равен на нормата 

на възвръщаемост на капитала, преди данъчно облагане – 7,6 %; 

 – дисконтирането на сумите е към началото на първата година от проекта, 

като е прието, че инвестицията е направена в края на година „0“; 

 – експлоатационните разходи не са индексирани с инфлация за периода и са 

еднакви за всяка година; 

 – количествата електрическа енергия за продажба са еднакви за всяка година 

от проекта. 
  

 След проведеното на 14.07.2009 г. открито заседание, Гражданско дружество 

по ЗЗД „ЕКО ЕУ Технолоджи“ е подало становище вх. № Е-11Е-00-36/17.07.2009 г. 
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В него се изразява несъгласие за начина, по който е определена преференциалната 

цена на електрическа енергия, произведена чрез индиректно използване на енергия 

от битови отпадъци, със следните аргументи: 

 – приходите на дружеството са изчислени на база 15-годишен период, което 

в конкретния проект е нереално и периодът следва да бъде 10-годишен; 

 – срокът на амортизация на активите следва да бъде 10 години, предвид 

потенциала на конкретното сметище; 

 – експлоатационните години разходи, заложени в конкретния проект, са 7,12 

%, а не както са определени от работната група 13 %; 

 – предвидените разходи за обшивка и саниране, предложени от комисията, са 

необосновани ниски. 

 Комисията счита посочените от Гражданско дружество по ЗЗД „ЕКО ЕУ 

Технолоджи“ за неоснователни, тъй като цената на електрическа енергия, 

произведена чрез индиректно използване на енергия от битови отпадъци, не се 

определя за конкретен проект. Съгласно Закона за възобновяемите и алтернативните 

енергийни източници и биогоривата комисията има задължение да определя 

преференциални цени за продажба на електрическа енергия, произведена чрез 

индиректно използване на енергия от битови отпадъци, която цена ще се използва 

от всички производители, ползващи конкретната технология. 

 Изчислените цени за производство на електрическа енергия, получена чрез 

индиректно използване на енергия от битови отпадъци, са следните: 
 

Показател 
до 150 кВт 

от 150  кВт  

до 500 кВт 
над 500 кВт 

лв./МВтч % лв./МВтч % лв./МВтч % 

Анюитетна цена, в т.ч. 238 100 229 100 220 100 

Разходи за суровина 0 0 0 0 0 0 
Разходи за транспорт 55,60 23 55,60 24 55,60 25 

УПР 44,48 19 44,48 19 44,48 20 

Разходи за амортизации 83,83 35 78,13 34 73,00 33 

Възвръщаемост 54,43 23 50,35 22 47,10 21 
 

 При отчитане на всички технически и икономически параметри, които 

оказват влияние върху нивото на цените, както и при отчитане на факта, че 

производството на електрическа енергия чрез индиректно използване на енергията 

от битови отпадъци е свързано с пряко опазване на замърсяването на околната 

среда, комисията счита за обосновано структурата на преференциалната цена да 

бъде следната. 
 

Преференциални цени, по които 

производителите продават електрическа 

енергия на обществения доставчик и/или 

обществения снабдител и/или 

крайния снабдител, лв./МВтч 

80 % от 

средната 

продажна 

цена от краен 

снабдител 

Добавка 

съгласно 

чл. 21, 

ал. 2 от 

ЗВАЕИБ 

Префер. 

цена  

за 2009 г. 

Чрез индиректно използване на енергия от 

битови отпадъци с мощност до 150 кВт 
64,40 210,60 275 

Електроцентрали чрез индиректно използване 

на енергия от битови отпадъци с мощност от 
64,40 199,60 264 
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150 до 500 кВт 

Електроцентрали чрез индиректно използване 

на енергия от битови отпадъци с мощност от 

500 кВт до 5 MВт 

64,40 188,60 253 

 

 На основание чл. 31 от Наредбата за регулиране на цените на електрическата 

енергия и чл. 14 от Закона за енергетиката, на 28.07.2009 г. е проведено обществено 

обсъждане, като е даден 14-дневен срок за представяне на становища. В указания 

срок не са постъпили становища. 

 

 Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1 и ал. 2 от Закона за 

възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата, във 

връзка с чл. 4, ал. 3 и чл. 19а от Наредбата за регулиране на цените на 

електрическата енергия, 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

 

 Определя, считано от 01.09.2009 г., цените без ДДС, по които 

производителите на електрическа енергия, произведена чрез индиректно 

използване на енергията от битови отпадъци, следва да продават : 

 1. На централи с инсталирана мощност до 150 кВт – 275 лв./МВтч. 

 2. На централи с инсталирана мощност над 150 кВт до 500 кВт – 264 

лв./МВтч. 

 3. На централи с инсталирана мощност над 500 кВт до 5 MВт – 253 лв./МВтч. 

 

 Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд 

в 14 (четиринадесет) дневен срок. 

 

Председател: 
Проф. д.т.н. инж. К. Шушулов 

Гл. секретар: 
Инж. А. Илиева 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

за определяне на преференциални цени на електрическа енергия, 

произведена чрез индиректно използване на енергия 

от битови водо-канални отпадъци 
Решение на ДКЕВР № 31 от 7 септември 2009 г. 

 

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито 

заседание, проведено на 07.09.2009 г., след разглеждане на доклад с вх. № ДК-

272/06.07.2009 г. относно определяне на преференциални цени на електрическа 

енергия, произведена чрез индиректно използване на енергия от битови водо-
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канални отпадъци, и събраните данни от проведеното на 21.07.2009 г. открито 

заседание по преписката, установи следното. 

 

 По силата на чл. 21, ал. 1 от Закона за възобновяемите и алтернативните 

енергийни източници и биогоривата (ЗВАЕИБ), Държавната комисия за енергийно и 

водно регулиране има задължение да определя преференциални цени за продажба 

на електрическа енергия, произведена от възобновяеми или алтернативни енергийни 

източници, с изключение на енергията, произведена от водноелектрически централи 

с инсталирана мощност над 10 MВт. Легална дефиниция на понятията 

„възобновяеми енергийни източници“ и „алтернативни енергийни източници“ се 

съдържа в § 1, т. 1 и 2 от Допълнителните разпоредби на ЗВАЕИБ. Съгласно 

посочените разпоредби възобновяеми енергийни източници са неизкопаеми 

енергийни източници, които съдържат слънчева, вятърна, водна и геотермална 

енергия, включително енергия на вълните и енергия на приливите и отливите, 

възобновяващи се без видимо изтощаване при използването им, както и отпадни 

топлини, енергия от биомаса и енергия от индустриални и битови отпадъци, 

съответно алтернативни енергийни източници като водород, отпадни продукти от 

технологични процеси и други. Предвид това, ДКЕВР има задължение да определя 

преференциална цена на електрическа енергия, произведена чрез индиректно 

използване на енергия от битови водо-канални отпадъци, тъй като тя попада в 

обхвата на възобновяемите енергийни източници. 

 Съгласно чл. 21, ал. 2 от ЗВАЕИБ, преференциалната цена на електрическата 

енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници, се определя в размер 

на 80 на сто от средната продажна цена за предходната календарна година на 

крайните снабдители и добавка, определена от ДКЕВР по критерии в зависимост от 

вида на първичния енергиен източник съгласно Наредбата за регулиране на цените 

на електрическата енергия (НРЦЕЕ). По силата на чл. 19а, ал. 1 и 4 от НРЦЕЕ, при 

определяне на добавката комисията следва да отчете следните общи критерии, 

валидни за всички възобновяеми източници: вида на технологията, големината на 

инсталираната мощност и наличния ресурс на първичния енергиен източник, както 

и да извърши анализ на инвестиционните разходи за типа технология, разходите за 

производство според вида технология и норма на възвръщаемост на капитала за 

всеки вид технология за използване на възобновяеми енергийни източници при 

съобразяване със специфичния риск. 

 За предходната календарна година 80 % от средната продажна цена на 

крайните снабдители е 64,40 лв./МВтч. 

 С оглед определяне на добавката, формираща преференциалната цена на 

електрическата енергия, произведена чрез индиректно използване на енергия от 

битови водо-канални отпадъци е извършено проучване и анализ на технико-

икономическите параметри, които имат отношение към производствената 

технология. Анализирани са и параметрите на конкретен проект „Проект за 

производство на електрическа енергия чрез индиректно използване на енергия от 

битови водо-канални отпадъци във „Водоснабдяване и канализация - Йовковци“, гр. 

Велико Търново, подаден в ДКЕВР със заявление с вх. № Е-17-31-7/20.12.2009 г. от 

гражданско дружество „Водоснабдяване и канализация - Йовковци“ ООД с адрес на 

управление гр. В. Търново. Проектът е със следните технически параметри: 
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 – обща инсталирана електрическа мощност – 200 кВт (2 генератора с газови 

двигатели); 

 – годишно производство на електрическа енергия – 1600 MВтч; 

 – произведено количество водноканален биогаз за едногодишен период на 

експлоатация – 5 200 000 м
3
; 

 – коефициент на използване на централата (Ккап) – 91,32 %. 

  

 Общите инвестиционни разходи, разходи за проектиране, доставка на 

оборудване, строителство и пускане в експлоатация за описания по-горе проект, 

както и годишните експлоатационни разходи не са представени. 

 Дружеството не е предложило и цена на електрическа енергия, произведена 

чрез индиректно използване на енергия от битови водо-канални отпадъци. Във 

връзка с това, че заявителят не е представил изчислителен модел, от който да е 

виден начинът на определяне на цената, работната група е извършила проучване на 

финансовите и техническите условия, които имат отношение към това 

производство. При оценката на разходнообразуваната цена е използвано и 

становище на независим външен експерт. 

 

 Развитието на енергийни проекти за производството на електрическа енергия 

от индиректното използване на енергия от битови водо-канални отпадъци е по-

скъпо по отношение на инвестиционните разходи, в сравнение с традиционните 

конвенционални енергийни производства. 

 Основните фактори, определящи нивото на цените на електрическата 

енергия, произведена чрез индиректно използване на енергия от битови водо-

канални отпадъци, са: 

 а) средни инвестиционни разходи за съоръжения, изграждане на 

инсталациите на централата; 

 б) общи годишни експлоатационни разходи, които включват постоянните 

разходи за дейността (без разходите за амортизации); 

 в) определяне на технико-икономическия полезен живот на активите, 

необходими за производство на електрическа енергия от подобна централа и 

съответните им амортизационни разходи; 

 г) норма на възвръщаемост на капитала; 

 д) средна годишна производителност за инсталацията; за постигането на 

оптимална производителност е необходимо: 

 – осигуряване на необходимото прогнозно количество биогаз, получен от 

битовите водо-канални отпадъци; 

 – избор на подходящо място за изграждане на инсталациите и съоръженията 

на централата. 

 

 Нивото на инвестиционните разходи за изграждане на електрически 

централи, работещи чрез индиректно използване на енергия от битови водо-канални 

отпадъци, е различно в отделните страни според индивидуалните икономически 

условия за изграждане на проектите и специфичните параметри на биогаза от 

битовите водо-канални отпадъци. 

 Инвестиционните разходи за инсталации и съоръжения, работещи с 

възобновяеми енергийни източници, обобщени в доклад за оценка и оптимизация на 
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възобновяемите поддържащи схеми в Европа (Potentials and cost for renewable 

electricity in Europe-IEE project OPTRES, Overview on economic-& technical –

specifications for new RES_E plant) за централи, работещи с биогаз, са в границите от 

2300 до 3400 евро/кВтeл, и за централи с комбинирано производство на електрическа 

и топлинна енергия – от 2450 до 3600 евро/кВт. 

 При определянето на преференциалната цена на електрическата енергия, 

произведена чрез индиректно използване на енергия от битови водо-канални 

отпадъци, инвестиционните разходи следва да бъдат диференцирани в съответствие 

с инсталираната мощност по групи, които са същите, както при определянето на 

преференциалната цена на електрическата енергия, произведена чрез индиректно 

използване на енергията от биогаз, получен от животински и растителни 

субстанции, а именно: 

 – за инсталации с мощност до 150 кВт – 3400 евро/кВтeл; 

 – за инсталации с мощност над 150 кВт до 500 кВт – 2900 евро/кВтeл; 

 – за инсталации с мощност над 500 кВт – 2300 евро/кВтeл. 

 

 Обобщените данни за инвестиционните разходи, заложени при образуването 

на цените, като за всяка от групите е използвана средната мощност, са следните: 

 

Параметри 
Инсталации  

с мощност  

до 150 кВт 

Инсталации  

с мощност  

над 150 кВт  

Инсталации  

с мощност  

над 500 кВт  

Средна инсталирана мощност, 

МВт 
0,075 0,33 2,75 

Инвестиционен разход за  

1 МВт, евро/МВт  
3 400 000 2 900 000 2 300 000 

Обща сума на инвестицията, 

хил. евро 
255 944 6326 

Обща сума на инвестицията, 

хил. лв. 
499 1846 12 373 

 

 Експлоатационните разходи включват: 

 а) с условно-постоянен характер за текущо техническо обслужване на 

газобуталния двигател-генератор, разходи за материали, заплати, застраховки и др.; 

 б) разходи за подмяна и рециклиране на газови филтри, за контрол по 

измерване, мониторинг, включително откриване на изтичане на газ в системата на 

биогаза. 

 За Европейския съюз средните експлоатационни разходи за подобни 

централи възлизат на 1,625 евроцента/кВтч. В Potentials and cost for renewable 

electricity in Europe-IEE project OPTRES, Overview on economic-& technical –

specifications for new RES_E plant са посочени оперативни разходи за централи, 

работещи на биогаз, в размери до 165 евро/кВтeл. 

 При изчисляването на цените на електрическата енергия, произведена от 

централи, работещи чрез индиректно използване на енергия от битови водо-канални 

отпадъци, включените постоянноусловни експлоатационни разходи са в размер на 

1,3 евроцента/кВтч или 104 евро/ кВтeл за година, а променливите експлоатационни 

разходи са 0,812 евроцента/кВт или 65 евро/кВтeл за година. 
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 Полезният технико-икономически живот на активите за централите е 

определен на 15 години, като разходите за амортизации са изчислени чрез прилагане 

на линеен метод и различните им равнища са резултат от размера на общата 

инвестиция за всяка от групите. 

 За отделните групи инсталации заложените разходи за амортизации са, както 

следва: 

 – за инсталации с мощност до 150 кВт – 33,25 хил. лв./год; 

 – за инсталации с мощност над 150 кВт до 500 кВт – 123,08 хил. лв./год; 

 – за инсталации с мощност над 500 кВт – 824,86 хил. лв./год. 

 

 Използваната при определянето на цените среднопретеглена норма на 

възвръщаемост на капитала е в размер на 7,60 %, изчислена при норма на 

възвръщаемост на собствения капитал след данъчно облагане – 9,00 %, 

корпоративна данъчна ставка от 10 %, цена на привлечения капитал от 7 % и 

структура на капитала от 80 % привлечен капитал и 20 % собствен капитал. 

 Годишното брутно производство за всяка една група централи е изчислено 

при отчитане на средната инсталирана мощност и коефициента на ангажираност 

(разполагаемост) и коефициента на пълно ефективно почасово натоварване на 

централата на централата от 90 %, без да са отчетени собствени нужди. 

Коефициентът на пълно ефективно часово натоварване отразява наличието на 

ресурс, който всяка година е приблизително равен. 

 

 При спазване на всички гореописани основни фактори, цените са изчислени, 

като е използван т.нар. анюитетен метод за период, равен на периода на 

експлоатация на проекта – 15 години, и при спазване и на следното: 

 – настоящата стойност е изчислена чрез дисконтов фактор, равен на нормата 

на възвръщаемост на капитала, преди данъчно облагане – 7,6 %; 

 – дисконтирането на сумите е към началото на първата година от проекта, 

като е прието, че инвестицията е направена в края на година „0“; 

 – експлоатационните разходи не са индексирани с инфлация за периода и са 

еднакви за всяка година; 

 – количествата електрическа енергия за продажба са еднакви за всяка година 

от проекта. 

 С оглед на гореизложеното, изчислените цени за производство на 

електрическа енергия чрез индиректно използване на енергия от битови отпадъци са 

следните: 

 

Показател 
до 150 кВт 

от 150  кВт  

до 500 кВт 
над 500 кВт 

лв./МВтч % лв./МВтч % лв./МВтч % 

Анюитетна цена, в т.ч. 147 100 132 100 114 100 

Разходи за суровина 0 0 0 0 0 0 

Разходи за транспорт 18 12 18 13 18 15 

УПР 28 19 28 21 28 25 

Разходи за амортизации 62 42 52 40 41 36 

Възвръщаемост 39 27 34 25 27 23 
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 Преференциалните цени, по които производителите да продават 

електрическа енергия, произведена чрез индиректно използване на енергията от 

битови водо-канални отпадъци, са изчислени при отчитане на всички технически и 

икономически параметри, които оказват влияние върху нивото на цените. 
 

 На основание чл. 31 от Наредбата за регулиране на цените на електрическата 

енергия и чл. 14 от Закона за енергетиката, на 28.07.2009 г. е проведено обществено 

обсъждане, като е даден 14-дневен срок за представяне на становища. В указания 

срок становища и възражения не са постъпили. 
 

 Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1 и ал. 2 от Закона за 

възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата, чл. 4, 

ал. 3 и чл. 19а от Наредбата за регулиране на цените на електрическата 

енергия, 
 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

Р Е Ш И: 
 

 Определя, считано от 01.09.2009 г., цени без ДДС, по които 

производителите на електрическа енергия, произведена чрез индиректно 

използване на енергия от битови водо-канални отпадъци, следва да продават: 

 1. На централи с инсталирана мощност до 150 кВт – 147 лв./МВтч. 

 2. На централи с инсталирана мощност над 150 кВт до 500 кВт – 132 

лв./МВтч. 

 3. На централи с инсталирана мощност над 500 кВт – 114 лв./МВтч. 
 

 Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд 

в 14 (четиринадесет) дневен срок. 
 

Председател: 
Проф. д.т.н. инж. К. Шушулов 

Гл. секретар: 
 Инж. А. Илиева 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

за издаване на сертификати на производителите на електрическа 

енергия за произхода на стоката електрическа енергия, произведена  

от възобновяеми енергийни източници 
Решение на ДКЕВР № С-01 от 31 август 2009 г. 

 

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито 

заседание, проведено на 31.08.2009 г., след преглед на приложените документи 

по преписките, образувани в изпълнение на издадена заповед от председателя 

на ДКЕВР № З-Е-110/25.08.2009 г. за преглед на заявления за издаване на 
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сертификат за произход на електрическа енергия съгласно Наредбата за 

издаване на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена от 

възобновяеми енергийни източници, и доклад с вх. № Е-ДК-338/28.08.2009 г., 

установи следното. 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 14 от Закона за енергетиката и чл. 19, ал. 1 от 

Закон за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата 

(ЗВАЕИБ), комисията издава сертификати на производителите на електрическа 

енергия за произхода на стоката електрическа енергия, произведена от 

възобновяеми енергийни източници. 

 Съгласно Наредбата за издаване на сертификати за произход на електрическа 

енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници (наредбата), 

сертификатите за произход се издават като официални непрехвърляеми документи и 

съдържат следните реквизити: уникален номер, включващ регистрационния номер 

на производителя и пореден номер на издадения му сертификат; орган, издал 

сертификата за произход; дата на издаване, период на производство на 

електрическата енергия; количество електрическа енергия, произведена от ВЕИ; 

технология на производство на електрическа енергия, произведена от ВЕИ; 

производствена централа и обща инсталирана мощност на централата; име на 

производителя и код по БУЛСТАТ/ЕИК. 

 Един сертификат се издава за количеството електрическа енергия, 

произведена от възобновяеми енергийни източници за период от 12 месеца за 

производители с мощност до 1 МВт включително, и за период от 6 месеца за 

производители с мощност над 1 МВт. 

 Съгласно § 2 от ПЗР от наредбата ДКЕВР издава и признава сертификати за 

произход за количествата електрическа енергия, произведена от ВЕИ след 1 януари 

2008 г. 

 С оглед изпълнение на задълженията на ДКЕВР, произтичащи от 

споменатите по-горе законови и подзаконови нормативни актове, и във връзка с 

изпълнението на задачите, описани в заповед № З-Е-110/25.08.2009 г., създадената 

работна група извърши проучване на данните и документите, съдържащи се в 

заявленията за издаване на сертификатите за произход, подадени от 

производителите на ВЕИ, и приложенията към тях за установяване на 

съответствието им с правните и техническите критерии за издаване на 

сертификатите и изготвяне на регистър на сертификатите за произход. 

 Към настоящия момент в ДКЕВР са подадени 209 заявления за издаване на 

сертификат за произход на електрическа енергия. Всички подадени заявления са 

проверени за съответствие с изискванията на разпоредбата на чл. 4 от наредбата, а 

именно: трите имена и данни по документа за самоличност за физическите лица, 

съответно фирмата и код по БУЛСТАТ/ЕИК за юридическите лица и едноличните 

търговци производители; местонахождението и наименованието на 

производствената централа; количеството електрическа енергия, за което се изисква 

сертификат за произход; енергийния източник; описание на производствената 

централа и технологията на производство; общата инсталирана мощност на 

производствената централа; мощността на съоръженията за производство на 

електрическа енергия от ВЕИ; периода, за който е произведена електрическата 

енергия, за което се иска сертификат за произход; датата на въвеждане в 



 180 

експлоатация на производствената мощност; номера на лицензията за производство 

на електрическа енергия (при наличие на такава); данни за произведеното 

количество електрическа енергия от отделните съоръжения в производствената 

централа; при производство в централа, използваща различни енергийни източници 

– данни, които удостоверяват количеството електрическа енергия, произведена при 

използване на ВЕИ; копия от фактури, издадени при продажбата на съответното 

количество електрическа енергия; документ за платена такса; данни за 

местонахождението на уредите за търговско измерване и на регистриращите 

контролни уреди. 

 Вследствие на извършената проверка на представените документи бяха 

установени непълноти и нередности в заявленията, за които производителите бяха 

уведомени и същите бяха отстранени в указания срок. 

 На „Българско акционерно дружество Гранитоид“ АД, който е собственик на 

каскада „Рила“, включваща четири водноелектрически централи – „Калин“, 

„Каменица“, „Пастра“ и „Рила“, е издаден един сертификат за произход за всяко 

едно от полугодията, защото има особености при измерването на произвежданата 

електрическа енергия. Това измерване се извършва общо (за четирите централи) при 

отдаването на електрическата енергия на „НЕК“ ЕАД и чрез няколко търговски 

електромера за енергията, отдавана в разпределителната мрежа на „ЧЕЗ Електро 

България“ АД. Търговското измерване на продаваната енергия на „ЧЕЗ Електро 

България“ АД обаче обхваща също енергията, произвеждана от две и повече от 

централите, т.е. не е налице търговско измерване за енергията, продавана от всяка 

централа. Дружеството е подало заявление, обединяващо данните за четирите 

централи, и е заплатило такса за разглеждане на заявление за всяка една централа. 

 Освен изложените по-горе факти и правни аспекти, на основание чл. 13 от 

ЗВАЕИБ и чл. 25, ал. 1, т. 2 от Закона за енергетиката, ДКЕВР има задължение да 

създаде, поддържа и публикува на своята интернет страница регистър на 

сертификатите за произход. Регистърът трябва да съдържа данни за 

производителите на електрическа енергия, произведена от възобновяеми енергийни 

източници, представени пред комисията или служебно събрани от нея, включващи 

наименованието и местонахождението на централата, общата инсталирана мощност, 

периода и количеството продадена електрическа енергия, издадените и отменените 

сертификати за произход. Вписването в регистъра се извършва въз основа на 

решение на ДКЕВР. 

 

 Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 14 и чл. 25, ал. 1, 

т. 2 от Закона за енергетиката, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗВАЕИБ и чл. 13 от 

Наредбата за издаване на сертификати за произход на електрическа енергия, 

произведена от възобновяеми енергийни източници, 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

  

 1. Издава сертификати на производителите на електрическа енергия за 

произхода на стоката електрическа енергия, произведена от възобновяеми 

енергийни източници, както следва: 
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 Сертификати за произход за периода от 01.01.2008 г. – 30.06.2008 г. 

 
„Ню – КО Загора“ ЕООД, бул. Черни връх № 43, 

гр. София,  

e-mail: simeon.petrov@naftex.bg,  

БУЛСТАТ/ЕИК 130535586 

ВЕЦ „Жребчево“, с. Баня, общ. Нова 

Загора, обл. Сливен 

„Делектра-Хидро“ АД, ул. Майор Първан Тошев 

№ 26, ап. 1, гр. София,  

e-mail: delectra@spnet.net,  

БУЛСТАТ/ЕИК BG 112601586 

ВЕЦ „Лесичово“, с. Лесичово,  

общ. Лесичово, обл. Пазарджик 

„ВЕЦ Енергия“ ЕООД, ул. Банат № 10, гр. София,  

e-mail: v_tzvetkov@litex.bg,  

БУЛСТАТ/ЕИК 110507693 

ВЕЦ „Катунци“, с. Калиманци,  

общ. Сандански, обл. Благоевград 

„ВЕЦ Енергия“ ЕООД, ул. Банат № 10, гр. София,  

e-mail: v_tzvetkov@litex.bg,  

БУЛСТАТ/ЕИК 110507693 

ВЕЦ „Самораново“, с. Самораново, 

общ. Дупница, обл. Кюстендил 

„ВЕЦ Енергия“ ЕООД, ул. Банат № 10, гр. София,  

e-mail: v_tzvetkov@litex.bg,  

БУЛСТАТ/ЕИК 110507693 

ВЕЦ „Койнаре“, гр. Койнаре,  

общ. Червен бряг, обл. Плевен 

„Руно – Казанлък“ АД, ул. Маньо Стайнов № 4, 

гр. Казанлък,  

e-mail: krasi_yaneva@runo-kazanlak.com, 

БУЛСТАТ/ЕИК 123643298 

ВЕЦ „Китка“, в землището на с. Горни 

Лом, общ. Чупрене, обл. Видин 

„Руно – Казанлък“ АД, ул. Маньо Стайнов № 4, 

гр. Казанлък,  

e-mail: krasi_yaneva@runo-kazanlak.com, 

БУЛСТАТ/ЕИК 123643298 

ВЕЦ „Горни Лом“, землището на  

с. Горни Лом, общ. Чупрене,  

обл. Видин 

„Лъки Енергия“ АД, ул. Горно Броди № 8,  

гр. Сандански, обл. Благоевград,  

e-mail: frossi@abv.bg,  

БУЛСТАТ/ЕИК 101652946 

ВЕЦ „Лъки“, землище на с. Пирин, 

общ. Сандански, обл. Благоевград 

„Аверс“ ООД, бул. Свети Димитър Солунски  

№ 66, гр. Благоевград,  

e-mail: avers@mail.techno-link.com, 

БУЛСТАТ/ЕИК 101056387 

ВЕЦ 1, част от каскада „Ретиже“, в 

землището на с. Кремен, общ. Банско, 

обл. Благоевград 

„Аверс“ ООД, бул. Свети Димитър Солунски  

№ 66, гр. Благоевград,  

e-mail: avers@mail.techno-link.com, 

БУЛСТАТ/ЕИК 101056387 

ВЕЦ 3, част от каскада „Ретиже“, в 

землището на с. Кремен, общ. Банско, 

обл. Благоевград 

„Давидково 2“ ООД, ул. Руен № 10, гр. Смолян,  

e-mail: lyudmil.aleksandrov@venture-equity-bg.com,  

БУЛСТАТ/ЕИК 120549299 

ВЕЦ „Давидково – 2“, в землището на 

с. Вълчан дол, общ. Баните,  

обл. Смолян 

„Руно – Казанлък“ АД, ул. Маньо Стайнов № 4, 

гр. Казанлък,  

e-mail: krasi_yaneva@runo-kazanlak.com, 

БУЛСТАТ/ЕИК 123643298 

ВЕЦ „Асеница 1“, в регулацията на  

гр. Асеновград, обл. Пловдив 

„Руно – Казанлък“ АД, ул. Маньо Стайнов № 4, 

гр. Казанлък,  

e-mail: krasi_yaneva@runo-kazanlak.com, 

БУЛСТАТ/ЕИК 123643298 

ВЕЦ „Асеница 2“, в землището на  

гр. Асеновград, обл. Пловдив 
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„Руно – Казанлък“ АД, ул. Маньо Стайнов № 4, 

гр. Казанлък,  

e-mail: krasi_yaneva@runo-kazanlak.com, 

БУЛСТАТ/ЕИК 123643298 

ВЕЦ „Ракита“, в землището на с. 

Ракита, общ. Червен бряг, обл. Плевен 

„Рабиша-Ел“ ЕООД, ул. Васил Левски № 38,  

гр. Благоевград, 

БУЛСТАТ/ЕИК 101788259 

ВЕЦ „Рабиша“, землище на  

с. Толовица, общ. Макреш, обл. Видин 

„Хидроенергострой“ ООД, ул. Васил Левски № 3, 

гр. Благоевград,  

e-mail: hydroenergostroy@abv.bg,  

БУЛСТАТ/ЕИК 130014423 

ВЕЦ „Яхиново“, с. Яхиново,  

общ. Дупница, обл. Кюстендил 

„Брестиом“ АД, бул. Тотлебен № 30 - 32, ет. 7,  

гр. София,  

e-mail: m.todorov@uniongroup.bg,  

БУЛСТАТ/ЕИК 131232567 

ВЕЦ „Лозята“, в землището на 

с. Брестовица, общ. Родопи,  

обл. Пловдив 

„Ариел-ТН“ ЕООД, ул. Александър 

Стамболийски № 91, гр. Мездра,  

e-mail: ariel_tn@abv.bg,  

БУЛСТАТ/ЕИК 106517564 

ВЕЦ „Петрово“, с. Петрово,  

общ. Сандански, обл. Благоевград 

„Огоста Енергия“ ЕООД, ул. Узунджовска № 1, 

гр. София,  

e-mail: i_terziev@litex.bg,  

БУЛСТАТ/ЕИК 121893374 

ВЕЦ, в землището на гр. Монтана, в 

сервитутната зона откъм сухия откос 

на язовирната стена на язовир „Огоста“ 

„Пиринска Бистрица Енергия“ АД, бул. Мария 

Луиза № 100, ет. 4, офис 9, гр. София,  

e-mail: i_terziev@litex.bg, office@pbe.bg,  

БУЛСТАТ/ЕИК 121893417 

ВЕЦ „Пирин“, в землището на  

с. Пирин, общ. Сандански,  

обл. Благоевград 

„Пиринска Бистрица Енергия“ АД, бул. Мария 

Луиза № 100, ет. 4, офис 9, гр. София,  

e-mail: i_terziev@litex.bg, office@pbe.bg,  

БУЛСТАТ/ЕИК 121893417 

ВЕЦ „Спанчево“, местност Селището, 

с. Горно Спанчево, общ. Сандански, 

обл. Благоевград 

„Калиакра уинд пауър“ АД, бул. Васил Левски  

№ 114, район Оборище, гр. София,  

e-mail: george@inos1.com, 

БУЛСТАТ/ЕИК 131562771 

Ветроенергиен парк „Калиакра“,  

с. Българево, общ. Каварна,  

обл. Добрич 

„Бийстън – Енерджи“ АД, ул. Кричим № 14Б,  

гр. София, 

БУЛСТАТ/ЕИК 131208744 

ВЕЦ „Сокол“, с. Влахи, общ. Кресна, 

обл. Благоевград 

„Сентрал хидроелектрик дьо булгари“ ЕООД,  

ул. Узунджовска № 1, гр. София,  

e-mail: centrales.bulgaria@edf-en.com, 

БУЛСТАТ/ЕИК BG 130799550 

ВЕЦ „Пасарел“, с. Пасарел, обл. София 

„Сентрал хидроелектрик дьо булгари“ ЕООД,  

ул. Узунджовска № 1, гр. София,  

e-mail: centrales.bulgaria@edf-en.com, 

БУЛСТАТ/ЕИК BG 130799550 

ВЕЦ „Кокаляне“, с. Кокаляне,  

обл. София 

„Екоенержи БГ“ ООД, ул. Георг Вашингтон № 41, 

гр. София,  

e-mail: wind_project@abv.bg,  

БУЛСТАТ/ЕИК BG131445476 

Вятърна електроцентрала „Могилище–

Север“, с. Могилище, общ. Каварна, 

обл. Добрич 

„Енерджи Инвестмънтс“ АД, бул. Симеоновско ВЕЦ „Средногорци“, с. Средногорци, 
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шосе № 24, ет. 5, офис 26-27, гр. София,  

e-mail: office@energy-investments.org, 

БУЛСТАТ/ЕИК 175084472 

общ. Мадан, обл. Смолян 

„Нимекс – 2004“ ООД, бул. Витоша № 188, ет. 2, 

ап. 4, гр. София,  

e-mail: office@nimex2004.bg,  

БУЛСТАТ/ЕИК 131198809 

Ветроенергиен парк „Могилище“, 

землището на гр. Каварна, обл. Добрич 

„Кабелкомерс“ ООД, Северна промишлена зона 

Лозово, гр. Бургас,  

e-mail: capri@cablecommerce.bg,  

БУЛСТАТ/ЕИК 812231930 

ВЕЦ „Черни Осъм“, с. Черни Осъм,  

общ. Троян, обл. Ловеч 

„Варуна“ АД, бул. Цар Борис ІІІ № 126, ет. 5,  

гр. София, 

e-mail: office@helpik.bg,  

БУЛСТАТ/ЕИК 130924769 

ВЕЦ „Мездра“, в землището на  

с. Бурсен, общ. Мездра, обл. Враца 

„Стил 93“ ЕООД, бул. Черни връх № 12,  

гр. София, 

БУЛСТАТ/ЕИК 831303003 

ВЕЦ Камен рид“, местност Камен рид, 

гр. Ловеч, обл. Ловешка 

„Елефорс“ ЕООД, бул. Черни връх № 12,  

гр. София, 

БУЛСТАТ/ЕИК 131237742 

ВЕЦ „Батошево 2“, с. Батошево,  

общ. Севлиево, обл. Габрово 

„Тракия 97“ ЕООД, бул. Черни връх № 12,  

гр. София, 

БУЛСТАТ/ЕИК 126073031 

ВЕЦ „Росица 2, с. Росица,  

общ. Павликени, обл. Велико Търново 

ЕТ „Евклипс – Николай Рашев“, ул. Княз 

Александър Батенберг № 12, офис 11, гр. Варна,  

e-mail: evklips@abv.bg, longman_sz@abv.bg, 

БУЛСТАТ/ЕИК 040666191 

Малка вятърна електроцентрала,  

в землището на с. Хаджи Димитър, 

общ. Каварна, обл. Добрич 

„Енерджи инвест“ ЕАД, бул. Христо Ботев № 57, 

гр. София, 

e-mail: valev@karoll.bg, longman_sz@abv.bg, 

БУЛСТАТ/ЕИК 175059241 

Малка вятърна електроцентрала,  

в землището на с. Видно,  

общ. Каварна, обл. Добрич 

„Еко инвест 2004“ ООД, Индустриална зона – юг, 

п.к. 6, гр. Стралджа, обл. Ямбол,  

e-mail: korekt@ivida.net,  

БУЛСТАТ/ЕИК 128584334 

Вятърна електроцентрала – стопански 

двор, с. Воденичане, общ. Стралджа, 

обл. Ямбол 

„Българско акционерно дружество Гранитоид“ 

АД, ул. Московска № 27 Б, ет. 4, ап. 4, гр. София, 

e-mail: granitoid@online.bg,  

БУЛСТАТ/ЕИК 130529409 

ПАВЕЦ „Калин“ – до с. Пастра,  

ВЕЦ „Каменица“ – до с. Пастра,  

ВЕЦ „Пастра“ – до с. Пастра,  

ВЕЦ „Рила“ – до гр. Рила,  

обл. Кюстендил 

„Енерго-Про България“ ЕАД, ул. Стефан 

Стамболов № 6, ет. 5, гр. София,  

e-mail: bulgaria@energo-pro.com, 

БУЛСТАТ/ЕИК 130368870 

ВЕЦ „Попина Лъка“, каскада 

„Санданска Бистрица“, общ. 

Сандански, обл. Благоевград 

„Енерго-Про България“ ЕАД, ул. Стефан 

Стамболов № 6, ет. 5, гр. София,  

e-mail: bulgaria@energo-pro.com, 

БУЛСТАТ/ЕИК 130368870 

ВЕЦ „Бързия“, каскада „Петрохан“,  

общ. Берковица, обл. Монтана 

„Енерго-Про България“ ЕАД, ул. Стефан 

Стамболов № 6, ет. 5, гр. София,  

ВЕЦ „Сандански“, каскада „Санданска 

Бистрица“, гр. Сандански,  
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e-mail: bulgaria@energo-pro.com, 

БУЛСТАТ/ЕИК 130368870 

общ. Сандански, обл. Благоевград 

„Енерго-Про България“ ЕАД, ул. Стефан 

Стамболов № 6, ет. 5, гр. София,  

e-mail: bulgaria@energo-pro.com, 

БУЛСТАТ/ЕИК 130368870 

ВЕЦ „Лиляново“, каскада „Санданска 

Бистрица“, с. Лиляново,  

общ. Сандански, обл. Благоевград 

„Енерго-Про България“ ЕАД, ул. Стефан 

Стамболов № 6, ет. 5, гр. София,  

e-mail: bulgaria@energo-pro.com, 

БУЛСТАТ/ЕИК 130368870 

ВЕЦ „Копринка“, каскада „Копринка“, 

гр. Казанлък, обл. Стара Загора 

„Енерго-Про България“ ЕАД, ул. Стефан 

Стамболов № 6, ет. 5, гр. София,  

e-mail: bulgaria@energo-pro.com, 

БУЛСТАТ/ЕИК 130368870 

ВЕЦ „Стара Загора“, каскада 

„Копринка“, гр. Стара Загора,  

обл. Стара Загора 

„Енерго-Про България“ ЕАД, ул. Стефан 

Стамболов № 6, ет. 5, гр. София,  

e-mail: bulgaria@energo-pro.com, 

БУЛСТАТ/ЕИК 130368870 

ВЕЦ „Петрохан“, каскада „Петрохан“,  

с. Бързия, общ. Берковица,  

обл. Монтана 

„Енерго-Про България“ ЕАД, ул. Стефан 

Стамболов № 6, ет. 5, гр. София,  

e-mail: bulgaria@energo-pro.com, 

БУЛСТАТ/ЕИК 130368870 

ВЕЦ „Клисура“, каскада „Петрохан“,  

с. Бързия, общ. Берковица,  

обл. Монтана 
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„Ню – КО Загора“ ЕООД, бул. Черни връх № 43, 

гр. София,  

e-mail: simeon.petrov@naftex.bg,  

БУЛСТАТ/ЕИК 130535586 

ВЕЦ „Жребчево“, с. Баня,  

общ. Нова Загора, обл. Сливен 

„Делектра-Хидро“ АД, ул. Майор Първан Тошев 

№ 26, ап. 1, гр. София,  

e-mail: delectra@spnet.net,  

БУЛСТАТ/ЕИК BG 112601586 

ВЕЦ „Лесичово“, с. Лесичово,  

общ. Лесичово, обл. Пазарджик 

“ВЕЦ Своге“ ООД, бул. Христофор Колумб № 41, 

Порше център, гр. София,  

e-mail: office@vezsvoghe.com, 

БУЛСТАТ/ЕИК 130928931 

ВЕЦ „Лакатник“, землищата на  

с. Лакатник и с. Миланово, общ. Своге, 

обл. София 

„ВЕЦ Енергия“ ЕООД, ул. Банат № 10, гр. София, 

e-mail: v_tzvetkov@litex.bg,  

БУЛСТАТ/ЕИК 110507693 

ВЕЦ „Катунци“, с. Калиманци,  

общ. Сандански, обл. Благоевград 

„ВЕЦ Енергия“ ЕООД, ул. Банат № 10, гр. София, 

e-mail: v_tzvetkov@litex.bg,  

БУЛСТАТ/ЕИК 110507693 

ВЕЦ „Самораново“, с. Самораново, 

общ. Дупница, обл. Кюстендил 

„ВЕЦ Енергия“ ЕООД, ул. Банат № 10, гр. София, 

e-mail: v_tzvetkov@litex.bg,  

БУЛСТАТ/ЕИК 110507693 

ВЕЦ „Койнаре“, гр. Койнаре, общ. 

Червен бряг, обл. Плевен 

„Руно – Казанлък“ АД, ул. Маньо Стайнов № 4, 

гр. Казанлък,  

e-mail: krasi_yaneva@runo-kazanlak.com, 

БУЛСТАТ/ЕИК 123643298 

ВЕЦ „Китка“, в землището на с. Горни 

Лом, общ. Чупрене, обл. Видин 

„Руно – Казанлък“ АД, ул. Маньо Стайнов № 4, ВЕЦ „Горни Лом“, в землището на  
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гр. Казанлък,  

e-mail: krasi_yaneva@runo-kazanlak.com, 

БУЛСТАТ/ЕИК 123643298 

с. Горни Лом, общ. Чупрене,  

обл. Видин 

„Лъки Енергия“ АД, ул. Горно Броди № 8,  

гр. Сандански, обл. Благоевград,  

e-mail: frossi@abv.bg,  

БУЛСТАТ/ЕИК 101652946 

ВЕЦ „Лъки“, землище на с. Пирин, 

общ. Сандански, обл. Благоевград 

„Аверс“ ООД, бул. Свети Димитър Солунски  

№ 66, гр. Благоевград,  

e-mail: avers@mail.techno-link.com, 

БУЛСТАТ/ЕИК 101056387 

ВЕЦ 1, част от каскада „Ретиже“,  

в землището на с. Кремен,  

общ. Банско, обл. Благоевград 

„Аверс“ ООД, бул. Свети Димитър Солунски  

№ 66, гр. Благоевград,  

e-mail: avers@mail.techno-link.com, 

БУЛСТАТ/ЕИК 101056387 

ВЕЦ 3, част от каскада „Ретиже“,  

в землището на с. Кремен,  

общ. Банско, обл. Благоевград 

“Давидково 2“ ООД, ул. Руен № 10, гр. Смолян,  

e-mail: 

lyudmil.aleksandrov@venture-equity-bg.com, 

БУЛСТАТ/ЕИК 120549299 

ВЕЦ „Давидково – 2“, в землището  

на с Вълчан дол, общ. Баните,  

обл. Смолян 

„Руно – Казанлък“ АД, ул. Маньо Стайнов № 4, 

гр. Казанлък,  

e-mail: krasi_yaneva@runo-kazanlak.com, 

БУЛСТАТ/ЕИК 123643298 

ВЕЦ „Асеница 1“, в регулацията на  

гр. Асеновград, обл. Пловдив 

„Руно – Казанлък“ АД, ул. Маньо Стайнов № 4, 

гр. Казанлък,  

e-mail: krasi_yaneva@runo-kazanlak.com, 

БУЛСТАТ/ЕИК 123643298 

ВЕЦ „Асеница 2“, в землището на  

гр. Асеновград, обл. Пловдив 

„Рабиша-Ел“ ЕООД, ул. Васил Левски № 38,  

гр. Благоевград, 

БУЛСТАТ/ЕИК 101788259 

ВЕЦ „Рабиша“, землище на  

с. Толовица, общ. Макреш, обл. Видин 

„Хидроенергострой“ ООД, ул. Васил Левски № 3, 

гр. Благоевград,  

e-mail: hydroenergostroy@abv.bg,  

БУЛСТАТ/ЕИК 130014423 

ВЕЦ „Яхиново“, с. Яхиново,  

общ. Дупница, обл. Кюстендил 

„Брестиом“ АД, бул. Тотлебен № 30 - 32, ет. 7,  

гр. София,  

e-mail: m.todorov@uniongroup.bg,  

БУЛСТАТ/ЕИК 131232567 

ВЕЦ „Лозята“, в землището на 

с. Брестовица, общ. Родопи,  

обл. Пловдив 

„Ариел-ТН“ ЕООД, ул. Александър 

Стамболийски № 91, гр. Мездра,  

e-mail: ariel_tn@abv.bg,  

БУЛСТАТ/ЕИК 106517564 

ВЕЦ „Петрово“, с. Петрово,  

общ. Сандански, обл. Благоевград 

„Огоста Енергия“ ЕООД, ул. Узунджовска № 1, 

гр. София,  

e-mail: i_terziev@litex.bg,  

БУЛСТАТ/ЕИК 121893374 

ВЕЦ, в землището на  

гр. Монтана, в сервитутната зона 

откъм сухия откос на язовирната стена 

на язовир „Огоста“ 

„Пиринска Бистрица Енергия“ АД, бул. Мария 

Луиза № 100, ет. 4, офис 9, гр. София,  

e-mail: i_terziev@litex.bg, office@pbe.bg,  

БУЛСТАТ/ЕИК 121893417 

ВЕЦ „Пирин“, в землището на  

с. Пирин, общ. Сандански,  

обл. Благоевград 

„Пиринска Бистрица Енергия“ АД, бул. Мария ВЕЦ „Спанчево“, местност Селището, 
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Луиза № 100, ет. 4, офис 9, гр. София,  

e-mail: i_terziev@litex.bg, office@pbe.bg,  

БУЛСТАТ/ЕИК 121893417 

с. Горно Спанчево, общ. Сандански, 

обл. Благоевград 

„Калиакра уинд пауър“ АД, бул. Васил Левски № 

114, гр. София,  

e-mail: george@inos1.com, 

БУЛСТАТ/ЕИК 131562771 

Ветроенергиен парк „Калиакра“,  

с. Българево, общ. Каварна,  

обл. Добрич 

“Бийстън – Енерджи“ АД, ул. Кричим № 14Б,  

гр. София, 

БУЛСТАТ/ЕИК 131208744 

ВЕЦ „Сокол“, с. Влахи, общ. Кресна, 

обл. Благоевград 

„Сентрал хидроелектрик дьо булгари“ ЕООД,  

ул. Узунджовска № 1, гр. София,  

e-mail: centrales.bulgaria@edf-en.com, 

БУЛСТАТ/ЕИК BG 130799550 

ВЕЦ „Пасарел“, с. Пасарел, обл. София 

„Сентрал хидроелектрик дьо булгари“ ЕООД,  

ул. Узунджовска № 1, гр. София,  

e-mail: centrales.bulgaria@edf-en.com, 

БУЛСТАТ/ЕИК BG 130799550 

ВЕЦ „Кокаляне“, с. Кокаляне,  

обл. София 

„Екоенержи БГ“ ООД, ул. Георг Вашингтон № 41,  

гр. София,  

e-mail: wind_project@abv.bg,  

БУЛСТАТ/ЕИК BG131445476 

Вятърна електроцентрала „Могилище–

Север“, с. Могилище, общ. Каварна, 

обл. Добрич 

„Енерджи Инвестмънтс“ АД, бул. Симеоновско 

шосе № 24, ет. 5, офис 26-27, гр. София,  

e-mail: office@energy-investments.org, 

БУЛСТАТ/ЕИК 175084472 

ВЕЦ „Средногорци“, с. Средногорци, 

общ. Мадан, обл. Смолян 

„Нимекс – 2004“ ООД, бул. Витоша № 188, ет. 2, 

ап. 4, гр. София,  

e-mail: office@nimex2004.bg,  

БУЛСТАТ/ЕИК 131198809 

Ветроенергиен парк „Могилище“, 

землището на гр. Каварна, обл. Добрич 

„Уинд Парк Каварна Уест“ ЕООД, ул. Твърдишки 

проход № 23, гр. София,  

e-mail: Christina.tasseva@ree.at, 

БУЛСТАТ/ЕИК 175339154 

Ветроенергиен парк „Малка вятърна 

електроцентрала Уинд Парк Каварна 

Уест“, в землището на гр. Каварна, 

обл. Добрич 

„Уинд Парк Каварна Ийст“ ЕООД, ул. Твърдишки 

проход № 23, гр. София,  

e-mail: Christina.tasseva@ree.at, 

БУЛСТАТ/ЕИК 175336913 

Ветроенергиен парк „Малка вятърна 

електроцентрала 3 Уинд Парк Каварна 

Ийст“, в землището на гр. Каварна, 

обл. Добрич 

„Уинд Парк Каварна Ийст“ ЕООД, ул. Твърдишки 

проход № 23, гр. София,  

e-mail: Christina.tasseva@ree.at, 

БУЛСТАТ/ЕИК 175336913 

Ветроенергиен парк „Малка вятърна 

електроцентрала 5 Уинд Парк Каварна 

Ийст“, в землището на гр. Каварна, 

обл. Добрич 

„Кабелкомерс“ ООД, Северна промишлена зона 

Лозово, гр. Бургас,  

e-mail: capri@cablecommerce.bg,  

БУЛСТАТ/ЕИК 812231930 

ВЕЦ „Черни Осъм“, с. Черни Осъм, 

общ. Троян, обл. Ловеч 

„Варуна“ АД, бул. Цар Борис ІІІ № 126, ет. 5,  

гр. София, 

e-mail: office@helpik.bg,  

БУЛСТАТ/ЕИК 130924769 

ВЕЦ „Мездра“, в землището на с. 

Бурсен, общ. Мездра, обл. Враца 

„Стил 93“ ЕООД, бул. Черни връх № 12,  ВЕЦ „Камен рид“, местност Камен 
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гр. София, 

БУЛСТАТ/ЕИК 831303003 

рид, гр. Ловеч, обл. Ловешка 

„Елефорс“ ЕООД, бул. Черни връх № 12,  

гр. София, 

БУЛСТАТ/ЕИК 131237742 

ВЕЦ „Батошево 2“, с. Батошево, общ. 

Севлиево, обл. Габрово 

„Тракия 97“ ЕООД, бул. Черни връх № 12,  

гр. София, 

БУЛСТАТ/ЕИК 126073031 

ВЕЦ „Росица 2“, с. Росица, общ. 

Павликени, обл. Велико Търново 

„Лонг ман инвест“ ООД, ул. България № 46,  

бл. Изток, вх. А, ап. 11, гр. Каварна,  

e-mail: longman_sz@abv.bg, 

БУЛСТАТ/ЕИК 123694093 

Малка вятърна електроцентрала, в 

землището на гр. Каварна, обл. Добрич 

ЕТ „Евклипс – Николай Рашев“, ул. Княз 

Александър Батенберг № 12, офис 11, гр. Варна,  

e-mail: evklips@abv.bg, longman_sz@abv.bg,  

БУЛСТАТ/ЕИК 040666191 

Малка вятърна електроцентрала, в 

землището на с. Хаджи Димитър,  

общ. Каварна, обл. Добрич 

„Енерджи инвест“ ЕАД, бул. Христо Ботев № 57, 

гр. София, 

e-mail: valev@karoll.bg, longman_sz@abv.bg, 

БУЛСТАТ/ЕИК 175059241 

Малка вятърна електроцентрала, в 

землището на с. Видно, общ. Каварна, 

обл. Добрич 

„Еко инвест 2004“ ООД, Индустриална зона – юг, 

п.к. 6, гр. Стралджа, обл. Ямбол,  

e-mail: korekt@ivida.net,  

БУЛСТАТ/ЕИК 128584334 

Вятърна електроцентрала – стопански 

двор, с. Воденичане, общ. Стралджа, 

обл. Ямбол 

„Българско акционерно дружество Гранитоид“ 

АД, ул. Московска № 27 Б, ет. 4, ап. 4, гр. София,  

e-mail: granitoid@online.bg,  

БУЛСТАТ/ЕИК 130529409 

ПАВЕЦ „Калин“ – до с. Пастра,  

ВЕЦ „Каменица“ – до с. Пастра,  

ВЕЦ „Пастра“ – до с. Пастра,  

ВЕЦ „Рила“ – до гр. Рила,  

обл. Кюстендил 

„Енерго-Про България“ ЕАД, ул. Стефан 

Стамболов № 6, ет. 5, гр. София,  

e-mail: bulgaria@energo-pro.com, 

БУЛСТАТ/ЕИК 130368870 

ВЕЦ „Попина Лъка“, каскада 

„Санданска Бистрица“, общ. 

Сандански, обл. Благоевград 

„Енерго-Про България“ ЕАД, ул. Стефан 

Стамболов № 6, ет. 5, гр. София,  

e-mail: bulgaria@energo-pro.com, 

БУЛСТАТ/ЕИК 130368870 

ВЕЦ „Бързия“, каскада „Петрохан“, 

общ. Берковица, обл. Монтана 

„Енерго-Про България“ ЕАД, ул. Стефан 

Стамболов № 6, ет. 5, гр. София,  

e-mail: bulgaria@energo-pro.com, 

БУЛСТАТ/ЕИК 130368870 

ВЕЦ „Сандански“, каскада „Санданска 

Бистрица“, гр. Сандански,  

общ. Сандански, обл. Благоевград 

„Енерго-Про България“ ЕАД, ул. Стефан 

Стамболов № 6, ет. 5, гр. София,  

e-mail: bulgaria@energo-pro.com, 

БУЛСТАТ/ЕИК 130368870 

ВЕЦ „Лиляново“, каскада „Санданска 

Бистрица“, с. Лиляново,  

общ. Сандански, обл. Благоевград 

„Енерго-Про България“ ЕАД, ул. Стефан 

Стамболов № 6, ет. 5, гр. София,  

e-mail: bulgaria@energo-pro.com, 

БУЛСТАТ/ЕИК 130368870 

ВЕЦ „Копринка“, каскада „Копринка“, 

гр. Казанлък, обл. Стара Загора 

„Енерго-Про България“ ЕАД, ул. Стефан 

Стамболов № 6, ет. 5, гр. София,  

ВЕЦ „Стара Загора“, каскада 

„Копринка“, гр. Стара Загора,  
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e-mail: bulgaria@energo-pro.com, 

БУЛСТАТ/ЕИК 130368870 

обл. Стара Загора 

„Енерго-Про България“ ЕАД, ул. Стефан 

Стамболов № 6, ет. 5, гр. София,  

e-mail: bulgaria@energo-pro.com, 

БУЛСТАТ/ЕИК 130368870 

ВЕЦ „Петрохан“, каскада „Петрохан“, 

с. Бързия, общ. Берковица, обл. 

Монтана 

„Енерго-Про България“ ЕАД, ул. Стефан 

Стамболов № 6, ет. 5, гр. София,  

e-mail: bulgaria@energo-pro.com, 

БУЛСТАТ/ЕИК 130368870 

ВЕЦ „Клисура“, каскада „Петрохан“, с. 

Бързия, общ. Берковица, обл. Монтана 

 

 Сертификати за произход за периода от 01.01.2008 г. – 31.12.2008 г. 
 

„Делектра“ ЕООД, ул. Майор Първан Тошев № 

26, ап. 1, гр. София,  

e-mail: delectra@spnet.net,  

БУЛСТАТ/ЕИК BG 130495202 

ВЕЦ „Мало село“, с. Мало село,  

общ. Бобов дол, обл. Кюстендил 

“Елста“ ЕООД, ул. Цар Самуил № 35, ап. 2,  

гр. Плевен,  

e-mail: evstatieva@hotmail.com,  

БУЛСТАТ/ЕИК 114670022 

ВЕЦ „Горни Дъбник“, с. Горни 

Дъбник, общ. Долни Дъбник,  

обл. Плевен 

„ВЕЦ Пеев“ ЕООД, ул. Стефан Караджа № 37,  

гр. Габрово,  

e-mail: alfrida.peev.office@gmail.com, 

БУЛСТАТ/ЕИК 107059988 

ВЕЦ „ПЕЕВ“, в местността 

„Подстанция Иван Беров“ в землището 

на с. Гръблевци, общ. Габрово,  

обл. Габрово 

„Хидроекоенерго – ТАС“ ООД, ул. Врабча № 22, 

гр. София, ж.к. Младост 4, бл. 457, ет. 5, ап. 25,  

e-mail: wlahi@abv.bg,  

БУЛСТАТ/ЕИК 131056489 

ВЕЦ „ТАС“, в землището на с. Влахи, 

общ. Кресна, обл. Благоевград 

“Кресна-електрик“ ООД, ж.к. Еленово, бл. 205,  

вх. В, ап. 4, гр. Благоевград,  

e-mail: ptdimov@abv.bg,  

БУЛСТАТ/ЕИК 101523969 

ВЕЦ „Кресна“, в местност Подината, 

гр. Кресна, общ. Кресна,  

обл. Благоевград 

“Аква-Вак“ ООД, ж.к. Павлово, ул. Мадара № 1, 

гр. София,  

e-mail: aquavak@mail.bg,  

БУЛСТАТ/ЕИК 101641152 

ВЕЦ „Гарваница“, местност Побучен 

камък, с. Бачево, общ. Разлог,  

обл. Благоевград 

„ИС - Транс“ ООД, ул. Борис Тошев № 3А,  

гр. Благоевград,  

e-mail: rumig@mail.bg и plamen_borisov@mail.bg, 

БУЛСТАТ/ЕИК 101107718 

Фотоволтаична централа, с. Стоб, общ. 

Кочериново, обл. Кюстендил 

“Роуд – Енерджи“ ООД, ж.к. Запад, бл. 39, ап. 3, 

гр. Благоевград, 

e-mail: lidip@abv.bg,  

БУЛСТАТ/ЕИК BG 101545734 

ВЕЦ „Ощава“, с. Ощава, общ. Кресна, 

обл. Благоевград 

“ЕЛПРО-ЕС“ ООД, местност Мацкова градина, 

п.к. 111, гр. Сандански,  

e-mail: alex-ek@netissat.bg,  

БУЛСТАТ/ЕИК 101592926 

ВЕЦ „Кашина“, с. Кашина, общ. 

Сандански, обл. Благоевград 

“ЕЛПРО-ЕС“ ООД, местност Мацкова градина, 

п.к. 111, гр. Сандански,  

ВЕЦ „Ярчова скала“, с. Кашина, общ. 

Сандански, обл. Благоевград 
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e-mail: alex-ek@netissat.bg,  

БУЛСТАТ/ЕИК 101592926 

“Еко енерджи“ АД, ул. Горно Броди № 14,  

гр. Сандански, 

БУЛСТАТ/ЕИК 101524576 

ВЕЦ „Лешница“, землището на с. 

Лешница, общ. Сандански,  

обл. Благоевград 

“Еко енерджи“ АД, ул. Горно Броди № 14,  

гр. Сандански, 

БУЛСТАТ/ЕИК 101524576 

ВЕЦ „Арнаут дере“, землище на  

с. Плоски, общ. Сандански,  

обл. Благоевград 

“Хидроенерджи Констръкшън“ ООД,  

бул. Патриарх Евтимий № 22, гр. София,  

e-mail: maria.mihajlova@venture-equity-bg.com, 

БУЛСТАТ/ЕИК 131117324 

ВЕЦ „Ботуня“, с. Ботуня, общ. Враца, 

обл. Враца 

“Ай Пи Зет“ ЕООД, ул. Миньорска № 3,  

гр. Смолян,  

e-mail: ai_pi_zet@abv.bg,  

БУЛСТАТ/ЕИК 830160328 

ВЕЦ „Кутела“ в землище на с. Кутела, 

общ. Смолян, обл. Смолян 

„Снабдяване, заготовки и монтаж“ ООД,  

с. Покровник, п.к. 287, гр. Благоевград,  

общ. Благоевград,  

e-mail: szm_bl@abv.bg, 

БУЛСТАТ/ЕИК BG 811160619 

ВЕЦ „Влахи“, с. Влахи, общ. Кресна, 

обл. Благоевград 

„Руно – Казанлък“ АД, ул. Маньо Стайнов № 4, 

гр. Казанлък,  

e-mail: krasi_yaneva@runo-kazanlak.com, 

БУЛСТАТ/ЕИК 123643298 

ВЕЦ „Миджур“, в землището на с. 

Горни Лом, общ. Чупрене 

„Руно – Казанлък“ АД, ул. Маньо Стайнов № 4, 

гр. Казанлък,  

e-mail: krasi_yaneva@runo-kazanlak.com, 

БУЛСТАТ/ЕИК 123643298 

ВЕЦ „Фалковец“, в землището на  

с. Яньовец, местност Лома,  

общ. Димова, обл. Видин 

„Аверс“ ООД, бул. Свети Димитър Солунски № 

66, гр. Благоевград,  

e-mail: avers@mail.techno-link.com, 

БУЛСТАТ/ЕИК 101056387 

ВЕЦ 2, част от каскада „Ретиже“, в 

землището на с. Кремен, общ. Банско, 

обл. Благоевград 

„Руно – Казанлък“ АД, ул. Маньо Стайнов № 4, 

гр. Казанлък,  

e-mail: krasi_yaneva@runo-kazanlak.com, 

БУЛСТАТ/ЕИК 123643298 

ВЕЦ „Малуша“, в землището на  

р. Козещница, над кв. „Радецки“,  

гр. Габрово, обл. Габрово 

„Хидроенерджи“ ООД, ул. Васил Левски № 3,  

гр. Благоевград, 

ЕИК 101558963 

ВЕЦ „Яново“, имот № 457 в 

землището на с. Яново,  

общ. Сандански, обл. Благоевград 

„Хидроенергострой“ ООД, ул. Васил Левски № 3, 

гр. Благоевград,  

e-mail: hydroenergostroy@abv.bg,  

БУЛСТАТ/ЕИК 130014423 

ВЕЦ „Катунци-1“, имот № 654, кв. 29А 

по плана на с. Катунци,  

общ. Сандански, обл. Благоевград 

„Черна места“ ООД, бул. Тотлебен № 30 - 32,  

ет. 7, гр. София,  

e-mail: m.todorov@uniongroup.bg,  

БУЛСТАТ/ЕИК 131276019 

ВЕЦ „Черна Места“, в землището на 

гр. Якоруда, общ. Якоруда,  

обл. Благоевград 

„Бяла Места“ ООД, бул. Тотлебен № 30 - 32,  

ет. 7, гр. София,  

e-mail: m.todorov@uniongroup.bg,  

ВЕЦ „Бяла Места“, в землището на гр. 

Якоруда, обл. Благоевград 
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БУЛСТАТ/ЕИК 131275950 

„Центриом“ ООД, бул. Тотлебен № 30 - 32, ет. 7, 

гр. София,  

e-mail: m.todorov@uniongroup.bg,  

БУЛСТАТ/ЕИК 130271535 

ВЕЦ „Априлци“, в землището на  

гр. Априлци, обл. Ловеч 

„СЕК“ ООД, бул. Тотлебен № 30 - 32, ет. 7,  

гр. София,  

e-mail: m.todorov@uniongroup.bg,  

БУЛСТАТ/ЕИК 114607538 

ВЕЦ „Милина“, в землището на  

с. Копиловци, общ. Георги Дамяново, 

обл. Монтана 

ЕТ “Слава КИС“ – Спас Андонов, ул. Броди № 32, 

гр. Благоевград,  

e-mail: spasenie_56@abv.bg,  

БУЛСТАТ/ЕИК 101725091 

ВЕЦ „Пороминово“, землище на с. 

Пороминово, общ. Кочериново,  

обл. Кюстендил 

„Пим електрик“ ООД, ул. Трети март № 29, ет. 2, 

гр. Благоевград,  

e-mail: mracenkov@abv.bg,  

БУЛСТАТ/ЕИК 101661870 

ВЕЦ „Галабница“, землище на гр. 

Белица, местност Галабница,  

общ. Белица, обл. Благоевград 

„Димал Ам“ ООД, ул. Кричим № 14, вх. Б, ет. 3, 

гр. София,  

e-mail: dimal.am@gmail.com, 

БУЛСТАТ/ЕИК 831712466 

ВЕЦ „Сушицка 2“, с. Полена,  

общ. Симитли, обл. Благоевград 

„Водемил“ ЕООД, ул. Китка № 15, гр. Кресна,  

e-mail: maia.blagoeva@gmail.com,  

БУЛСТАТ/ЕИК 101636002 

ВЕЦ „Водемил“, с. Горна Брезница, 

общ. Кресна, обл. Благоевград 

„Хидроват“ АД, ул. Т. Александров № 23,  

гр. Благоевград,  

e-mail: hydrovat@abv.bg,  

БУЛСТАТ/ЕИК 101060962 

ВЕЦ „Ретиже“, с. Места, общ. Банско, 

обл. Благоевград 

„Монт Ел“ ЕООД, ул. Чавдар Мутафов № 5А,  

гр. София, 

e-mail: mtk@online.bg,  

БУЛСТАТ/ЕИК 111524029 

ВЕЦ „Трещена 1“, местност Буков 

брод, в землище на с. Дълги дел,  

общ. Георги Дамяново, обл. Монтана 

“Дани-М-97“ ЕООД, ул. Чавдар Мутафов № 5А, 

гр. София,  

e-mail: mtk@online.bg,  

БУЛСТАТ/ЕИК 121358215 

ВЕЦ „Хубча“, в землище на  

с. Бостница, общ. Смолян,  

обл. Смолянска 

„Пирин Ват“ ООД, ул. Бачо Киро № 49,  

гр. София, факс: 02-9306231,  

e-mail: pirin_vat@mail.bg,  

БУЛСТАТ/ЕИК 130922953 

ВЕЦ „Топлика“, с. Мусомища,  

общ. Гоце Делчев, обл. Благоевград 

"Тера Инвестмънт“ ЕООД, ж.к. Люлин 5, бл. 546, 

вх. А, ап. 55, ет. 12, гр. София,  

e-mail: terainvestment@gmail.com, 

БУЛСТАТ/ЕИК 175426011 

ВЕЦ „Тича“, с. Миланово, общ. 

Велики Преслав, обл. Шумен 

„ВЕЦ – Мадан 2000“ ЕООД, бул. България № 3, 

офис 107, гр. Смолян, 

e-mail: rngencheva@abv.bg;  

БУЛСТАТ/ЕИК 120508103 

ВЕЦ „Средногорци 2000“,  

с. Средногорци, общ. Мадан,  

обл. Смолян 

„АТЕК“ ЕООД, ул. Васил Априлов № 1,  

с. Тотлебен, общ. Пордим, област Плевен,  

e-mail: atek@mail.bg,  

ВтЕЦ „Коджакуз“, в землището на  

гр. Търговище, ПИ 73626.200.163,  

гр. Търговище 
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БУЛСТАТ/ЕИК 125032672 

СД „Вертикал-Петков и с-ие“, ул. Дойран № 140, 

гр. Плевен,  

e-mail: vertical@abv.bg,  

БУЛСТАТ/ЕИК 020423883 

ВтЕЦ „Българево-2“, с. Българево, 

общ. Каварна, обл. Добрич 

„Енерджи Инвестмънтс“ АД, бул. Симеоновско 

шосе № 24, ет. 5, офис 26-27, гр. София,  

e-mail: office@energy-investments.org, 

БУЛСТАТ/ЕИК 175084472 

Фотоволтаичен парк „Средногорци“,  

с. Средногорци, общ. Мадан,  

обл. Смолян 

„Сити – Д“ ЕООД, ул. Муткурова № 53, вх. 1,  

ет. 2, ап. 4, гр. Русе,  

e-mail: sitid@mail.bg;  

БУЛСТАТ/ЕИК 117587231 

ВтЕЦ „Могилище 1“, с. Могилище, 

общ. Каварна, обл. Добрич 

„Сити – Д“ ЕООД, ул. Муткурова № 53, вх. 1,  

ет. 2, ап. 4, гр. Русе,  

e-mail: sitid@mail.bg;  

БУЛСТАТ/ЕИК 117587231 

ВтЕЦ „Калето“, гр. Омуртаг,  

обл. Търговище 

Николай Георгиев, ж.к. Дружба, бл. 21, вх. Б,  

ет. 6, ап. 16, гр. Добрич,  

e-mail: nikolai_georgiev3@abv.bg,  

БУЛСТАТ/ЕИК 6811148026 

Фотоволтаичен парк, с. Сенокос,  

общ. Балчик, обл. Добрич 

„ВТК“ ООД, ул. Панайот Волов № 14, вх. 2,  

ап. 16, гр. Шумен, 

e-mail: grozdev@gbg.bg,  

БУЛСТАТ/ЕИК 127585860 

Ветроенергиен парк, в землището на 

гр. Каварна, обл. Добрич 

„МВЕЦ – Буйновска“ ООД, ул. „Лале“ № 20,  

с. Борино, общ. Борино, обл. Смолян,  

e-mail: stoykite_tur@abv.bg, 

БУЛСТАТ/ЕИК 160110722 

ВЕЦ „Буйновска“, в землището на  

с. Ягодина, общ. Борино, обл. Смолян 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – 

Благоевград, ул. Антон Чехов № 3,  

гр. Благоевград,  

БУЛСТАТ/ЕИК 811047831 

ВЕЦ „Ковачица“, в землището на  

с. Бистрица, обл. Благоевград 

„Стил 93“ ЕООД, бул. Черни връх № 12,  

гр. София, 

БУЛСТАТ/ЕИК 831303003 

ВЕЦ „Радомирци“, с. Радомирци,  

общ. Червен бряг, обл. Плевен 

„Стил 93“ ЕООД, бул. Черни връх № 12,  

гр. София, 

БУЛСТАТ/ЕИК 831303003 

ВЕЦ „Ловеч“, местност Баш бунар,  

гр. Ловеч, обл. Ловешка 

„Елефорс“ ЕООД, бул. Черни връх № 12,  

гр. София, 

БУЛСТАТ/ЕИК 131237742 

ВЕЦ „Батошево 1“, с. Батошево,  

общ. Севлиево, обл. Габрово 

„Тракия 97“ ЕООД, бул. Черни връх № 12,  

1421 гр. София, 

БУЛСТАТ/ЕИК 126073031 

ВЕЦ „Чипровци“, с. Железна,  

общ. Чипровци, обл. Монтана 

„Тракия 97“ ЕООД, бул. Черни връх № 12,  

гр. София, 

БУЛСТАТ/ЕИК 126073031 

ВЕЦ „Росица 3“, с. Росица,  

общ. Павликени, обл. Велико Търново 

„Милениум груп“ ООД, кв. 10, м-ст Кокалу,  

в.с. Глобал Сити, бл. Б, ап. 1, Слънчев бряг,  

п.к. 47, гр. Несебър,  

Вятърна централа „Чунчево“,  

с. Раковски, общ. Каварна, обл. Добрич 
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e-mail: milenium_bs@mail.bg,  

БУЛСТАТ/ЕИК 102832915 

„Водоснабдяване и канализация“ ООД – Перник, 

ул. Средец № 11, гр. Перник,  

e-mail: vik_pernik@abv.bg, 

БУЛСТАТ/ЕИК 823073638 

ВЕЦ „Студена“, с. Студена,  

общ. Перник, обл. Перник 

„Хидро“ ООД, ж.к. Овча купел 2, бл. 43, вх. А,  

ет. 4, ап. 10, гр. София,  

e-mail: hydro_bg@techno-link.com, 

БУЛСТАТ/ЕИК 040282671 

ВЕЦ „Севлиево“, в землището на  

с. Сенник, гр. Севлиево, обл. Габрово 

„АРА“ ООД, ул. Покровнишко шосе № 1,  

гр. Благоевград,  

e-mail: odit2002@abv.bg,  

БУЛСТАТ/ЕИК 101618424 

ВЕЦ „Арнаутовци“, с. Сенокос,  

общ. Симитли, обл. Благоевград 

„Валидекс“ ЕООД, бул. Евлоги Георгиев № 116, 

ап. 2, гр. София,  

e-mail: office@validex-bg.com,  

БУЛСТАТ/ЕИК 130318515 

ВЕЦ „Лопян“, с. Лопян, общ. 

Етрополе, обл. Софийска 

„Флеш“ ООД, ж.к. Дружба 2, бл. 324, вх. А, ап. 31, 

гр. София,  

e-mail: flesh_ood@mail.bg,  

БУЛСТАТ/ЕИК 106543041 

ВЕЦ „Флеш“, с. Горни Лом,  

общ. Чупрене, обл. Видин 

„НИК Билдинг Прим“ ЕООД, ул. Железни врати 

№ 33, вх. Б, ап. 7, гр. Варна,  

e-mail: aneliadk@yahoo.ca, longman_sz@abv.bg, 

БУЛСТАТ/ЕИК 117592664 

Малка вятърна електроцентрала, в 

землището на с. Могилище,  

общ. Каварна, обл. Добрич 

„ЕкоВат“ ЕООД, ул. Жельо Дичев № 3,  

гр. Раднево,  

e-mail: ecovat_eood@abv.bg,  

БУЛСТАТ/ЕИК 123758795 

Фотоволтаична централа „Ековат – 

Сърнево“, с. Сърнево, местност 

Чилията, общ. Раднево, обл. Стара 

Загора 

ЕТ „ЕлКомерс – Красимир Николов“, ул. Хайдут 

Велко № 3, гр. Монтана,  

e-mail: elkomers@dir.bg,  

БУЛСТАТ/ЕИК BG 821110212 

ВЕЦ „Бели Вит“, в местност Конски 

дол, гр. Тетевен, общ. Тетевен, обл. 

Ловеч 

„Варнаклима“ ЕООД, Бриз Юг, ж.к. Алено сърце, 

тяло Б, ап. 8, гр. Варна, 

e-mail: longman_sz@abv.bg,  

БУЛСТАТ/ЕИК 103595287 

Малка вятърна електроцентрала,  

в землището на с. Гурково,  

общ. Балчик, обл. Добрич 

„999 – Екоенерджи“ ЕООД, Стопански двор,  

с. Катуница, общ. Садово,  

e-mail: longman_sz@abv.bg,  

БУЛСТАТ/ЕИК 160050188 

Малка вятърна електроцентрала, в 

землището на с. Гурково, общ. Балчик, 

обл. Добрич 

„Алтима инженеринг“ ООД, ул. Опълченска № 9, 

гр. Пловдив,  

e-mail: longman_sz@abv.bg,  

БУЛСТАТ/ЕИК 115574226 

Малка вятърна електроцентрала, в 

землището на с. Гурково, общ. Балчик, 

обл. Добрич 

“Росина Цанкови“ ООД, ул. Барахари № 25,  

гр. Априлци,  

e-mail: rossina_zan@mail.bg,  

БУЛСТАТ/ЕИК BG 030086336 

ВЕЦ „Стърна“, кв. Видима, гр. 

Априлци, общ. Априлци, обл. Ловеч 

“Медиком-Електрик“ ООД, ул. Генерал Карцов  ВЕЦ „Осогово“, с. Гърляно, общ. 
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№ 484, гр. Троян,  

e-mail: medikom_elektrik@mail.bg,  

БУЛСТАТ/ЕИК BG 110508044 

Кюстендил, обл. Кюстендил 

"Вега 2000“ ООД, ул. Стефан Стамболов № 70,  

гр. Пирдоп,  

e-mail: varbenov@engineer.bg,  

БУЛСТАТ/ЕИК 130526039 

ВЕЦ „Душанци“, с. Душанци,  

гр. Пирдоп, обл. София 

„Арко Импорт“ ЕООД, ул. Тачо Даскалов № 2,  

ет. 3, офис 2, п.к. 66, гр. Раднево, обл. Стара 

Загора, e-mail: longman_sz@abv.bg,  

БУЛСТАТ/ЕИК 119595538 

Малка вятърна електроцентрала, в 

землището на гр. Каварна,  

общ. Каварна, обл. Добрич 

“Напоителни системи“ ЕАД, клон Монтана,  

ул. Ген. Столетов № 1, гр. Монтана, 

БУЛСТАТ/ЕИК 831160078 

ВЕЦ „Кошарник“, кв. Кошарник,  

гр. Монтана, обл. Монтана 

“Напоителни системи“ ЕАД, клон Монтана,  

ул. Ген. Столетов № 1, гр. Монтана, 

БУЛСТАТ/ЕИК 831160078 

ВЕЦ „Смирненски“, с. Смирненски,  

общ. Брусарци, обл. Монтана 

„Б-3 Експорт “ ЕООД, бул. Евлоги Георгиев № 59, 

гр. София,  

e-mail: longman_sz@abv.bg,  

БУЛСТАТ/ЕИК 131154691 

Малка вятърна електроцентрала, в 

землището на с. Могилище,  

общ. Каварна, обл. Добрич 

„Напоителни системи“ ЕАД, клон – Плевен,  

ул. Дойран № 136, гр. Плевен,  

БУЛСТАТ/ЕИК 831160078 

ВЕЦ „Телиш“, яз. Телиш, с. Телиш,  

общ. Червен бряг, обл. Плевен 

„Аквафорс“ ЕООД, ул. Цар Иван Асен ІІ № 35,  

гр. Разлог, 

БУЛСТАТ/ЕИК 101154760 

ВЕЦ „Бяла река“, местност Бетолово,  

гр. Разлог, общ. Разлог,  

обл. Благоевград 

 

 Сертификати за произход за периода от 01.01.2009 г. – 30.06.2009 г. 
 

„Ню – КО Загора“ ЕООД, бул. Черни връх № 43, 

гр. София,  

e-mail: simeon.petrov@naftex.bg,  

БУЛСТАТ/ЕИК 130535586 

ВЕЦ „Жребчево“, с. Баня, общ. Нова 

Загора, обл. Сливен 

„Делектра-Хидро“ АД, ул. Майор Първан Тошев 

№ 26, ап. 1, гр. София,  

e-mail: delectra@spnet.net,  

БУЛСТАТ/ЕИК BG 112601586 

ВЕЦ „Лесичово“, с. Лесичово,  

общ. Лесичово, обл. Пазарджик 

„ВЕЦ Енергия“ ЕООД, ул. Банат № 10, гр. София, 

e-mail: v_tzvetkov@litex.bg,  

БУЛСТАТ/ЕИК 110507693 

ВЕЦ „Катунци“, с. Калиманци,  

общ. Сандански, обл. Благоевград 

„ВЕЦ Енергия“ ЕООД, ул. Банат № 10, гр. София, 

e-mail: v_tzvetkov@litex.bg,  

БУЛСТАТ/ЕИК 110507693 

ВЕЦ „Самораново“, с. Самораново, 

общ. Дупница, обл. Кюстендил 

„ВЕЦ Енергия“ ЕООД, ул. Банат № 10, гр. София, 

e-mail: v_tzvetkov@litex.bg,  

БУЛСТАТ/ЕИК 110507693 

ВЕЦ „Койнаре“, гр. Койнаре,  

общ. Червен бряг, обл. Плевен 

„Руно – Казанлък“ АД, ул. Маньо Стайнов № 4, 

гр. Казанлък,  

e-mail: krasi_yaneva@runo-kazanlak.com, 

БУЛСТАТ/ЕИК 123643298 

ВЕЦ „Китка“, в землището на с. Горни 

Лом, общ. Чупрене, обл. Видин 
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„Руно – Казанлък“ АД, ул. Маньо Стайнов № 4, 

гр. Казанлък,  

e-mail: krasi_yaneva@runo-kazanlak.com, 

БУЛСТАТ/ЕИК 123643298 

ВЕЦ „Горни Лом“, землището на  

с. Горни Лом, общ. Чупрене,  

обл. Видин 

„Лъки Енергия“ АД, ул. Горно Броди № 8,  

гр. Сандански, обл. Благоевград,  

e-mail: frossi@abv.bg,  

БУЛСТАТ/ЕИК 101652946 

ВЕЦ „Лъки“, землище на с. Пирин, 

общ. Сандански, обл. Благоевград 

„Аверс“ ООД, бул. Свети Димитър Солунски  

№ 66, гр. Благоевград,  

e-mail: avers@mail.techno-link.com, 

БУЛСТАТ/ЕИК 101056387 

ВЕЦ 1, част от каскада „Ретиже“, в 

землището на с. Кремен, общ. Банско, 

обл. Благоевград 

„Аверс“ ООД, бул. Свети Димитър Солунски  

№ 66, гр. Благоевград,  

e-mail: avers@mail.techno-link.com, 

БУЛСТАТ/ЕИК 101056387 

ВЕЦ 3, част от каскада „Ретиже“, в 

землището на с. Кремен, общ. Банско, 

обл. Благоевград 

“Давидково 2“ ООД, ул. Руен № 10, гр. Смолян,  

e-mail: lyudmil.aleksandrov@venture-equity-bg.com, 

БУЛСТАТ/ЕИК 120549299 

ВЕЦ „Давидково – 2“, в землището на 

с. Вълчан дол, общ. Баните,  

обл. Смолян 

„Руно – Казанлък“ АД, ул. Маньо Стайнов № 4, 

гр. Казанлък,  

e-mail: krasi_yaneva@runo-kazanlak.com, 

БУЛСТАТ/ЕИК 123643298 

ВЕЦ „Асеница 1“, в регулацията на  

гр. Асеновград, обл. Пловдив 

„Руно – Казанлък“ АД, ул. Маньо Стайнов № 4, 

гр. Казанлък,  

e-mail: krasi_yaneva@runo-kazanlak.com, 

БУЛСТАТ/ЕИК 123643298 

ВЕЦ „Асеница 2“, в землището на  

гр. Асеновград, обл. Пловдив 

„Руно – Казанлък“ АД, ул. Маньо Стайнов № 4, 

гр. Казанлък,  

e-mail: krasi_yaneva@runo-kazanlak.com, 

БУЛСТАТ/ЕИК 123643298 

ВЕЦ „Ракита“, в землището на с. 

Ракита, общ. Червен бряг, обл. Плевен 

„Рабиша-Ел“ ЕООД, ул. Васил Левски № 38,  

гр. Благоевград, 

БУЛСТАТ/ЕИК 101788259 

ВЕЦ „Рабиша“, землище на  

с. Толовица, общ. Макреш, обл. Видин 

„Хидроенергострой“ ООД, ул. Васил Левски № 3, 

гр. Благоевград,  

e-mail: hydroenergostroy@abv.bg,  

БУЛСТАТ/ЕИК 130014423 

ВЕЦ „Яхиново“, с. Яхиново,  

общ. Дупница, обл. Кюстендил 

„Огоста Енергия“ ЕООД, ул. Узунджовска № 1, 

гр. София,  

e-mail: i_terziev@litex.bg,  

БУЛСТАТ/ЕИК 121893374 

ВЕЦ „Огоста“, в землището на  

гр. Монтана, в сервитутната зона 

откъм сухия откос на язовирната стена 

на язовир „Огоста“ 

„Сентрал хидроелектрик дьо булгари“ ЕООД,  

ул. Узунджовска № 1, гр. София,  

e-mail: centrales.bulgaria@edf-en.com, 

БУЛСТАТ/ЕИК BG 130799550 

ВЕЦ „Пасарел“, с. Пасарел, обл. София 

 

„Сентрал хидроелектрик дьо булгари“ ЕООД,  

ул. Узунджовска № 1, гр. София,  

e-mail: centrales.bulgaria@edf-en.com, 

БУЛСТАТ/ЕИК BG 130799550 

ВЕЦ „Кокаляне“, с. Кокаляне,  

обл. София 

 

„Нимекс – 2004“ ООД, бул. Витоша № 188, ет. 2, Ветроенергиен парк „Могилище“, 
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ап. 4, гр. София,  

e-mail: office@nimex2004.bg,  

БУЛСТАТ/ЕИК 131198809 

землището на гр. Каварна, обл. Добрич 

„Кабелкомерс“ ООД, Северна промишлена зона 

Лозово, гр. Бургас,  

e-mail: capri@cablecommerce.bg,  

БУЛСТАТ/ЕИК 812231930 

ВЕЦ „Черни Осъм“, с. Черни Осъм,  

общ. Троян, обл. Ловеч 

„Варуна“ АД, бул. Цар Борис ІІІ № 126, ет. 5,  

гр. София, 

e-mail: office@helpik.bg,  

БУЛСТАТ/ЕИК 130924769 

ВЕЦ „Мездра“, в землището на  

с. Бурсен, общ. Мездра, обл. Враца 

„Стил 93“ ЕООД, бул. Черни връх № 12,  

гр. София, 

БУЛСТАТ/ЕИК 831303003 

ВЕЦ „Камен рид“, местност Камен 

рид, гр. Ловеч, обл. Ловешка 

„Елефорс“ ЕООД, бул. Черни връх № 12,  

гр. София, 

БУЛСТАТ/ЕИК 131237742 

ВЕЦ „Батошево 2“, с. Батошево,  

общ. Севлиево, обл. Габрово 

„Тракия 97“ ЕООД, бул. Черни връх № 12,  

гр. София, 

БУЛСТАТ/ЕИК 126073031 

ВЕЦ „Росица 2“, с. Росица,  

общ. Павликени, обл. Велико Търново 

„Лонг ман инвест“ ООД, ул. България № 46,  

бл. Изток, вх. А, ап. 11, гр. Каварна,  

e-mail: longman_sz@abv.bg, 

БУЛСТАТ/ЕИК 123694093 

Малка вятърна електроцентрала, в 

землището на гр. Каварна, обл. Добрич 

ЕТ „Евклипс – Николай Рашев“, ул. Княз 

Александър Батенберг № 12, офис 11, гр. Варна,  

e-mail: evklips@abv.bg, longman_sz@abv.bg, 

БУЛСТАТ/ЕИК 040666191 

Малка вятърна електроцентрала, в 

землището на с. Хаджи Димитър,  

общ. Каварна, обл. Добрич 

„Енерджи инвест“ ЕАД, бул. Христо Ботев № 57, 

гр. София, 

e-mail: valev@karoll.bg, longman_sz@abv.bg, 

БУЛСТАТ/ЕИК 175059241 

Малка вятърна електроцентрала, в 

землището на с. Видно, общ. Каварна, 

обл. Добрич 

„Еко инвест 2004“ ООД, Индустриална зона – юг, 

п.к. 6, гр. Стралджа, обл. Ямбол,  

e-mail: korekt@ivida.net,  

БУЛСТАТ/ЕИК 128584334 

Вятърна електроцентрала – стопански 

двор, с. Воденичане, общ. Стралджа, 

обл. Ямбол 

„ЦИД – Атлас“ ЕООД, ул. Капитан Райчо № 73а,  

гр. Пловдив,  

e-mail: lpashel@dir.bg,  

БУЛСТАТ/ЕИК 825024892 

Вятърна електроцентрала „Вранино-1“, 

с. Вранино, общ. Каварна, обл. Добрич 

„Българско акционерно дружество Гранитоид“ 

АД, ул. Московска № 27 Б, ет. 4, ап. 4, гр. София,  

e-mail: granitoid@online.bg,  

БУЛСТАТ/ЕИК 130529409 

ПАВЕЦ „Калин“ – до с. Пастра,  

ВЕЦ „Каменица“ – до с. Пастра,  

ВЕЦ „Пастра“ – до с. Пастра,  

ВЕЦ „Рила“ – до гр. Рила,  

обл. Кюстендил 

„Енерго-Про България“ ЕАД, ул. Стефан 

Стамболов № 6, ет. 5, гр. София,  

e-mail: bulgaria@energo-pro.com, 

БУЛСТАТ/ЕИК 130368870 

ВЕЦ „Попина Лъка“, каскада 

„Санданска Бистрица“, общ. 

Сандански, обл. Благоевград 

„Енерго-Про България“ ЕАД, ул. Стефан 

Стамболов № 6, ет. 5, гр. София,  

ВЕЦ „Бързия“, каскада „Петрохан“,  

общ. Берковица, обл. Монтана 
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e-mail: bulgaria@energo-pro.com, 

БУЛСТАТ/ЕИК 130368870 

„Енерго-Про България“ ЕАД, ул. Стефан 

Стамболов № 6, ет. 5, гр. София,  

e-mail: bulgaria@energo-pro.com, 

БУЛСТАТ/ЕИК 130368870 

ВЕЦ „Сандански“, каскада „Санданска 

Бистрица“, гр. Сандански,  

общ. Сандански, обл. Благоевград 

„Енерго-Про България“ ЕАД, ул. Стефан 

Стамболов № 6, ет. 5, гр. София,  

e-mail: bulgaria@energo-pro.com, 

БУЛСТАТ/ЕИК 130368870 

ВЕЦ „Лиляново“, каскада „Санданска 

Бистрица“, с. Лиляново,  

общ. Сандански, обл. Благоевград 

„Енерго-Про България“ ЕАД, ул. Стефан 

Стамболов № 6, ет. 5, гр. София,  

e-mail: bulgaria@energo-pro.com, 

БУЛСТАТ/ЕИК 130368870 

ВЕЦ „Копринка“, каскада „Копринка“, 

гр. Казанлък, обл. Стара Загора 

„Енерго-Про България“ ЕАД, ул. Стефан 

Стамболов № 6, ет. 5, гр. София,  

e-mail: bulgaria@energo-pro.com, 

БУЛСТАТ/ЕИК 130368870 

ВЕЦ „Стара Загора“, каскада 

„Копринка“, гр. Стара Загора,  

обл. Стара Загора 

„Енерго-Про България“ ЕАД, ул. Стефан 

Стамболов № 6, ет. 5, гр. София,  

e-mail: bulgaria@energo-pro.com, 

БУЛСТАТ/ЕИК 130368870 

ВЕЦ „Петрохан“, каскада „Петрохан“,  

с. Бързия, общ. Берковица,  

обл. Монтана 

„Енерго-Про България“ ЕАД, ул. Стефан 

Стамболов № 6, ет. 5, гр. София,  

e-mail: bulgaria@energo-pro.com, 

БУЛСТАТ/ЕИК 130368870 

ВЕЦ „Клисура“, каскада „Петрохан“,  

с. Бързия, общ. Берковица,  

обл. Монтана 

„Уиндекс“ ООД, ул. „Славянска“ № 2, гр. София, 

e-mail: windex@mail.bg,  

БУЛСТАТ/ЕИК 175025399 

Вятърна електроцентрала „Топола“, в 

землището на с. Топола, общ. Каварна, 

обл. Добрич 

„Пиринска Бистрица Енергия“ АД, бул. Мария 

Луиза № 100, ет. 4, офис 9, гр. София,  

e-mail: i_terziev@litex.bg, office@pbe.bg, 

БУЛСТАТ/ЕИК 121893417 

ВЕЦ „Пирин“, в землището на  

с. Пирин, общ. Сандански,  

обл. Благоевград 

„Пиринска Бистрица Енергия“ АД, бул. Мария 

Луиза № 100, ет. 4, офис 9, гр. София,  

e-mail: i_terziev@litex.bg, office@pbe.bg, 

БУЛСТАТ/ЕИК 121893417 

ВЕЦ „Спанчево“, местност Селището, 

с. Горно Спанчево, общ. Сандански, 

обл. Благоевград 

 

 2. Одобрява изготвения регистър на издадените сертификати за произход – 

Приложение 1 към настоящото решение, за публикуването му в интернет 

страницата на ДКЕВР. 
 

 Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд 

в 14 (четиринадесет) дневен срок. 
 

Председател: 
Проф. д.т.н. инж. К. Шушулов 

Гл. секретар: 
 Инж. А. Илиева 
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РЕШЕНИЕ 

за определяне на разполагаемостта за производство на 

електрическа енергия, в съответствие с която всеки производител  

е задължен да сключва сделки с крайните снабдители и/или 

обществения доставчик за периода 01.07.2009 г. – 01.07.2010 г. 
Решение на ДКЕВР № ТЕ-017 от 15 юни 2009 г. 

 

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито 

заседание на 15.06.2009 г., след като проведе обсъждане със заинтересованите 

страни и разгледа доклад с вх. № Е-ДК-210/22.05.2009 г. относно определяне на 

разполагаемостта за производство на електрическа енергия, в съответствие с 

която всеки производител е задължен да сключва сделки с крайните 

снабдители и/или обществения доставчик за периода 01.07.2009 г. – 01.07.2010 

г., установи следното. 

 

 Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 17а от Закона за енергетика (ЗЕ), Държавната 

комисия за енергийно и водно регулиране (комисията) определя разполагаемостта за 

производство на електрическа енергия, в съответствие с която всеки производител е 

задължен да сключва сделки с крайните снабдители и/или обществения доставчик. 

По този начин се гарантират необходимите на крайните снабдители количества 

електрическа енергия за продажба на битовите потребители и на малките и средните 

предприятия по регулирани цени. 

 Съгласно чл. 30, ал. 1, т. 1а, т. 4а и т. 6а от ЗЕ на регулиране от комисията 

подлежат: цените, по които производителите в рамките на определената им от 

комисията разполагаемост по чл. 21, ал. 1, т. 17а от ЗЕ продават електрическа 

енергия на крайните снабдители или на обществения доставчик, цените, по които 

общественият доставчик продава на крайните снабдители изкупената на основание 

чл. 21, ал. 1, т. 17а от ЗЕ електрическа енергия, както и цените, по които крайните 

снабдители продават електрическа енергия на битови потребители и предприятия с 

по-малко от 50 души нает персонал и с годишен оборот до 19,5 млн. лв. 

 От друга страна, съгласно § 126 от Преходните и заключителни разпоредби 

на ЗИДЗЕ общественият доставчик и крайните снабдители са длъжни да осигурят 

снабдяването с електрическа енергия по свободно договорени цени на 

потребителите, присъединени към съответните мрежи, които са придобили статут 

на привилегировани потребители, но не са избрали друг доставчик до момента, в 

който не упражнят това си право. 

 Съгласно чл. 93а, ал. 1 от ЗЕ общественият доставчик изкупува 

електрическата енергия от производители, присъединени към преносната мрежа, по 

договори за дългосрочно изкупуване на разполагаемост и електрическа енергия, 

както и тази, произведена от възобновяеми енергийни източници, от 

високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия и 

количеството електрическа енергия, определена по реда на чл. 4, ал. 2, т. 8 от ЗЕ. 

 В съответствие с изискванията на чл. 93а, ал. 1 от ЗЕ и сключените 

дългосрочни договори на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД и „Енел Марица изток 3“ АД 

с „НЕК“ ЕАД за задължително изкупуване на разполагаемост и енергия, по 

отношение на тези централи не са определени квоти, както и за останалите 

производители, за които общественият доставчик има задължението да изкупува 
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електрическата енергия произведена от тях. Тези централи ще участват в 

определянето на квотата на обществения доставчик с количествата енергия съгласно 

сключените до 31.12.2009 г. договори и с прогнозите на „НЕК“ ЕАД за следващото 

полугодие. 

 В съответствие с разпоредбите на чл. 14, ал. 1, т. 3 от приетата с Протоколно 

решение № 31/09.03.2009 г. „Методика за определяне на разполагаемостта за 

производство на електрическа енергия, в съответствие с която всеки производител е 

длъжен да сключва сделки по регулирани цени“ (методиката), ДКЕВР е изискала с 

писмо с изх. № Е-13-01-13/03.04.2009 г. информация относно прогнозното 

количество електрическа енергия, което всяка централа ще произведе през 

предстоящия ценови период 30.06.2009 г. – 01.07.2010 г. Предоставената с писмо с 

вх. № Е-13-01-13/21.04.2009 г. от обществения доставчик информация е изготвена 

на база заявените от производителите прогнозни количества електрическа енергия, 

които те ще произведат през съответния ценови период и съдържа: 

 1. Прогнозни количества електрическа енергия, произведени за периода 

01.07.2009 г. – 30.06.2010 г. от: 

 – заводски централи – 2 530 963 МВтч; 

 – топлофикационни централи – 2 085 132 МВтч; 

 – ВЕИ – 591 231 МВтч; 

 – ВЕЦ, собственост на „НЕК“ ЕАД – 2 400 000 МВтч; 

 – „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД – 7 003 612 МВтч; 

 – „Енел Марица изток 3“ АД – 4 704 435 МВтч. 

 2. Прогнозно потребление на клиенти високо напрежение, присъединени към 

преносната мрежа – 2 331 800 МВтч. 

 3. Пълна нетна разполагаемост на следните централи: 

 – „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД – 13 244 380 МВт.ч; 

 – „ТЕЦ Бобов дол“ ЕАД – 1 359 404 МВт.ч; 

 – „ТЕЦ Марица 3“ АД – 534 000 МВт.ч; 

 – „Топлофикация Русе“ ЕАД (блок 4) – 590 944 МВт.ч; 

 – „ТЕЦ Варна“ ЕАД – 2 486 040 МВт.ч. 

 4. Прогнозно количество електрическа енергия за покриване на 

технологичните разходи за: 

 – разпределение – 4 012 202 МВтч; 

 – пренос – 878 119 МВтч; 

 – ПАВЕЦ – 800 000 МВтч. 

 5. Прогнозно количество електрическа енергия за покриване на 

потреблението на крайния снабдител – 21 518 202 МВтч. 

 

 На основание чл. 14, ал. 1, т. 4 от методиката, с писмо с изх. № Е-13-41-8/ 

03.04.2009 г. е изискана информация от електроенергийния системен оператор 

относно съгласуваната разполагаемост на производителите за разпределението на 

студения резерв, резерва за допълнителни услуги и електроенергийния баланс за 

посочения период. 

 Поисканата от „ЕСО“ ЕАД информация е получена с писмо с вх. № Е-13-41-

8/21.04.2009 г. и съдържа: 

 – актуализиран прогнозен енергиен баланс за второто полугодие на 2009 г.; 
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 – прогнозна месечна разполагаемост на брутната максимална активна 

мощност за свободния и регулиран пазари през второто полугодие на 2009 г., студен 

резерв и допълнителни услуги. 

 Съгласно разпоредбата на чл. 82, т. 7 от Правилата за управление на 

електроенергийната система, електроенергийният системен оператор е длъжен да 

изготви програма за общата разполагаемост и окончателна ремонтна програма за 

2010 г. до 31 октомври на настоящата година. Следователно енергийният и 

мощностен баланс на страната се определя за период от една година. Предвид това, 

„ЕСО“ ЕАД не е предоставил данни за разполагаемостите на централите, 

разпределението на студения резерв и допълнителните услуги за периода 01.01.2010 

г. – 30.06.2010 г. 

 В съответствие с правилото, формулирано в чл. 5 на методиката, нетната 

разполагаемост на всяка кондензационна централа се определя, като от 

съгласуваната с електроенергийния системен оператор брутна разполагаемост се 

изважда разполагаемостта за студен резерв, за допълнителни услуги и за собствени 

нужди. 

 Въз основа на предоставените техническите показатели от производителите в 

подадените от тях заявления за цени съгласно Наредбата за регулиране на цените на 

електрическата енергия, чл. 2, т. 3, и след направения анализ е коригиран процентът 

за собствени нужди на всички централи с изключение на „ТЕЦ Бобов дол“ ЕАД. 

След направената корекция на процента за собствени нужди е променена и 

разполагаемостта за собствени нужди. 

 Определените нетни разполагаемости на централите за второто полугодие на 

2009 г. и първото полугодие на 2010 г. са следните. 

 

Второ полугодие на 2009 г. 
 

Централи 

Брутна 

разпола- 

гаемост 

Студен 

резерв и 

допълни- 

телни 

услуги 

Разпола- 

гаемост 

без 

студен 

резерв и 

услуги 

Собстве-

ни нужди 

Разпола - 

гаемост 

за 

собстве-

ни 

нужди 

Нетна 

разпола- 

гаемост за 

второ 

полугодие 

на 2009 г. 

MВт.ч MВт.ч MВт.ч % MВт.ч MВт.ч 

„АЕЦ Козлодуй“ 

ЕАД 
7 212 881 0 7 212 881 6,50 468 837 6 744 044 

„ТЕЦ Варна“ ЕАД 4 708 937 2 928 675 1 780 262 8,50 151 322 1 628 940 

„ТЕЦ Бобов дол“ 

ЕАД 
1 783 944 649 134 1 134 810 10,40 118 020 1 016 790 

„ТЕЦ Марица 3“ 

АД 
362 012 20 981 341 031 10,80 36 831 304 200 

„Топлофикация 

Русе“ АД (блок 4) 
513 356 37 509 475 847 9,35 44 492 431 355 

Общо  10 125 328 

 

 

 

 

 



 200 

 

Първо полугодие на 2010 г. 
 

Централи 

Брутна 

разпола- 

гаемост 

Студен 

резерв и 

допълни- 

телни 

услуги 

Разпола- 

гаемост 

без студен 

резерв и 

услуги 

Собствени 

нужди 

Разпола - 

гаемост за 

собствени 

нужди 

Нетна 

разпола- 

гаемост за 

второ 

полугодие 

на 2009 г. 

MВт.ч MВт.ч MВт.ч % MВт.ч MВт.ч 

„АЕЦ Козлодуй“ 

ЕАД 
7 123 771 0 7 123 771 6,50 463 045 6 660 726 

„ТЕЦ Варна“ 

ЕАД 
2 994 500 2 057 779 936 721 8,50 79 621 857 100 

„ТЕЦ Бобов дол“ 

ЕАД 
1 544 856 649 134 895 722 10,40 93 155 802 567 

„ТЕЦ Марица 3“ 

АД 
272 644 13 675 258 969 10,80 27 969 231 000 

„Топлофикация 

Русе“ АД (блок 4) 
253 415 26 561 226 854 9,35 21 211 205 643 

Общо  8 757 036 

 

 Общото количество от горепосочената нетна разполагаемост на централите 

за целия регулаторен период е в размер на 18 882 364 MВтч. 

 

 Количествата енергия, които общественият доставчик ще изкупи по реда на 

чл. 93а, ал. 1 от ЗЕ за второто полугодие на 2009 г. и първото полугодие на 2010 г., 

са в съответствие с данните от подаденото заявление по реда на чл. 30, ал. 1, т. 4 от 

ЗЕ и са, както следва. 

 

Второ полугодие на 2009 г. 
 

Заводски централи 1 293 312 MВтч 

Топлофикации 905 651 MВтч 

ВЕИ 179 783 MВтч 

ВЕЦ на НЕК 1 041 500 MВтч 

„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД 3 265 386 MВтч 

„Енел Марица изток 3“ АД 2 159 012 MВтч 

Общо 8 844 644 MВтч 

 

Първо полугодие на 2010 г. 
 

Заводски централи 1 313 998 MВтч 

Топлофикации 1 103 134 MВтч 

ВЕИ 411 448 MВтч 

ВЕЦ на НЕК 1 361 500 MВтч 

„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД 2 739 944 MВтч 

„Енел Марица изток 3“ АД 2 545 423 MВтч 

Общо 9 475 447 MВтч 
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 В съответствие с чл. 14, ал. 1, т. 1 от методиката, в ДКЕВР са постъпили 

писма с вх. №Е-13-47-12/15.04.2009 г. от „ЧЕЗ Електро България“ АД, вх. № Е-13-

47-12/21.04.2009 г. от „ЕВН Електроснабдяване“ АД, с вх. № Е-13-47-12/16.04.2009 

г. от „Е.ОН България Продажби“ АД и с вх. № Е-13-47-12/21.04.2009 г. от „ЕСП 

Златни пясъци“ ООД, с информация относно количествата електрическа енергия, 

необходима им за покриване на потреблението. Съгласно разпоредбата на чл. 14, ал. 

1, т. 2 от методиката, електроразпределителните дружества са предоставили 

необходимата информация относно количествата електрическа енергия, необходима 

за покриване на технологичните разходи по разпределителните мрежи с писма с вх. 

№ Е-13-62-13/15.04.2009 г. от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, с вх. № Е-13-62-

13/21.04.2009 г. от „ЕВН Електроразпределение“ АД, с вх. № Е-13-47-12/16.04.2009 

г. от „Е.ОН България Мрежи“ АД и с вх. № Е-13-62-13/16.04.2009 г. от „ЕРП Златни 

пясъци“ АД. 

 Количествата електрическа енергия, необходима за покриване на 

потреблението и за покриване на технологичните разходи по разпределителните 

мрежи, са, както следва. 

 

„ЧЕЗ Електро България“ АД 

битови и стопански 

потребители, 

MВтч 

второ полугодие на 2009 г. 4 241 988 

първо полугодие на 2010 г. 4 495 630 

общо 8 737 618 

„ЧЕЗ Разпределение 

България“ АД 

технологични разходи, 

MВтч 

второ полугодие на 2009 г. 1 031 170 

първо полугодие на 2010 г. 1 113 503 

общо 2 144 673 

„ЕВН Електроснабдяване“ 

АД 

битови и стопански 

потребители, 

MВтч 

второ полугодие на 2009 г. 3 901 478 

първо полугодие на 2010 г. 4 506 428 

общо 8 407 906 

„ЕВН Електроразпределение“ 

АД 

технологични разходи, 

MВтч 

второ полугодие на 2009 г. 827 587 

първо полугодие на 2010 г. 955 910 

общо 1 783 497 

„Е.ОН България Продажби“ 

АД 

битови и стопански 

потребители, 

MВтч 

второ полугодие на 2009 г. 2 615 513 

първо полугодие на 2010 г. 2 695 410 

общо 5 310 923 

„Е.ОН България Мрежи“ АД 
технологични разходи, 

MВтч 

второ полугодие на 2009 г. 580 604 

първо полугодие на 2010 г. 598 529 

общо 1 179 133 

„ЕСП Златни пясъци“ ООД 

битови и стопански 

потребители, 

MВтч 

второ полугодие на 2009 г. 42 147 

първо полугодие на 2010 г. 25 739 

общо 67 886 

„ЕРП Златни пясъци“ АД 
технологични разходи, 

MВтч 

второ полугодие на 2009 г. 1938 

първо полугодие на 2010 г. 1183 

общо 3121 

Общо 

битови и стопански 

потребители,  

MВтч 

22 524 333 

технологични разходи, 

MВтч 

 

5 110 424 
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 Поради това, че предоставените от крайните снабдители прогнозни 

количества електрическа енергия за покриване на потреблението на битовите 

потребители и предприятията с по-малко от 50 души нает персонал и с годишен 

оборот до 19,5 млн. лв. и представените от електроразпределителни дружества 

прогнозни количества електрическа енергия, необходими за покриване на 

технологичните разходи, не съответстват на информацията, съдържаща се в 

предложенията им за утвърждаване на цени, са взети данните от заявленията за 

цени, съгласно чл. 15 от методиката. 

 Тези количества са завишени с 5 % с цел покриване на консумацията при 

бъдещо увеличение на потреблението. Определените по този начин количества са, 

както следва. 

 

„ЧЕЗ Електро България“ 

АД 

битови и стопански 

потребители, 

MВтч 

второ полугодие на 2009 г. 4 281 433 

първо полугодие на 2010 г. 4 456 185 

общо 8 737 618 

„ЧЕЗ Разпределение 

България“ АД 

технологични 

разходи, 

MВтч 

второ полугодие на 2009 г. 978 614 

първо полугодие на 2010 г. 1 060 166 

общо 2 038 780 

„ЕВН Електроснабдяване“ 

АД 

битови и стопански 

потребители, 

MВтч 

второ полугодие на 2009 г. 3 295 873 

първо полугодие на 2010 г. 3 672 146 

общо 6 968 018 

„ЕВН 

Електроразпределение“ АД 

технологични 

разходи, 

MВтч 

второ полугодие на 2009 г. 767 436 

първо полугодие на 2010 г. 831 388 

общо 1 598 824 

„Е.ОН България 

Продажби“ АД 

битови и стопански 

потребители, 

MВтч 

второ полугодие на 2009 г. 2 319 955 

първо полугодие на 2010 г. 2 590 003 

общо 4 909 958 

„Е.ОН България Мрежи“ 

АД 

технологични 

разходи, 

MВтч 

второ полугодие на 2009 г. 529 726 

първо полугодие на 2010 г. 573 870 

общо 1 103 596 

„ЕСП Златни пясъци“ ООД 

битови и стопански 

потребители, 

MВтч 

второ полугодие на 2009 г. 44 254 

първо полугодие на 2010 г. 27 026 

общо 71 280 

„ЕРП Златни пясъци“ АД 

технологични 

разходи, 

MВтч 

второ полугодие на 2009 г. 1919 

първо полугодие на 2010 г. 1202 

общо 3121 

Общо 

битови и стопански 

потребители, 

MВтч 

второ полугодие на 2009 г. 9 941 515 

първо полугодие на 2010 г. 10 745 359 

общо 20 686 874 

технологични 

разходи, 

MВтч 

второ полугодие на 2009 г. 2 277 695 

първо полугодие на 2010 г. 2 466 626 

общо 4 744 321 

  

 Количествата електрическа енергия, необходима за покриване на 

технологичните разходи по разпределителните мрежи за ценовия период, са както 

следва: 

 – „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – 2038 780 MВтч (18,52 %); 

 – „Е.ОН България Мрежи“ АД – 1 103 596 MВтч (17,80 %); 

 – „ЕВН България Електроразпределение“ АД – 1 598 824 MВтч (17,51 %); 
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 – „ЕРП-Златни пясъци“ АД – 3121 MВтч (4,39 %). 

 Общото количество на електрическата енергия, необходима за покриване на 

технологичните разходи по разпределението за ценовия период, e в размер на 4 744 

321 MВтч. 

 Количеството, необходимо за покриване на потреблението на крайните 

снабдители за целия регулаторен период, е в размер на 20 686 874 MВтч, като за 

второ полугодие на 2009 г. и първо полугодие на 2010 г. е съответно в размер на 9 

941 515 MВтч и 10 745 359 MВтч. 

 Потреблението на крайните снабдители се покрива с енергия от 

кондензационните централи и се допълва от енергията на обществения доставчик, 

закупена по чл. 93а от ЗЕ. 

 Предвид получените данни, общото количество електрическа енергия, което 

ще бъде произведено в страната за предстоящия ценови период, е в размер на 37 202 

455 MВтч. 
 

 Процентното участие (коефициент Кi) на всяка една от кондензационните 

централи и обществения доставчик в регулирания пазар е определена въз основа на 

отношението между общото количество, необходимо на крайните снабдители за 

покриване на потреблението, и общото количество на произведената електрическа 

енергия в страната за периода, съгласно чл. 8 от методиката. 

 На 27.04.2009 г. е проведена среща с представители на производителите за 

обсъждане проекта на решение относно определяне на разполагаемостта за 

производство на електрическа енергия, в съответствие с която всеки производител е 

задължен да сключва сделки с крайния снабдител и/или обществения доставчик 

през второто полугодие на 2009 г. и първото полугодие на 2010 г. Дружествата са 

изразили своите становища с писма вх. № Е-14-24-11/08.06.2009 г., вх. № Е-14-33-

7/29.05.2009 г. и вх. № Е-14-34-2/09.06.2009 г. в съответствие с изискването на чл. 

13 от методиката промените да се извършват след съгласуване с производителите, за 

които се определят квоти. Представените становища съответно са следните. 

 1. „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД предлага количеството електрическа енергия, 

необходима за покриване на потреблението на крайните снабдители, да бъде 

равномерно разпределено за периода в размер на 4 100 000 MВтч за всяко полугодие 

предвид планираната ремонтна програма, включваща по 57 дни престои за 

презареждане и модернизация на блок № 6 от 12.09.2009 г. до 08.11.2009 г. и на 

блок № 5 от 15.04.2010 г. до 11.06.2010 г. и съгласувания с „ЕСО“ ЕАД график за 

предоставяне на разполагаема мощност за второто полугодие на 2009 г. 

 2. „ТЕЦ Бобов дол“ АД изразява несъгласие с така предложените в проекта 

на решение квоти за второ полугодие на 2009 г., тъй като с отчитане на 

ангажиментите към „ЕСО“ ЕАД се осигурява работа на централата приблизително 

за 2000 часа. През останалия период централата следва да не работи и предвид 

опита от досегашни режими на работа на ЕЕС, може да се стигне до дефицит на 

активна енергия в района. 

 3. Във връзка с проведеното обсъждане, „ТЕЦ Марица 3“ АД изразява 

несъгласие с така предложените в проекта на решение квоти и счита, че това ще 

доведе централата до тежки финансови загуби поради невъзможност за реализиране 

на производствената програма. Поради това дружеството желае квотата за 
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регулирания пазар на електрическа енергия за второ полугодие на 2009 г. да бъде в 

размер на 295 000 MВтч, а за първо полугодие на 2010 г. – 230 000 MВтч. 

 4. В своето писмо „ТЕЦ Варна“ ЕАД е поискало количеството електрическа 

енергия, с което да участва на регулирания пазар, да бъде определено съобразно 

нетна разполагаемост в размер на 1 628 940 MВтч за второто полугодие на 2009 г. и 

857 100 MВтч за първото полугодие на 2010 г. 
  

 След направените анализи на информацията по чл. 11 и чл. 12 от методиката 

е установено наличие на съществени разлики в цените, вследствие на което ДКЕВР 

е направила преразпределение на определените индивидуални квоти със следните 

аргументи. 

 Поради необходимостта от равномерно разпределение на работата на един 

блок на „ТЕЦ Бобов дол“ АД, предназначен за регулирания пазар, и с цел запазване 

на сигурността на електроенергийната система, за предотвратяване на евентуален 

недостиг на активна енергия и реактивна мощност, което от своя страна може да 

доведе до нарушаване на устойчивостта на системата, в частност по 

междусистемните електропроводи с Македония и Гърция, и поради направени 

размествания в ремонтната програма на централата, коефициентът Кi на „ТЕЦ Бобов 

дол“ АД за участието му в регулирания пазар е преизчислен съобразно променената 

нетна разполагаемост за периода. 

 Приемането на предложените квоти от „ТЕЦ Марица 3“ АД и отчитането на 

обективните възможности на централата за работа на един блок на регулирания 

пазар с възможности за предоставяне на допълнителни услуги на „ЕСО“ ЕАД 

налагат изменение на коефициента Кi, при което нетната разполагаемост на 

централата се запазва. 

 С подаденото в ДКЕВР заявление за цени „ТЕЦ Варна“ ЕАД заявява 

произведена електроенергия бруто за периода 01.07.2009 г. – 30.06.2010 г. в размер 

на 3 906 900 MВтч. След разглеждане на заявлението и писмо с техен изх. № 

1454/10.06.2009 г., отчитайки наличието на договорена разполагаема мощност за 

студен резерв от три блока на централата, планираната ремонтна програма и 

извеждането от експлоатация на блок № 1 от 01.01.2010 г., при утвърждаване на 

индивидуалната квота на производителя ДКЕВР е определила нетна разполагаемост, 

по-малка от първоначално заявената. 

 Предвид факта, че произведената електрическа енергия от горецитираните 

централи в рамките на техните квоти е предназначена за регулирания пазар, 

комисията е определила размера на квотите на отделните централи така, че да 

осигури балансирано изменение на цените, съблюдавайки принципа на чл. 24, ал. 1, 

т. 3 от ЗЕ. Поради това комисията е определила индивидуални квоти за централите, 

като е съобразила техния размер с индивидуалните технически характеристики на 

отделните производители на електрическа енергия, както и с тяхното влияние върху 

цените на крайните потребители. 
 

 Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 17а от Закона за 

енергетиката, 
 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

Р Е Ш И: 
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 1. Определя, считано от 01.07.2009 г., разполагаемостта за производство на 

електрическа енергия, в съответствие с която производителите са длъжни да 

сключват сделки по регулирани цени с обществения доставчик, както и неговото 

участие за покриване на потреблението на крайните снабдители до 30.06.2010 г., 
както следва: 

 

Централи  

и обществен доставчик 

Нетна 

разполагаемост 

за второ 

полугодие  

на 2009 г., 

MВт.ч 

 

Коефициент Кi, 

% 

 

Нетна разполагаемост  

за сключване на 

сделки с ОД за 

покриване на 

потреблението на 

крайните снабдители 

през второ полугодие 

на 2009 г., 

MВт.ч 

„АЕЦ Козлодуй“ АД 6 744 044 60,79 4 100 000 

„ТЕЦ Варна“ ЕАД 1 628 940 47,93 780 728 

„ТЕЦ Бобов дол“ ЕАД 1 016 790 59,31 603 053 

„ТЕЦ Марица 3“ АД 304 200 96,02 292 097 

„Топлофикация Русе“ АД 

(блок 4) 
431 355 47,93 206 742 

Обществен доставчик 8 844 644 44,76 3 958 895 

 

Централи  

и обществен доставчик 

Нетна 

разполагаемост 

за първо 

полугодие 

на 2010 г., 

MВт.ч 

 

Коефициент Кi, 

% 

 

Нетна разполагаемост 

за сключване на 

сделки с ОД за 

покриване на 

потреблението на 

крайните снабдители 

през първо полугодие 

на 2010 г., 

MВт.ч 

„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД 6 660 726 61,56 4 100 000 

„ТЕЦ Варна“ ЕАД 857 100 55,93 479 398 

„ТЕЦ Бобов дол“ ЕАД 802 567 73,50 589 896 

„ТЕЦ Марица 3“ АД 231 000 99,01 228 702 

„Топлофикация Русе“ АД 

(блок 4) 
205 643 55,93 115 021 

Обществен доставчик 9 475 447 55,22 5 232 342 

 

 2. Централите „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД и „Енел Марица изток 3“ АД 

продават разполагаемост и енергия на обществения доставчик съгласно сключените 

дългосрочни договори. 

 3. Топлофикационните и заводските централи, договорили количества 

електрическа енергия с обществения доставчик, са длъжни да продават 

произведената от тях енергия съгласно договорените количества, необходими на 

обществения доставчик за покриване на потреблението на крайните снабдители. 

 4. Изкупуването на електрическа енергия и разполагаемост от „ТЕЦ Варна“ 

ЕАД се извършва съгласно сключен договор за продажба на допълнителни услуги и 

студен резерв. 
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 5. Процедурата за заявяване и коригиране на количества електрическа 

енергия от крайните снабдители, необходима им за покриване на потреблението на 

битовите потребители и предприятия с по-малко от 50 души нает персонал и с 

годишен оборот до 19,5 млн. лв., към обществения доставчик е съгласно Правилата 

за търговия с електрическа енергия. 

 6. „НЕК“ ЕАД, в качеството му на обществен доставчик, договорило месечни 

количества електрическа енергия в рамките на разполагаемостта, определена по чл. 

21, т. 17 а от ЗЕ по т. 1, има право да изкупува количеството електрическа енергия, 

надхвърлящо сумата от количествата електрическа енергия от всички регистрирани 

почасови графици за доставка по договорите при свободно договорени цени, 

необходимо за покриване на потреблението на потребители, присъединени към 

електропреносната мрежа, които са придобили статут на привилегировани, но не са 

избрали друг доставчик. 

 7. Процедурата за заявяване на количества електрическа енергия от 

обществения доставчик към производителите по т. 1 за покриване на потреблението 

на крайните снабдители е съгласно Правилата за търговия с електрическа енергия. 

 8. Количествата електрическа енергия, които общественият доставчик е 

длъжен да осигури за покриване на потреблението на крайните снабдители за 

второто полугодие на 2009 г., са: 

 – за „ЧЕЗ Електро България“ ЕАД – 4 281 433 MВтч; 

 – за „Е.ОН България Продажби“ ЕАД – 2 319 955 MВтч; 

 – за „ЕВН България Електроснабдяване“ АД –3 295 873 MВтч; 

 – за „ЕСП Златни пясъци“ ООД – 44 254 MВтч. 

  9. Количествата електрическа енергия, които общественият доставчик е 

длъжен да осигури за покриване на потреблението на крайните снабдители за 

първото полугодие на 2010 г., са: 

 – за „ЧЕЗ Електро България“ ЕАД – 4 456 185 MВтч; 

 – за „Е.ОН България Продажби“ ЕАД – 2 590 003 MВтч; 

 – за „ЕВН България Електроснабдяване“ АД –3 672 146 MВтч; 

 – за „ЕСП Златни пясъци“ ООД – 27 026 MВтч. 

 10. Количествата електрическа енергия, предназначени за покриване на 

технологичните разходи на електроразпределителните дружества по преноса през 

електроразпределителните мрежи за второто полугодие на 2009 г., са: 

 – за „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – 978 614 MВтч; 

 – за „Е.ОН България Мрежи“ АД – 529 726 MВтч; 

 – за „ЕВН България Електроразпределение“ АД – 767 436 MВтч; 

 – за „ЕРП Златни пясъци“ АД – 1919 MВтч. 

 11. Количествата електрическа енергия, предназначени за покриване на 

технологичните разходи на електроразпределителните дружества по преноса през 

електроразпределителните мрежи за първото полугодие на 2010 г., са: 

 – за „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – 1 060 166 MВтч; 

 – за „Е.ОН България Мрежи“ АД – 573 870 MВтч; 

 – за „ЕВН България Електроразпределение“ АД – 831 388 MWh; 

 – за „ЕРП Златни пясъци“ АД – 1202 MВтч. 

 12. Процедурата за заявяване и коригиране на количества електрическа 

енергия от електроразпределителните дружества за покриване на технологичните 

разходи по преноса през собствените електроразпределителни мрежи към 
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обществения доставчик се осъществява съответно по реда на чл. 19б от Правилата 

за търговия с електрическа енергия. 

 13. Определените по т. 1 от решението разполагаемости и количествата 

електрическа енергия по т. 8, 9, 10 и 11 от решението се разпределят помесечно въз 

основа на сключени договори между обществения доставчик и съответния 

лицензиант. 

 14. Количествата електрическа енергия в размер над определените по т. 8, 9, 

10 и 11 се изкупуват от крайните снабдители и електроразпределителните 

дружества по свободно договорени цени. 

 

 Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд 

в 14 (четиринадесет) дневен срок. 

 

Председател: 
Проф. д.т.н. инж. К. Шушулов 

Гл. секретар: 
Инж. А. Илиева 

 

 

 

РЕШЕНИЯ 

за издаване, изменение, допълнение 

и прекратяване на лицензии 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ И1-Л-261-3 от 19 януари 2009 г. 
 

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито 

заседание, проведено на 19.01.2009 г., като разгледа преписка № 67/2008 г., 

образувана по заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-62/07.11.2008 г., подадено от 

„Полимери“ АД, гр. Девня, за изменение на лицензия за дейността 

„производство на електрическа и топлинна енергия“, събраните данни от 

проведено на 13.01.2009 г. открито заседание по преписката и доклад с вх. № Е-

ДК-476/29.12.2008 г., установи следното. 
  

 „Полимери“ АД има издадена Лицензия № Л-261-03/10.03.2008 г. за 

дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“, с условие за 

изграждане на енергиен обект – „Централа за комбинирано производство на 

електрическа и топлинна енергия“, с обща електрическа мощност 10,875 МВт и 

обща топлинна мощност 17,77 МВт (с включването на допълнителна горелка – 19,45 

МВт, общата топлинна мощност ще бъде 37,22 МВт).  

 Със заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-62/07.11.2008 г., по което е образувана 

преписка № 67/2008 г., „Полимери“ АД, гр. Девня, е поискало от Държавната 

комисия за енергийно и водно регулиране изменение на лицензията поради 

удължаване на срока за изграждане на енергийния обект. Съгласно т. 3.3 от 

издадената лицензия „Срокът за изграждане е 6 (шест) месеца, считано от датата на 

влизане в сила на тази лицензия“. Определеният срок от 6 месеца за изграждане на 
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обекта е изтекъл на 25.10.2008 г., но обектът не е бил изграден, заради което 

„Полимери“ АД е поискало изменение на лицензията поради удължаване срока за 

изграждане на енергийния обект.  

 Като основание за исканото изменение на лицензията заявителят е посочил 

забавяне в изграждането на газопровода, захранващ енергийния обект, поради 

възникнала съдебна процедура по преминаването му през частни имоти и 

предстоящи довършителни работи. Заявителят е представил нов график за 

реализация на проекта, съгласно който новият срок на въвеждане в експлоатация ще 

бъде през април 2009 г. Не се предвиждат изменения в проектната част на 

енергийния обект и на неговите технически и технологични характеристики. 

Удължаването на срока за изграждане на новия енергиен обект няма да доведе до 

незаконосъобразен отказ за снабдяване на потребители с електрическа и топлинна 

енергия и лицензията може да бъде изменена така, както е поискано от дружеството. 

 Удължаването на срока за изграждане на енергийния обект, при равни други 

условия, няма да доведе до промени във финансовите възможности на дружеството 

по отношение на осигуряването на необходимите средства и обезпечения във връзка 

с осъществяването на дейността „производство на електрическа и топлинна 

енергия“. 
 

 Съгласно разпоредбата на чл. 47, ал. 1, т. 9 от Наредбата за лицензиране на 

дейностите в енергетиката (НЛДЕ) лицензията съдържа „разпоредителна част, с 

която се определят специалните условия за осъществяване на лицензионната 

дейност“, а съгласно чл. 49, т. 5 от НЛДЕ специалните условия по лицензията се 

определят в зависимост от лицензионната дейност и включват без ограничение 

„изисквания към изграждането на енергийния обект, когато лицензията е издадена 

преди неговото изграждане“. От друга страна, по силата на чл. 47, ал. 3 от НЛДЕ, 

актуализирането на приложението по чл. 47, ал. 2, т. 1 от НЛДЕ (Приложение № 1, 

което съдържа и срока за изграждане на обекта) се счита за изменение на 

лицензията.  

 Следователно срокът за изграждане на енергийния обект е част от 

специалните условия по лицензията и неговата промяна налага промяна в 

разпоредителната част на лицензията и в Приложение № 1 към нея, което е 

изменение на лицензията. 
 

 В съответствие с изискването на чл. 13, ал. 3, т. 1 от Закона за енергетиката, 

на 13.01.2009 г. е проведено открито заседание за обсъждане на доклад с вх. № Е-

ДК-476/29.12.2008 г., на което упълномощеният представител на „Полимери“ АД е 

поискал по-дълъг срок за изграждане на енергийния обект, което комисията намира 

за основателно. 
                        

 Във връзка с изложеното по-горе и на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и чл. 

51, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката и чл. 47, ал. 1, т. 9, ал. 2, т. 1 и ал. 3, чл. 

49, т. 5, чл. 61 и чл. 62, ал. 1, т. 1 от Наредбата за лицензиране на дейностите в 

енергетиката, 
 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

Р Е Ш И: 
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 1. Изменя Лицензия № Л-261-03/10.03.2008 г. за дейността „производство на 

електрическа и топлинна енергия“, издадена на „Полимери“ АД, със седалище и 

адрес на управление: гр. Девня, Промишлена зона, ЕИК 813143369, като в т. 3.3 от 

разпоредителната част на лицензията думите „6 (шест) месеца“ се заменят с „18 

(осемнадесет) месеца“. 

 2. Одобрява актуализирано Приложение № 1 „Технически проект и график за 

реализация на проекта“ към лицензията, приложение към това решение.  

      

 Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд 

в 14 (четиринадесет) дневен срок. 
 

Председател: 
Проф. д.т.н. инж. К. Шушулов 

Гл. секретар: 
 Инж. А. Илиева 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ Л-290 от 2 февруари 2009 г. 

 

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито 

заседание, проведено на 02.02.2009 г., след преглед на приложените документи 

по преписка № 19/2008 г., образувана по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-

19/14.04.2008 г. на „НЕКО“ АД за издаване на лицензия за производство на 

електрическа енергия преди изграждане на енергийния обект и събраните 

данни от проведеното на 27.01.2009 г. открито заседание по преписката и 

доклад с вх. № Е-ДК-20/16.01.2009 г., установи следното.  
 

 Преписка № 19/2008 г. е образувана по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-

19/14.04.2008 г. на „НЕКО“ АД за издаване на лицензия за производство на 

електрическа енергия преди изграждане на енергийния обект на основание чл. 39, 

ал. 3 от Закона за енергетиката. 

 „НЕКО“ АД e юридическо лице по смисъла на чл. 40, ал. 6 от Закона за 

енергетиката, а именно юридическо лице, регистрирано по законодателството на 

държава членка на Европейския съюз. Това се доказва с представено удостоверение 

(заверен превод) от Дирекция „Акционерни дружества и търговия“ на Атинска 

префектура, Източен сектор, Отдел В за актуалното състояние на АД с 

наименование „Междубалканско акционерно дружество за търговия с електрическа 

енергия“ с фирма „Neco S.A.“, фирмено дело № 52513/01АТ/В02/271 от 2002 г. 

Заявителят е регистриран като акционерно дружество със седалище и адрес на 

управление: Република Гърция, гр. Атина, кв. „Маруси“, бул. „Кифисиас“ № 209, 

данъчен номер 999631399.  

 Следователно заявителят отговаря на изискванията на чл. 40, ал. 1 от Закона 

за енергетиката. 

 Заявителят е представил заверен превод на актуална публикация в 

„Държавен вестник“ на Гърция за регистрацията на „НЕКО“ АД и неговия 

управителен съвет, според която: 
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 1. Дружеството е с предмет на дейност: търговия на гръцкия пазар с 

електрическа енергия с български произход, която ще бъде транспортирана към 

гръцкия пазар или директно от българската преносна мрежа или с ползването на 

българската преносна мрежа и/или на преносните мрежи на други балкански страни, 

свързани с Гърция. 

 Търговската дейност на дружеството на гръцкия пазар ще се извършва 

съгласно гръцкото законодателство. 

 2. Дружеството ще е юридическо лице, чрез което „Национална електрическа 

компания“ ЕАД и/или което и да е нейно дъщерно дружество ще продава 

електрическа енергия на трети лица за внос на гръцкия пазар чрез преносните 

мрежи на електрическа енергия, описани в т. 1. 

 3. Търговия с електрическа енергия с български или друг произход към други 

балкански държави като Албания, Македония, Сърбия и България съгласно 

разпоредбите на действащото законодателство на тези страни. 

 4. Проектиране, доставка, строителство, разширение, преобразуване, 

поддръжка и функциониране на топлоелектрически централи в България. 

 5. Преобразуване и пускане в действие на вече съществуващи 

електроцентрали в България. 

 6. Всякаква търговска и индустриална дейност, която подпомага и съдейства 

за продажбата и пласирането на произвежданата или пренасяната от дружеството 

енергия. 

 7. Участие в други дружества, вече съществуващи или бъдещи, независимо 

от дружествената им форма, с еднакъв, сходен или допълващ се предмет на дейност, 

както и сътрудничество с такива дружества под всякаква форма и начин, както и 

представителство на дружества и предприятия с еднакъв или пряко или косвено 

сходен предмет на дейност. 

 

 Капиталът на дружеството е в размер на 60 000 евро, разделен на 6000 

поименни акции с номинална стойност 10 евро всяка. Той е внесен в брой, както 

следва: 

 – първото дружество учредител „Национална електрическа компания“ ЕАД 

внася сумата 30 000 евро; 

 – второто дружество учредител „Промитеас газ“ АД внася сумата 15 000 

евро; 

 – третото дружество учредител „Дамко енерджи“ АД внася сумата 15 000 

евро. 

 Дружеството се управлява от Управителен съвет в състав: Любомир 

Михайлов Велков (председател), Юлиан Георгиев Желязков (заместник-

председател), Димитриос Копелузос (изпълнителен директор) и Христос Копелузос 

(член). 

 В отношенията му с Държавната комисия за енергийно и водно регулиране 

дружеството се представлява от г-н Владимир Георгиев Вълчев, живущ в България, 

с адрес: София, бул. „Джеймс Баучер“ № 32, с данъчен номер 4210236528.  

 Видно от нотариално заверените декларации, представени от пълномощника 

Владимир Вълчев, дружеството не е в производство по несъстоятелност, не 

притежава и не е подавало заявление за издаване на лицензия по Закона за 
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енергетиката, не му е отнемана лицензията за дейност по Закона за енергетиката и 

не му е издаван отказ за издаване на такава.  

 Следователно издаването на лицензия няма да е в противоречие с чл. 40, ал. 

4, т. 1 и 3 от Закона за енергетиката. 

 

 Съгласно разпоредбата на чл. 40, ал. 2 от Закона за енергетиката, в случай на 

издаване на лицензия преди да е изграден енергийният обект, с който ще се 

осъществява лицензионната дейност, изискването заявителят да има вещни права 

върху този енергиен обект трябва да е налице към момента на започване на 

дейността. Съгласно чл. 22, ал. 1 от Наредбата за лицензиране на дейностите в 

енергетиката, при въвеждане в търговска експлоатация на енергийния обект 

лицензиантът е длъжен да представи пред комисията документи, сред които и 

такива, доказващи правото на собственост, съответно ограниченото вещно право на 

ползване върху обекта, с който ще се осъществява лицензионната дейност. 

 В подаденото от „НЕКО“ АД заявление е посочено, че изграждането на 

парковете от вятърни централи ще бъде извършено в района южно от Крумовград, в 

близост до границата с Гърция. Парковете ще се състоят от 36 бр. вятърни 

генератори, разположени на 2,5 км южно от с. Черничево, вис. Таушан тепе и в 

района на вис. Тумбата. По данни на заявителя, собственик на земята в района, 

където се предвижда изграждането на обекта, е Държавната агенция по горите към 

Министерския съвет. 

 Съгласно представения от „НЕКО“ АД строителен график на 

инвестиционния проект се предвижда пускането в експлоатация на 

ветроенергийните паркове да бъде през януари 2010 г. 

 „НЕКО“ АД е поискало срокът на лицензията за производство на 

електрическа енергия от ветроенергийните паркове да бъде 15 години, с намерение 

за продължаване срока на лицензията.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 Направеното искане е обосновано с мотивите, че се приема средна 

продължителност на техническия живот и най-добра производителност на 

вятърните генератори. 

 „НЕКО“ АД е представило идеен инвестиционен проект, който предвижда 

изграждане общо на 36 бр. вятърни генератори с обща инсталирана мощност 72 

MВт, разположени южно от гр. Крумовград в близост до границата с Гърция. 

 Дружеството е извършило оценка на вятърния потенциал чрез измерване на 

скоростта и направленията на вятъра на височина 30 м от повърхността на земята по 

протежение на фронта на разполагане на вятърните генератори на надморска 

височина 843 м. Направен е изводът, че районът на измерванията и районът на 

разполагане на генераторите се влияят от един и същи поток на вятъра, т.е. от една и 

съща система на атмосферна циркулация. Измервателната програма е осъществена 

след монтирането на измервателната станция на 14.07.2006 г. и работи до 16.01.2007 

г., след което е развита 30-метрова система за измерване, която работи и в момента. 

 От направения анализ на измерването е установено: 

 – средната годишна скорост на вятъра е 7 м/сек на височина 31 м от 

повърхността на земята; 

 – основното направление на вятъра е северно и североизточно с честота на 

проявление 40 % и енергиен принос 39 %, както и южно и югозападно с честота на 

проявление 32 % и енергиен принос 44 %; 
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 – средното ниво на турбуленция е 9,2 %, 10,6 % и 11,7 % на височина 

съответно 31 м, 20 м и 10 м; 

 – дневното колебание на почасовата скорост на вятъра е в границите на 0,7 

м/сек.  

 За реализация на инвестиционния проект ще се използват вятърни 

генератори „ENERCON“, тип E-70, със следните технически характеристики: 

 – номинална мощност – 2 MВт; 

 – диаметър на ротора – 71 м; 

 – височина на вала – 64 м; 

 – брой на лопатките – 3 бр.; 

 – скорост при стартиране – 2,0 м/сек; 

 – скорост при номинална мощност – 12,5 м/сек. 

 При така избрания тип вятърни генератори ще бъде постигнато: 

 – пълно използване на вятърния потенциал и при по-ниски скорости на 

вятъра; 

 – по-малка степен на износване, съответно по-дълъг експлоатационен живот 

на съоръженията поради липса на редуктор на оборотите, респ. допълнително 

обслужване на зъбни предавки; 

 – инсталиране на по-голяма електрическа мощност на ограничено 

пространство поради неголемия диаметър на ротора в сравнение с мощността му. 

  

 Съгласно инвестиционния проект ще бъдат обособени: 

 – Ветроенергиен парк № 1 – разположен на 2,5 км южно от с. Черничево, гр. 

Крумовград, включващ 10 бр. вятърни генератори на германската фирма 

ENERCON, тип Е70, с единична мощност 2 MВт, с обща инсталирана мощност 20 

MВт.  Предвижда се средното годишно производство от ветроенергийния парк да 

бъде 42 500 МВтч, като се очаква да работи средно около 2126 часа годишно.  

 – Ветроенергиен парк № 2 – разположен южно от гр. Крумовград в района 

на вис. Таушан тепе в Източните Родопи, включващ 13 бр. вятърни генератори на 

германската фирма ENERCON, тип Е70, с единична мощност 2 MВт, с обща 

инсталирана мощност 26 MВт. Предвижда се средното годишно производство от 

ветроенергийния парк да бъде 51 012 МВтч, като се очаква да работи средно около 

1962 часа годишно.  

 В резултат на допълнително направени измервания на вятърния потенциал е 

установено, че съществуват капацитивни възможности за изграждане на още един 

ветроенергиен парк.   

 – Ветроенергиен парк № 3 – разположен южно от гр. Крумовград в района 

на вис. Тумбата, включващ 13 бр. вятърни генератори на германската фирма 

ENERCON, тип Е70, с единична мощност 2 MВт, с обща инсталирана мощност 26 

MВт. Предвижда се средното годишно производство от ветроенергийния парк да 

бъде 49 300 МВтч, като се очаква да работи средно около 1896 часа годишно.  

 Дружеството е представило график за поетапното изграждане на енергийните 

съоръжения до януари на 2010 г. Присъединяването на ветроенергийните паркове 

към електроенергийната система се предвижда да бъде осъществено в периода 

06.02.2009 г. – 27.11.2009 г. 
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 „НЕКО“ АД е смесено акционерно дружество с равни дялове по 50 % на 

учредителите си – българското „НЕК“ ЕАД и „Копелузос Груп“ (с участие на две 

акционерни дружества от корпорацията с дялове по 25 %).  

 За установяване на финансовите възможности на „НЕКО“ АД за 

осъществяване на лицензионната дейност може да се вземе под внимание 

финансово-икономическото състояние на основния съдружник „НЕК“ ЕАД. Въз 

основа на направен финансово-икономически анализ на база обща балансова 

структура може да бъде направен изводът, че за периода 2005 – 2007 г. „НЕК“ ЕАД 

е със стабилни финансови показатели. Дружеството е в много добро финансово 

състояние и реализираните печалби през годините са показател за ефективно 

управление. 

 Стойността на проекта е 43 028 260 лв., като чрез собствени средства ще 

бъдат осигурени 12 908 478 лв., а чрез привлечени – 30 119 782 лв. Съотношението 

между собствен капитал и привлечени средства е 30 % собствен и 70 % привлечен 

капитал. Предвижданият срок за финансиране е 10 години, с гратисен период от 2 

години, а вноските по кредита ще се правят на шестмесечия. 

 Финансовият модел е съставен за срок от 15 години и съдържа вижданията на 

заявителя относно условията на финансирането на проекта и очакваните приходи и 

разходи на дружеството при осъществяване на лицензионната дейност. Приходите 

на „НЕКО“ АД са формирани на база прогнозна средна годишна производителност 

42 500 МВтч и цена за 2008 г.,одобрена с Решение на ДКЕВР № Ц-015/31.03.2008 г., 

по която вятърни централи с пълни ефективни годишни часове на работа до 2250 

часа включително и с инсталирана мощност 800 кВт и повече, продават 

електрическа енергия на обществения доставчик и/или на обществените снабдители 

в размер на 185,95 лв./МВтч. Прогнозираната от дружеството продажна цена в края 

на 15-годишния период се очаква да бъде 297,73 лв./МВтч. 

 Дружеството е представило размера на експлоатационните разходи по 

години в съответствие с изискванията на чл. 19, ал. 4, т. 11 от Наредбата за 

лицензиране на дейностите в енергетиката. 

 Финансовите разходи са определени на база разработен погасителен план на 

инвестиционния кредит. В представения финансов модел първата година, през която 

дружеството ще получава приходи от продажби на електрическа енергия, е 2010 г., 

или ефективната дейност на ветроенергийния парк започва след пълното му 

изграждане. 

 Общият размер на приходите от продажби за целия период на проекта е 164 

763 хил. лв. при средно годишно производство 42 500 МВтч. За периода 2010 и 2011 

г. годишният размер на приходите от продажби се увеличава с 6 %, а след 2012 г. до 

края на периода – с 2 %. 

 Средногодишният размер на разходите се увеличава с 2 % за целия период 

2010 – 2024 г., като през първите три години на финансовия модел разходите са 

значително по-ниски, тъй като към експлоатационните разходи не са включени 

разходи за текущ ремонт. Общо за целия период на проекта експлоатационните 

разходи възлизат на 15 812 хил. лв. и съставляват 10 % от приходите. 

 При така зададените параметри очакваната нетна печалба за 2011 г. е в 

размер на 2415 хил. лв. и постепенно се увеличава до 7738 хил. лв. през 2024 г. 

Печалбата за целия период на финансовия модел възлиза на 85 593 хил. лв. Пълното 

погасяване на кредитните задължения е предвидено през 2017 г., като за оставащия 
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период на финансовия модел дейността ще се финансира изцяло със собствени 

средства. 

 От представения прогнозен отчет за паричния поток е видно, че във всеки 

един момент акумулираният паричен поток преди данъци от реализирането на 

проекта е положителна величина, което показва, че дружеството ще разполага с 

необходимите средства през целия период на финансовия модел. 

  

 След извършения анализ и направените констатации за периода 2008 – 2024 

г. комисията счита, че реализирането на инвестиционните проекти „Ветроенергиен 

парк Черничево“, „Ветроенергиен парк Таушан тепе“, „Ветроенергиен парк 

Тумбата“ ще осигурят достатъчно висока доходност на дружеството, което е 

изходно условие за наличие на финансови възможности на заявителя за 

осъществяване на дейността „производство на електрическа енергия“. 

 

 Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и чл. 39, ал. 1, т. 

1 и ал. 3 от Закона за енергетиката във връзка с чл. 20 от Наредбата за 

лицензиране на дейностите в енергетиката, 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

 1. Издава, след приключване на финансовото осигуряване на проекта за 

изграждане на описания по-долу ветроенергиен парк, на „НЕКО“ АД, със седалище 

и адрес на управление: Република Гърция, гр. Атина, кв. „Маруси“, бул. „Кифисиас“ 

№ 209, данъчен номер: 999631399, Лицензия № Л-290-01/02.02.2009 г. за 

извършване на дейността „производство на електрическа енергия“, за срок от 15 

(петнадесет) години, считано от датата на решението на ДКЕВР за разрешаване 

започване осъществяването на лицензионната дейност, като определя условията за 

изграждане на енергийния обект – 36 бр. вятърни генератори с обща инсталирана 

мощност 72 МВт, разположени южно от гр. Крумовград, в близост съответно до с. 

Черничево, в района на вис. Таушан тепе и в района на вис. Тумбата, които ще 

бъдат обособени в три отделни ветроенергийни парка, срок за изграждане на 

енергийния обект и срок за започване на лицензионната дейност, както е посочено в 

лицензията, приложение към това решение. 

 2. На основание чл. 14, ал. 3 от Наредбата за лицензиране на дейностите в 

енергетиката, одобрява на „НЕКО“ АД бизнес план за периода 2008 – 2024 г., 

Приложение № 2 към това решение и приложение към лицензията по т. 1. 

 

 Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд 

в 14 (четиринадесет) дневен срок. 
 

Председател: 
Проф. д.т.н. инж. К. Шушулов 

Гл. секретар: 
 Инж. А. Илиева 
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Р Е Ш Е Н И Е 

№ Л-291 от 2 февруари 2009 г. 

 

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито 

заседание, проведено на 19.01.2009 г., след преглед на приложените документи 

по преписка № 18/2008 г., образувана по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-

18/14.04.2008 г. на „Елика България“ ООД за издаване на лицензия за 

дейността „производство на електрическа енергия“ преди изграждане на 

енергийния обект и събраните данни от проведеното на 27.01.2009 г. открито 

заседание по преписката и доклад с вх. № Е-ДК-21/16.01.2009 г., установи 

следното.  
 

 Преписка № 18/2008 г. е образувана по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-

18/14.04.2008 г. на „Елика България“ ООД за издаване на лицензия за производство 

на електрическа енергия преди изграждане на енергийния обект на основание чл. 39, 

ал. 3 от Закона за енергетиката. 

 „Елика България“ ООД е търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от 

Търговския закон, видно от представеното от заявителя удостоверение с изх. № 

20080414090503/14.04.2008 г., с което Агенцията по вписванията към 

Министерството на правосъдието удостоверява, че в търговския регистър по 

партидата на „Елика България“ ООД, ЕИК 200085390, към 14.04.2008 г. са вписани 

следните обстоятелства: „Елика България“ е дружество с ограничена отговорност 

със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец“, бул. „Патриарх 

Евтимий“ № 56, ет. 1, ап. 3.  

 Съдружници в дружеството са „Международно строително акционерно 

техническо туристическо и корабоплавателно дружество“ и „Дамко енерджи“ АД. 

 „Елика България“ АД се управлява от Владимир Георгиев Вълчев. 

 Предвид изложеното по-горе, заявителят отговаря на изискванията на чл. 40, 

ал. 1 от Закона за енергетиката да е юридическо лице, регистрирано по Търговския 

закон. 

 

 Съгласно представеното от заявителя удостоверение на Агенцията по 

вписванията, дружеството е със следния предмет на дейност: строителство, 

функциониране и експлоатация на централи за производство на електрическа 

енергия главно чрез експлоатирането на възобновяеми източници на енергия 

(особено вятъра и други по-леки форми), търговия с електрическа енергия и 

предоставяне на технически, финансови и юридически консултантски услуги и 

изработването на проекти, които имат връзки с разработването и развитието на 

ветроенергийни паркове.  

 Капиталът на дружеството е в размер на 40 000 лв., който е внесен в брой, 

както следва: 

 – „Международно строително акционерно техническо туристическо и 

корабоплавателно дружество“ внася 20 000 лв.; 

 – „Дамко енерджи“ АД внася 20 000 лв. 

 Съгласно издаденото от Агенцията по вписванията удостоверение 

дружеството се управлява и представлява от Владимир Георгиев Вълчев. 
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 Видно от нотариално заверените декларации, представени от управителя 

Владимир Вълчев, дружеството не е в производство по несъстоятелност, не 

притежава и не е подавало заявление за издаване на лицензия по Закона за 

енергетиката, не му е отнемана лицензията за дейност по Закона за енергетиката и 

не му е издаван отказ за издаване на такава.  

 Следователно издаването на лицензия няма да е в противоречие с чл. 40, ал. 

4, т. 1 – 3 от Закона за енергетиката. 

 

 Съгласно разпоредбата на чл. 40, ал. 2 от Закона за енергетиката, в случай на 

издаване на лицензия преди да е изграден енергийният обект, с който ще се 

осъществява лицензионната дейност, изискването заявителят да има вещни права 

върху този енергиен обект трябва да е налице към момента на започване на 

дейността. Съгласно чл. 22, ал. 1 от Наредбата за лицензиране на дейностите в 

енергетиката, при въвеждане в търговска експлоатация на енергийния обект 

лицензиантът е длъжен да представи пред комисията документи, сред които и 

такива, доказващи правото на собственост, съответно ограниченото вещно право на 

ползване върху обекта, с който ще се осъществява лицензионната дейност. 

 В подаденото от „Елика България“ ООД заявление е посочено, че 

изграждането на ветроенергийните паркове ще бъде извършено в района южно от 

гр. Крумовград, в близост до границата с Гърция. По данни на заявителя, 

собственик на земята в района, където се предвижда изграждането на обекта, е 

Държавната агенция по горите към Министерския съвет. 

 Съгласно представения от „Елика България“ ООД строителен график на 

проекта, пускането в експлоатация на ветроенергийните паркове се предвижда да 

бъде през януари 2010 г.  

 „Елика България“ АД е поискало срокът на лицензията за производство на 

електрическа енергия от ветроенергийните паркове да бъде 15 години, с намерение 

за продължаване срока на лицензията.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 Направеното искане е обосновано с мотивите, че се приема средна 

продължителност на техническия живот и най-добра производителност на 

вятърните генератори. 

 „Елика България“ ООД е представило идеен инвестиционен проект, който 

предвижда изграждане общо на 118 бр. вятърни генератори, с обща инсталирана 

мощност 236 MВт, разположени южно от гр. Крумовград, в близост до границата с 

Гърция. 

 Дружеството е извършило оценка на вятърния потенциал чрез измерване на 

скоростта и направленията на вятъра на височина 30 м от повърхността на земята по 

протежение на фронта на разполагане на вятърните генератори на надморска 

височина 843 м. Направен е изводът, че районът на измерванията и районът за 

разполагане на генераторите се влияят от един и същи поток на вятъра, т.е. от една и 

съща система на атмосферна циркулация. Измервателната програма е осъществена 

след монтирането на измервателната станция на 14.07.2006 г. и работи до 16.01.2007 

г., след което е развита 30-метрова система за измерване, която работи и в момента. 

 От направения анализ на измерването е установено: 

 – средната годишна скорост на вятъра е 7 м/сек на височина 31 м от 

повърхността на земята; 
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 – основното направление на вятъра е северно и североизточно с честота на 

проявление 40 % и енергиен принос 39 %, както и южно и югозападно с честота на 

проявление 32 % и енергиен принос 44 %; 

 – средното ниво на турбуленция е 9,2 %, 10,6 % и 11,7 % на височина 

съответно 31 м, 20 м и 10 м; 

 – дневното колебание на почасовата скорост на вятъра е в границите на 0,7 

м/сек.  

 За реализация на инвестиционния проект ще се използват вятърни 

генератори „ENERCON“, тип E-70, със следните технически характеристики: 

 – номинална мощност – 2 MВт; 

 – диаметър на ротора – 71 м; 

 – височина на вала – 64 м; 

 – брой на лопатките – 3 бр.; 

 – скорост при стартиране – 2,0 м/сек; 

 – скорост при номинална мощност – 12,5 м/сек. 

 При така избрания тип вятърни генератори ще бъде постигнато: 

 – пълно използване на вятърния потенциал и при по-ниски скорости на 

вятъра; 

 – по-малка степен на износване, съответно по-дълъг експлоатационен живот 

на съоръженията поради липса на редуктор на оборотите, респективно 

допълнително обслужване на зъбни предавки; 

 – инсталиране на по-голяма електрическа мощност на ограничено 

пространство поради неголемия диаметър на ротора в сравнение с мощността му. 

 В резултат на допълнително направени измервания на вятърния потенциал е 

установено, че съществуват капацитивни възможности за изграждане на още един 

ветроенергиен парк в района на вис. Портата. С писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-

18/07.10.2008 г. към заявлението дружеството е представило допълнително 

необходимите данни и документи.  

 Съгласно инвестиционния проект ще бъдат обособени 5 бр. отделни 

ветроенергийни парка, както следва: 

 – Ветроенергиен парк № 2 – разположен южно от с. Бахарско, включващ 25 

бр. вятърни генератори на германската фирма ENERCON, тип Е70, с единична 

мощност 2 MВт, като общата инсталирана мощност ще бъде 50 MВт. Предвижда се 

средното годишно производство от ветроенергийния парк да бъде 105 200 МВтч, 

като се очаква да работи средно около 2104 часа годишно.  

 – Ветроенергиен парк № 3 – разположен на 4,5 км източно от с. Влечугово, 

включващ 25 бр. вятърни генератори на германската фирма ENERCON, тип Е70, с 

единична мощност 2 MВт, като общата инсталирана мощност ще бъде 50 MВт. 

Предвижда се средното годишно производство от ветроенергийния парк да бъде 112 

100 МВтч, като се очаква да работи средно около 2242 часа годишно.  

 – Ветроенергиен парк № 4 – разположен на 8 км западно от с. Горни Юруци, 

включващ 25 бр. вятърни генератори на германската фирма ENERCON, тип Е70, с 

единична мощност 2 MВт, като общата инсталирана мощност ще бъде 50 MВт. 

Предвижда се средното годишно производство от ветроенергийния парк да бъде 110 

200 МВтч, като се очаква да работи средно около 2204 часа годишно.  

 – Ветроенергиен парк № 5 – разположен на 1,5 км северозападно от с. 

Плевун, включващ 18 бр. вятърни генератори на германската фирма ENERCON, тип 
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Е70, с единична мощност 2 MВт, като общата инсталирана мощност ще бъде 36 

MВт. Предвижда се средното годишно производство от ветроенергийния парк да 

бъде в размер на 71 290 МВтч, като се очаква да работи средно около 1980 часа 

годишно.  

 – Ветроенергиен парк № 6 – разположен южно от гр. Крумовград, местност 

вис. Портата, включващ 25 бр. вятърни генератори с единична мощност 2 MВт, като 

общата инсталирана мощност ще бъде 50 MВт. Предвижда се средното годишно 

производство от ветроенергийния парк да бъде в размер на 102 050 МВтч, като се 

очаква да работи средно около 2041 часа годишно.  

 Дружеството е представило график за поетапното изграждане на енергийните 

съоръжения до януари 2010 г. Присъединяването на ветроенергийните паркове към 

електроенергийната система се предвижда да бъде осъществено в периода 

06.02.2009 г. – 27.11.2009 г. 

 Към заявлението са приложени следните документи: 

 – Инвестиционен анализ и финансов модел за всеки парк поотделно, 

съдържащ прогнозните цени на енергията. 

 – Писмо от Националната банка на Гърция, в което банката уведомява, че в 

случай, че дружеството се заеме с проект за извършване на инвестиция в размер на 

55 000 000 евро за изграждане на ветроенергиен парк в района на с. Бахарско, 

банката би предоставила след поискване и след получаване на необходимите 

разрешения заемен капитал в размер на 70 %, до 38 500 000 евро от предвижданата 

за целта инвестиция на базата на критериите на банката, действащите кредитни 

правила, икономическото състояние на дружеството и перспективите за развитието 

му при поискване на кредита. В писмото е посочено, че то не представлява 

обвързване за предоставяне на кредит по инвестиционна програма. 

 – Писмо от Националната банка на Гърция, в което банката уведомява, че в 

случай, че дружеството се заеме с проект за извършване на инвестиция в размер на 

55 000 000 евро за изграждане на ветроенергиен парк в района на с. Влечугово, 

банката би предоставила след поискване и след получаване на необходимите 

разрешения заемен капитал в размер на 70 %, до 38 500 000 евро от предвижданата 

за целта инвестиция на базата на критериите на банката, действащите кредитни 

правила, икономическото състояние на дружеството и перспективите за развитието 

му при поискване на кредита. В писмото е посочено, че то не представлява 

обвързване за предоставяне на кредит по инвестиционна програма. 

 – Писмо от Националната банка на Гърция, в което банката уведомява, че в 

случай, че дружеството се заеме с проект за извършване на инвестиция в размер на 

55 000 000 евро за изграждане на ветроенергиен парк в района на с. Горни Юруци, 

банката би предоставила след поискване и след получаване на необходимите 

разрешения заемен капитал в размер на 70 %, до 38 500 000 евро от предвижданата 

за целта инвестиция на базата на критериите на банката, действащите кредитни 

правила, икономическото състояние на дружеството и перспективите за развитието 

му при поискване на кредита. В писмото е посочено, че то не представлява 

обвързване за предоставяне на кредит по инвестиционна програма. 

 – Писмо от Националната банка на Гърция, в което банката уведомява, че в 

случай, че дружеството се заеме с проект за извършване на инвестиция в размер на 

39 600 000 евро за изграждане на ветроенергиен парк в района на с. Плевун, банката 

би предоставила след поискване и след получаване на необходимите разрешения 
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заемен капитал в размер на 70 %, до 27 720 000 евро от предвижданата за целта 

инвестиция на базата на критериите на банката, действащите кредитни правила, 

икономическото състояние на дружеството и перспективите за развитието му при 

поискване на кредита. В писмото е посочено, че то не представлява обвързване за 

предоставяне на кредит по инвестиционна програма. 

 – Писмо от Националната банка на Гърция, в което банката уведомява, че в 

случай, че дружеството се заеме с проект за извършване на инвестиция в размер на 

55 000 000 евро за изграждане на ветроенергиен парк в района на вис. Портата, 

банката би предоставила след поискване и след получаване на необходимите 

разрешения заемен капитал в размер на 70 %, до 38 500 000 евро от предвижданата 

за целта инвестиция на базата на критериите на банката, действащите кредитни 

правила, икономическото състояние на дружеството и перспективите за развитието 

му при поискване на кредита. В писмото е посочено, че то не представлява 

обвързване за предоставяне на кредит по инвестиционна програма. 

 Бюджетната стойност на проекта за изграждане на ветроенергиен парк № 2, 

разположен в района на с. Бахарско, е 55 000 000 евро или 107 570 650 лв., като чрез 

собствени средства ще бъдат осигурени 32 271 195 лв., а чрез привлечени – 75 299 

455 лв. (съотношението между собствен капитал и привлечени средства е 30/70 %). 

 Бюджетната стойност на проекта за изграждане на ветроенергиен парк № 3, 

разположен в района на с. Влечугово, е 55 000 000 евро или 107 570 650 лв., като 

чрез собствени средства ще бъдат осигурени 32 271 195 лв., а чрез привлечени – 

75 299 455 лв. (съотношението между собствен капитал и привлечени средства е 

30/70 %). 

 Бюджетната стойност на проекта за изграждане на ветроенергиен парк № 4, 

разположен в района на с. Горни Юруци, е 55 000 000 евро или 107 570 650 лв., като 

чрез собствени средства ще бъдат осигурени 32 271 195 лв., а чрез привлечени – 

75 299 455 лв. (съотношението между собствен капитал и привлечени средства е 

30/70 %). 

 Бюджетната стойност на проекта за изграждане на ветроенергиен парк № 5, 

разположен в района на с. Плевун, е 39 600 000 евро или 77 450 868 лв., като чрез 

собствени средства ще бъдат осигурени 23 235 260 лв., а чрез привлечени – 54 215 

608 лв. (съотношението между собствен капитал и привлечени средства е 30/70 %). 

 Бюджетната стойност на проекта за изграждане на ветроенергиен парк № 6 в 

района на вис. Портата е 55 000 000 евро или 107 570 650 лв., като чрез собствени 

средства ще бъдат осигурени 32 271 195 лв., а чрез привлечени – 75 299 455 лв. 

(съотношението между собствен капитал и привлечени средства е 30/70 %). 

 Представени са анализи на бюджета за изграждане на ветроенергийните 

паркове.  

 Във финансовия модел се съдържат вижданията на заявителя относно 

условията на финансирането на проекта и очакваните приходи и разходи на 

дружеството при осъществяване на лицензионната дейност.  

 Представени са инвестиционен анализ и финансов модел за всеки парк 

поотделно, съдържащи прогнозните цени на енергията. 

 Прогнозата за производството на електрическа енергия и цените за 

изкупуване на електрическа енергия са, както следва: 
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 1. При изготвяне на прогнозата, за първа производствена година за 

ветроенергиен парк № 2, № 3, № 4, № 5 и ветроенергиен парк, разположен в района 

на вис. Портата, е заложена 2010 г.  

 2. При формиране на приходите от продажба на електрическа енергия за 

ветроенергиен парк № 2, № 3, № 4, № 5 и ветроенергиен парк, разположен в района 

на вис. Портата, е заложено увеличение на одобрената с Решение на ДКЕВР № Ц-

015/31.03.2008 г. цена за продажба на електрическа енергия на вятърни 

електрически централи с пълни ефективни годишни часове на работа до 2250 часа 

включително и с инсталирана мощност 800 кВт и повече – 185,95 лв./МВтч (без 

ДДС). За първата производствена година (2010 г.) прогнозираната цена е в размер на 

208,93 лв./МВтч (без ДДС), а в края на 15-годишния период прогнозираната цена е в 

размер на 297,73 лв./МВтч (без ДДС). 

 В представените финансови модели първата година, през която дружеството 

ще получава приходи от продажби на електрическа енергия, е 2010 г., или 

ефективната дейност на ветроенергийния парк започва след пълното му изграждане. 

 Основните макроикономически показатели, заложени във финансовите 

модели, са:   

 – инфлация за периода на ефективна дейност на проектите – 2,5 % за първата 

година (2010 г.) и 2 % за останалия период;  

 – годишно увеличение на продажбите – 6 % за периода 2010 – 2011 г. и 

съответно 2 % до 2024 г.; 

 – лихви по дългосрочните кредити – 6,5 %; 

 – лихви по влоговете – 2 %.     

  

 Дружеството е представило размера на експлоатационните разходи по 

години в съответствие с изискванията на чл. 19, ал. 4, т. 11 от Наредбата за 

лицензиране на дейностите в енергетиката. 

 Общите експлоатационни разходи за всеки ветроенергиен парк и очакваните 

финансови резултати са следните.  

 Ветроенергиен парк № 2 „Бахарско“ 

 Разходите за експлоатация и поддръжка за периода 2010 – 2024 г. са в размер 

на 39 139 хил. лв. и съставляват 9,58 % от приходите, като коефициентът за 

изменение на разходите по години е при среден инфлационен индекс от 2,03%; 

 Разходите за амортизация са определени на база полезния живот на активите, 

като е приет среден процент на отчисленията 6,67 %, в размер на 112 465 хил. лв. за 

целия период на бизнес плана; 

 Финансовите разходи са определени на база разработен погасителен план на 

инвестиционния кредит и са в размер на 22 153 хил. лв., като представляват 13 % от 

общия размер на разходите за дейността.  

 Пълното погасяване на дългосрочните кредитни задължения е предвидено 

през 2017 г. От отчета за паричния поток е видно, че акумулираният нетен паричен 

поток от реализирането на проекта е положителна величина, което показва, че 

дружеството ще разполага с необходимата наличност за изплащане на средствата, 

необходими за осъществяване на инвестиционната и производствената си програма 

за периода на проекта. Прогнозираната нетна печалба за периода на проекта е 210 

671 хил. лв., която съставлява 51,66 % върху цялостната дейност 
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 Ветроенергиен парк № 3 „Влечугово“ 

 Общата сума на разходите за експлоатация и поддръжка са в размер на 

41 707 хил. лв., индексирани средно с 2,03 % инфлационен индекс, и съставляват 

9,61 % от приходите.  

 Разходите за лихви са в размер на 22 153 хил. лв. съобразно изготвения 

погасителен план за изплащането на средствата, а разходите за амортизации са 

112 465 хил. лв. на база прогнозния амортизационен план на дружеството. От 

представения финансов модел за ветроенергиен парк „Влечугово“ е видно, че 

очакваните приходи от продажба на електрическа енергия са в размер на 434 588 

хил. лв. за целия период на проекта, които са формирани при ценови параметри, 

описани по-горе.   

 За целия период на бизнес плана дружеството прогнозира постоянно 

нарастващи стойности на текущия си финансов резултат, като за разглеждания 15-

годишен срок се формира нетна печалба от 232 436 хил. лв., която съставлява 53,48 

% върху цялостната дейност на дружеството.                                                                                                                                                                                                      

 Общо за целия период на проекта нетният паричен поток възлиза на 58 915 

хил. лв., като от анализа е видно, че дружеството ще може да изпълнява 

задълженията си в съответствие с погасителните планове по кредитните 

споразумения. 

  

 Ветроенергиен парк № 4 „Горни Юруци“ 

 Разходите за експлоатация и поддръжка са в размер на 41 000 хил. лв. и 

съставляват 9,61 % от приходите. 

  Разходите за амортизация са определени на база полезния живот на активите 

и са в размер на 112 465 хил. лв. за целия период на бизнес плана; 

 Финансовите разходи са определени на база разработен погасителен план на 

инвестиционния кредит 22 153 хил. лв. и представляват 12,6 % от общия размер на 

разходите за дейността.  

 От представения финансов модел за ветроенергиен парк „Горни Юруци“ е 

видно, че очакваните приходи от продажба на електрическа енергия са в размер на 

427 222 хил. лв. за целия период на проекта, които са формирани при същите ценови 

параметри, описани по-горе. При така заложените приходи и разходи се формира 

нетна печалба от 226 443 хил. лв. за разглеждания 15-годишен срок, която 

съставлява 53 % върху цялостната дейност на дружеството.                                                                                                                                                                                

 Общо за целия период на проекта акумулираният нетен паричен поток 

възлиза на 58 272 хил. лв., като вътрешната норма на възвръщаемост превишава 

лихвения процент по инвестиционният кредит. 

  

 Ветроенергиен парк № 5 „Плевун“ 

 Общата сума на разходите за експлоатация и поддръжка са в размер на 26 

523 хил. лв. и съставляват 9,61 % от приходите. 

 Разходите за амортизация са определени на база полезния живот на активите 

и са в размер на 80 974 хил. лв. за целия период на бизнес плана. 

 Финансовите разходи са определени на база разработен погасителен план на 

инвестиционния кредит 15 950 хил. лв. и представляват 13 % от общия размер на 

разходите за дейността.  
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 От представения финансов модел за ветроенергиен парк „Плевун“ е видно, че 

очакваните приходи от продажба на електрическа енергия са в размер на 276 376 

хил. лв. за целия период на проекта, които са формирани при същите ценови 

параметри, описани по-горе 

 При така заложените приходи и разходи се формира нетна печалба от 137 634 

хил. лв. за разглеждания 15-годишен срок, като коефициентът за покритие на 

лихвите е висок, което предполага възможността на дружеството да обслужва 

кредитните си задължения. Общо за целия период на проекта акумулираният нетен 

паричен поток възлиза на 40 350 хил. лв.  

  

 Ветроенергиен парк № 6 „Портата“ 

 Общата сума на разходите за експлоатация и поддръжка са в размер на 

37 967 хил. лв. и съставляват 9,6 % от приходите.  

 Разходите за амортизация, определени на база полезния живот на активите, 

са в размер на 112 465 хил. лв. за целия период на бизнес плана, а финансовите 

разходи са определени на база разработен погасителен план на инвестиционния 

кредит в размер на 22 153 хил. лв. и представляват от 12,84 % от общия размер на 

разходите за дейността.  

 От представения финансов модел за ветроенергиен парк „Портата“ е видно, 

че очакваните приходи от продажба на електрическа енергия са в размер на 395 626 

хил. лв. за целия период на проекта, които са формирани при същите ценови 

параметри, описани по-горе. 

 При така заложените приходи и разходи се формира нетна оперативна 

печалба от 220 673 хил. лв. за разглеждания 15-годишен срок.                                                                                                                                                                         

 Общо за целия период на проекта акумулираният нетен паричен поток 

възлиза на 56 315 хил. лв., като нетната настояща стойност на проекта е 

положителна величина, което гарантира финансовата стабилност на проекта.  

  

 В съответствие с данните от представените финансови модели на 

дружеството за периода 2010 – 2024 г. може да бъде направен извод, че дружеството 

предвижда ефективно управление на активите, пасивите и паричните потоци, което 

ще гарантира достатъчен размер оборотен капитал за обслужване на задълженията и 

обезпечаване на дейността. С оглед и на всичко гореизложено, „Елика България“ 

ООД притежава финансови възможности за осъществяване на дейността 

„производство на електрическа енергия“. 

 

 Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и чл. 39, ал. 1, т. 

1 и ал. 3 от Закона за енергетиката във връзка с чл. 20 от Наредбата за 

лицензиране на дейностите в енергетиката, 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

 1. Издава, след приключване на финансовото осигуряване на проекта за 

изграждане на описания по-долу ветроенергиен парк, на „Елика“ ООД, със 

седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец“, бул. „Патриарх 



 223 

Евтимий“ № 56, ет. 1, ап. 3, Лицензия № Л-291-01/02.02.2009 г. за извършване на 

дейността „производство на електрическа енергия“, за срок от 15 (петнадесет) 

години, считано от датата на решението на ДКЕВР за разрешаване започване 

осъществяването на лицензионната дейност, като определя условията за изграждане 

на енергийния обект – 118 бр. вятърни генератори с обща инсталирана мощност 236 

МВт, разположени южно от гр. Крумовград, в близост съответно до с. Бахарско, с. 

Влечугово, с. Горни Юруци, с. Плевун и вис. Портата, които ще бъдат обособени в 

пет отделни ветроенергийни парка, срок за изграждане на енергийния обект и срок 

за започване на лицензионната дейност, така както е посочено в лицензията, 

приложение към това решение. 

 2. На основание чл. 14, ал. 3 от Наредбата за лицензиране на дейностите в 

енергетиката, одобрява на „Елика“ ООД бизнес план за периода 2008 – 2024 г., 

Приложение № 2 към това решение и приложение към лицензията по т. 1. 

 

 Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд 

в 14 (четиринадесет) дневен срок. 
 

Председател: 
Проф. д.т.н. инж. К. Шушулов 

Гл. секретар: 
 Инж. А. Илиева 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ Л-292 от 2 февруари 2009 г. 

 

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито 

заседание на 02.02.2009 г., след преглед на приложените документи по преписка 

№ 61/2008 г., образувана по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-58/06.10.2008 г. на 

„НИМЕКС-2004“ ООД за издаване на лицензия за производство на 

електрическа енергия преди изграждане на енергийния обект и събраните 

данни от проведеното на 27.01.2009 г. открито заседание по преписката и 

доклад с вх. № Е-ДК-32/23.01.2009 г., установи следното. 

 

 Преписка № 61/2008 г. е образувана по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-

58/06.10.2008 г. на „НИМЕКС-2004“ ООД за издаване на лицензия за дейността 

„производство на електрическа енергия“ преди изграждане на енергийния обект на 

основание чл. 39, ал. 3 от Закона за енергетиката. 

 „НИМЕКС-2004“ ООД е търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от 

Търговския закон и е регистрирано с Решение № 1/10.02.2004 г., Решение № 

2/23.01.2006 г. и е вписано в регистъра за търговски дружества на Софийски градски 

съд под № 81623, том 979, стр. 182, по фирмено дело № 1323/2004 г., като 

еднолично дружество с ограничена отговорност, със седалище и адрес на 

управление: гр. София, район „Триадица“, бул. „Витоша“ № 188.  

 С писмо към вх. № Е-ЗЛР-Л-58/19.11.2008 г. заявителят е депозирал в ДКЕВР 

нотариално заверени копия от следните документи: удостоверение с изх. № 

20081112113204/12.11.2008 г. издадено от Агенцията по вписванията, и дружествен 
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договор на дружество с ограничена отговорност „НИМЕКС-2004“ ООД от 

07.11.2008 г. Новите документи следва да се разгледат като неразделна част от 

първоначално подадените със заявлението за издаване на лицензия за дейността 

„производство на електрическа енергия“, тъй като съдържат информация, касаеща 

преобразуване на учреденото търговско дружество в дружество от друг вид. 

Новоучреденото дружество става правоприемник на преобразуващото се, а 

промяната на правната форма на дружеството има действие от вписването в 

търговския регистър. В конкретния случай разрешение за издаване на лицензия 

следва да се издаде на новоучреденото дружество „НИМЕКС-2004“ ООД. 

 Удостоверение с изх. № 20081112113204/12.11.2008 г., издадено от 

Агенцията по вписванията, удостоверява, че в търговския регистър по партидата на 

„НИМЕКС-2004“ ООД, към 12.11.2008 г. са вписани следните обстоятелства и са 

обявени следните актове: 

 Дружеството е с ЕИК 131198809. 

 Дружеството е с предмет на дейност: „Търговска дейност в страната и 

чужбина, внос, износ, реекспорт на стоки съобразно утвърдения режим, извършване 

на търговски операции с недвижими имоти, продажба на едро и дребно на 

промишлени стоки, стоки за бита, вътрешен и международен транспорт и спедиция, 

хотелиерство и ресторантьорство, търговско представителство, посредничество и 

агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица както в 

страната, така и в чужбина, изграждане и експлоатация на складова база, 

маркетингова дейност, консултантска дейност, както и други дейности и услуги, 

незабранени от закона.“ 

 Капиталът на дружеството е в размер на 5000 лв., който е разделен на 500 

равни дяла, по 10 лв. на всеки един от тях. 

 Съдружници и собственици на дяловете от капитала на дружеството са: 

 – Симеон Николов Николов – собственик на 180 дружествени дяла от 

капитала на „НИМЕКС-2004“ ООД, всеки един от тях с номинална стойност 10 лв., 

като общата стойност на дяловото участие е в размер на 1800 лв.;  

 – Никола Симеонов Николов – собственик на 160 дружествени дяла от 

капитала на „НИМЕКС-2004“ ООД, всеки един от тях с номинална стойност 10 лв., 

като общата стойност на дяловото участие е в размер на 1600 лв.;  

 – Христо Симеонов Николов – собственик на 160 дружествени дяла от 

капитала на „НИМЕКС-2004“ ООД, всеки един от тях с номинална стойност 10 лв., 

като общата стойност на дяловото участие е в размер на 1600 лв. 

 Органи на управление на дружеството са Общо събрание и управители. 

 Дружеството се управлява и представлява заедно и поотделно от Христо 

Симеонов Николов, Никола Симеонов Николов и Симеон Николов Николов. 

 Дружеството е учредено за неопределен срок. 

 С оглед на гореизложеното, заявителят отговаря на изискванията на чл. 40, 

ал. 1 от Закона за енергетиката. 

 Видно от представените декларации, подписани от управителите, 

дружеството не е в производство по несъстоятелност, на същото не е отнемана 

лицензия за производство на електрическа енергия, както и не му е отказвано 

издаването на лицензия за същата дейност. 

 В този смисъл издаването на лицензията няма да е в противоречие с чл. 40, 

ал. 4, т. 1–3 от Закона за енергетиката. 
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 В хипотезата на издаване на лицензия преди да е изграден енергийният 

обект, с който ще се осъществява лицензионната дейност, изискването заявителят да 

има вещни права върху този енергиен обект съгласно чл. 40, ал. 2 от Закона за 

енергетиката, трябва да е налице към момента на започване на лицензионната 

дейност. Съгласно чл. 22, ал. 1 от Наредбата за лицензиране на дейностите в 

енергетиката, при въвеждане в търговска експлоатация на енергийния обект 

лицензиантът е длъжен да представи пред комисията документи, сред които и 

такива, доказващи правото на собственост, съответно ограниченото вещно право на 

ползване върху обекта, с който ще се осъществява лицензионната дейност. 

 Лицензионната дейност ще се осъществява чрез ветроенергиен парк 

„Могилище“ с обща инсталирана мощност 9 MВт в землището на гр. Каварна. 

 Предвидената обща територия за изграждането на ветроенергийния парк е 

около 65 дка. За целта са определени и закупени следните терени: 

 – ПИ № 030096 с площ 10,000 дка в землището на гр. Каварна; 

 – ПИ № 019073 с площ 13,500 дка в землището на гр. Каварна;  

 – ПИ № 019028 с площ 11,468 дка в землището на гр. Каварна; 

 – ПИ № 019039 с площ 10,006 дка в землището на гр. Каварна;  

 – ПИ № 023011 с площ 10,000 дка в землището на гр. Каварна. 

 Право на собственост върху изброените по-горе поземлените имоти се 

доказва от представените от „НИМЕКС-2004“ ООД нотариални актове: 

 1. Нотариален акт за покупко-продажба на поземлен имот № 031, том VІІІ, 

рег. № 4333, дело № 772 от 2006 г. вписан в Службата по вписванията – Районен 

съд, гр. Каварна, под вх. рег. № 5027/21.09.2006 г., акт 107, том VІІІ, дело № 

2732/2006 г. за нива с площ от 10,000 дка, трета категория, парцел № 90 от масив № 

30, съставляваща поземлен имот с кадастрален № 030090, образуван от имот № 

030082 по плана за земеразделяне на гр. Каварна, ЕКАТТЕ 35064, община Каварна, 

област Добрич. 

 2. Нотариален акт за покупко-продажба на поземлен имот № 034, том VІІІ, 

рег. № 4337, дело № 774 от 2006 г. вписан в Службата по вписванията – Районен 

съд, гр. Каварна, под вх. рег. № 5038/21.09.2006 г., акт № 109, том VІІІ, дело № 

2730/2006 г. за нива с площ от 10,000 дка, трета категория, парцел № 92 от масив № 

30, съставляваща поземлен имот с кадастрален № 030092, образуван от имот № 

030083 по плана за земеразделяне на гр. Каварна, ЕКАТТЕ 35064, община Каварна, 

област Добрич. 

 3. Нотариален акт за покупко-продажба на поземлен имот № 040, том VІІІ, 

рег. № 4344, дело № 779 от 2006 г. вписан в Службата по вписванията – Районен 

съд, гр. Каварна, под вх. рег. № 5037/21.09.2006 г. акт № 115, том VІІІ, дело № 

2740/2006 г. за нива с площ от 20,000 дка, трета категория, парцел № 71 от масив № 

19, съставляваща поземлен имот с кадастрален № 019071, образуван от № 019018 по 

плана за земеразделяне на гр. Каварна, ЕКАТТЕ 35064, община Каварна, област 

Добрич. 

 4. Нотариален акт за покупко-продажба на поземлен имот № 033, том VІІІ, 

рег. № 4336, дело № 773 от 2006 г., вписан в Службата по вписванията – Районен 

съд, гр. Каварна, под вх. рег. № 5029/21.09.2006 г., акт № 108, том VІІІ, дело № 

2733/2006 г. за нива с площ от 11,468 дка, трета категория, парцел № 28 от масив № 
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19, съставляваща поземлен имот с кадастрален № 019028 по плана за земеразделяне 

на гр. Каварна, ЕКАТТЕ 35064, община Каварна, област Добрич. 

 5. Нотариален акт за покупко-продажба на поземлени имоти № 064, том VІІ, 

рег. № 4508, дело № 974 от 2008 г., вписан в Службата по вписванията – гр. 

Каварна, под вх. рег. № 3837/02.10.2008 г., акт № 155, том VІІІ, дело № 2526/2008 г. 

за следните недвижими имоти:  

 – поземлен имот – нива с площ от 10 006 кв. м, трайно предназначение на 

територията: земеделска, трета категория, с идентификатор 35064.19.145, стар 

идентификатор: 019039 по кадастралната карта на гр. Каварна, област Добрич, 

одобрена със Заповед № РД-18-32/27.02.2008 г. на АГКК, изменена със Заповед № 

КД-14-08-339/06.06.2008 г. на СГКК – Добрич; 

 – поземлен имот – нива с площ от 3000 кв. м, трайно предназначение на 

територията: земеделска, трета категория, с идентификатор 35064.23.139, стар 

идентификатор: 023012 по кадастралната карта на гр. Каварна, одобрена със Заповед 

№ РД-18-32/27.02.2008 г. на АГКК, изменена със Заповед № КД-14-08-

389/13.06.2008 г. на СГКК – Добрич. 

 6. Нотариален акт за покупко-продажба на поземлен имот № 065, том VІІ, 

рег. № 4509, дело № 975 от 2008 г., вписан в Службата по вписванията – гр. 

Каварна, под вх. рег. № 3838/02.10.2008 г., акт № 156, том VІІІ, дело № 2527/2008 г. 

за нива с площ от 10 000 кв. м, трайно предназначение на територията: земеделска, 

трета категория, с идентификатор 35064.23.11, стар идентификатор: 023011 по 

кадастралната карта на гр. Каварна, област Добрич, одобрена със Заповед № РД-18-

32/27.02.2008 г. на АГКК. 

 В процес на закупуване е още един парцел в землището на гр. Каварна за 

изграждане на третото съоръжение от етап трети. 

 Заявителят е представил: 

 – Договор за присъединяване на обект на независим производител на 

електрическа енергия № 3810/20.10.2006-3014/22.03.2007-4006/17.08.2007 г., 

сключен на 15.09.2007 г. с „Е.ОН България Мрежи“ АД на основание Закона за 

енергетиката, Наредба № 6 за присъединяване на производители и потребители на 

електрическа енергия към преносната и разпределителните електрически мрежи и 

Наредбата за регулиране на цените на електрическата енергия.  

 – Договор за изкупуване на електрическа енергия, произведена от 

възобновяем енергиен източник № 53 от 02 април 2008 г., сключен с „Е.ОН 

България Мрежи“ АД на основание чл. 94а, ал. 3 от Закона за енергетиката във 

връзка с чл. 16 и § 3, ал. 1, т. 2 от ПЗР на Закона за възобновяемите и 

алтернативните енергийни източници и биогоривата. 

 – Искане с изх. № 3036/21.05.2008 г. от „Е.ОН България Мрежи“ АД до 

„НЕК“ ЕАД за присъединяване по реда на част четвърта от Наредба № 6 от 9 юни 

2004 г. за присъединяване на производители и потребители на електрическа енергия 

към преносната и разпределителните електрически мрежи. 

 – Допълнително споразумение към Договор № ЕП-218/2007 г. от 01.10.2007 

г., подписано на 29.07.2008 г. от представители на „НЕК“ ЕАД и „Е.ОН България 

Мрежи“ АД на основание искане с изх. № Е.ОН 3036/21.05.2008 г. за 

присъединяване на обекти на Е.ОН към електрическа подстанция 110/20 кВ 

„Каварна“, собственост на „НЕК“ ЕАД, при условията по Наредба № 6 от 9 юни 

2004 г. 
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 Съгласно представения от „НИМЕКС-2004“ ООД график със сроковете на 

строителство на проекта, изграждането на ветроенергиен парк „Могилище“ в 

землището на гр. Каварна ще бъде извършен на три етапа, като въвеждането в 

експлоатация на всички вятърни генератори ще бъде през март 2010 г. 

 „НИМЕКС-2004“ ООД е поискало срокът на лицензията за дейността 

производство на електрическа енергия да бъде 20 години. Направеното искане е 

обосновано с мотивите, че всички съоръжения, които са вече инсталирани, както и 

бъдещите такива, са нови, с проектен срок на експлоатация 20 години, гарантиран 

от производителя, като този срок не изчерпва техния потенциал. Всички агрегати на 

ветроенергийния парк са от ново поколение машини, с директно задвижване и със 

синхронни генератори с постоянни магнити. Приложена е изцяло автоматизирана 

система за управление на технологичния процес, в която са въведени всички 

алгоритми за мониторинг, управление, защита и анализ на режимите на работа на 

съоръженията. Използването на системите за автоматизирано управление и  

спазването на заводските оперативни инструкции при експлоатация и поддръжка 

гарантират успешно осъществяване на зададеният от завода производител проектен 

живот. 

 

 „НИМЕКС-2004“ ООД е представило идеен инвестиционен проект за 

изграждане на ветроенергиен парк „Могилище“, разположен в землището на гр. 

Каварна. В проекта се предвижда да бъдат изградени 6 бр. вятърни генератори, 

производство на италианската фирма Leitwind, с обща инсталирана мощност 9 MВт.  

 Строителството на енергийния обект следва следния график: 

  – I етап – завършен през април 2008 г. – 3 MВт; 

 – IІ етап – завършване през януари 2009 г – 1,5 MВт;  

 – ІІІ етап – завършване през март 2010 г. – 4,5 MВт. 

 Извършени са измервания на вятърния потенциал от фирма Nexgen, Англия, 

в продължение на 12 месеца. За определяне показателите на вятъра са използвани 

данни, измерени на височина 30 м и 46,8 м. От направения анализ на измерването е 

установено: 

 – средна скорост на вятъра на височина 30 м – 5,58 м/сек, и съответно на 

височина 46,8 м – 6,20 м/сек; 

 – плътност на енергийния потенциал на височина 30 м – 185 Вт/м
2, 

и 

съответно на височина 46,8 м – 258 Вт/м
2
. 

 За реализация на инвестиционния проект ще се използват вятърни 

генератори тип Leitwind 77 IЕC IIa, Италия, със следните технически 

характеристики: 

 – номинална мощност – 1,5 MВт; 

 – номинално напрежение – 690 В; 

 – диаметър на витлото – 77 м; 

 – височина на ствола – 60 м; 

 – брой на витлата – 3 бр.; 

 – скорост на въртене – 7,2–18,0 об./мин. 

 Всеки вятърен генератор ще бъде снабден с повишаващ трансформатор 

0,69/20 кВ, разположен в непосредствена близост до кулата на вятърния генератор. 

Произведената електрическа енергия ще бъде пренесена до подстанция „Каварна“ 

чрез кабелна мрежа 20 кВ. За отчитане на произведената от вятърните генератори 
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електрическа енергия в точката на присъединяване ще бъдат монтирани двупосочни 

електромери. 

  

 Изпълнението на инвестиционния проект следва следния график: 

 I етап – завършен през април 2008 г.:  

 Изградени са 2 бр. вятърни генератори тип Leitwind 77 IЕC IIa, намиращи се 

в поземлени имоти ПИ № 030096 и ПИ № 019073 в землището на гр. Каварна. 

 Общата инсталирана мощност е 3 MВт, всеки един по 1,5 MВт. 

 Представени са разрешения за ползване на строеж на двата вятърни 

генератора, съответно с № СТ-12-283/02.04.2008 г. и № СТ-12-284/02.04.2008 г. 

издадени от Дирекцията за национален строителен контрол към Министерството на 

регионалното развитие и благоустройството. 

 Издадено е разрешение за ползване на строеж № ДК-19-13/26.03.2008 г. от 

РДНСК, гр. Добрич – ползване на кабелна линия 20 кВ с дължина 2680 м, тип 

САХЕкТ (от генераторна разпределителна уредба (ГРУ) до ЖР стълб пред 

подстанция „Каварна“) и изграждане на ГРУ в ПИ № 030096. 

 Издадено е разрешение за ползване на строеж № ДК-19-12/26.03.2008 г. от 

РДНСК, гр. Добрич – реконструкция на килия № 16 от подстанция „Каварна“ и 

въздушна линия с дължина 40 м (от килия № 16 на подстанция „Каварна“ до нов ЖР 

стълб).  

 Дружеството е представило договор № 53/02.04.2008 г., сключен с „Е.ОН 

България Продажби“ АД за изкупуване на електрическа енергия, произведена от 

въведените в експлоатация вятърни генератори (ВГ 1 и ВГ 2). 

 II етап – дружеството ще изгради един вятърен генератор с инсталирана 

мощност 1,5 MВт от същия тип и със същите параметри, както вече изградените 

през първия етап вятърни генератори. 

 Предвижда се строителството на съоръженията през този етап да бъде 

приключено през януари 2009 г.  

 III етап – ще бъдат изградени 3 бр. вятърни генератори с обща инсталирана 

мощност 4,5 MВт от същия тип и със същите параметри, както вече изградените 

през двата етапа вятърни генератори със съответните кабелни линии 20 кВ. 

 Новите мощности ще наложат реконструкция на изградената в поземлен 

имот № 030096 генераторна разпределителна уредба (ГРУ). Съществуващите табла 

ще бъдат демонтирани и на тяхно място ще бъдат монтирани нови. Така уредбата 

ще се състои от 5 килии тип КРУ и едно допълнително табло – килия № 6, в която 

ще бъдат монтирани трансформаторите за собствени нужди. Уредбата ще се състои 

от следните килии тип КРУ: 

 – в килия 1 „Вход-изход“ (КРУ тип IMC) ще се присъедини кабелната линия 

от подстанция „Каварна“, оборудвана с мощностен разединител със заземител; 

 – в килия 2 „Вход от ВГ“ (КРУ тип DMV-A) – вятърни генератори от ВГ1 до 

ВГ5 включително, оборудвана с елегазов мощностен разединител със заземител и 

прекъсвач, три токови измервателни трансформатора; 

 – в килия 3 „Вход от ВГ 6“ (КРУ тип DMV-A) – оборудвана с елегазов 

мощностен разединител със заземител и прекъсвач, три токови измервателни 

трансформатора; 
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 – в килия 4 „Мерене“ (КРУ тип СМ2), оборудвана с разединител със 

заземител, предпазители средно и ниско напрежение и напреженов трансформатор 

20/0,1/0,1 кВ; 

 – в килия 5 „Собствени нужди“ (КРУ тип QM), оборудвана с мощностен 

разединител със заземител и три предпазителя. 

 „НИМЕКС-2004“ ЕООД е приложило решения от Регионалната инспекция 

по околната среда и водите – Варна, за преценяване на необходимостта от 

извършване на оценка на въздействието върху околната среда при производството 

на електрическа енергия от вятърни генератори. РИОСВ е мотивирала решенията си 

да не се извършва оценка на въздействието на околната среда поради факта, че не се 

очакват значителни изменения в околната среда във връзка с характера на 

производството на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници. 

Мотивите в решението са в съответствие с протокола от Киото за намаляване 

емисиите на парниковите газове с 8 % от общото количество емисии, което ще 

допринесе до намаляване на риска за орнитофауната, дължащ се на ефекта от 

глобалното затопляне и изменението на климата, респективно промяната на 

местообитанията на птиците.  

 Дружеството е представило данни за управленската и организационната 

структура, числеността и квалификацията на персонала зает в упражняване на 

дейността, подлежаща на лицензиране. До настоящия момент са назначени двама 

служители на длъжностите „Главен енергетик“ и „Инженер енергетик“. След 

въвеждане в експлоатация на всички вятърни генератори дружеството планира да 

увеличи персонала си, да организира и проведе подготвителни квалификационни 

курсове както за новоназначения оперативен персонал, така и за повишаване 

квалификацията на вече назначените служители.  

 Компанията има сключен договор за финансово-счетоводни услуги с външна 

фирма. Извън структурата на дружеството е и правното обслужване, за което се 

наема юрист с необходимата квалификация. 

 „НИМЕКС-2004“ ООД е производител на електрическа енергия. От април 

2008 г. компанията експлоатира 2 бр. вятърни генератори в района на гр. Каварна с 

обща инсталирана мощност 3 MВт. За правилната и безаварийна експлоатация на 

агрегатите е проведено обучение и допълнителна квалификация на оперативния 

персонал на „НИМЕКС-2004“ ООД в завода производител на вятърните генератори. 

Основните цели на дружеството са изграждане на нови генериращи мощности, 

използвайки вятърна енергия, и непрекъснато подобряване на квалификацията на 

персонала, гарантиращи високо качество на произвежданата електрическа енергия и 

безаварийна работа на съоръженията. 

 

 От представените годишни финансови отчети за 2005, 2006 и 2007 г. е видно, 

че през 2005 и 2006 г. дружеството не е осъществявало търговска дейност, като през 

2006 г. е натрупана минимална загуба от 2 хил. лв. в резултат на оперативни 

разходи. През 2007 г. започва реална дейност, като дружеството все още регистрира 

отрицателен финансов резултат от 80 хил. лв. От представения междинен отчет за 

приходите и разходите за периода 01.01.2008 г. – 31.08.2008 г. е видно, че 

дружеството освен търговска е започнало и производствена дейност, като 

натрупаната загуба за същия период възлиза на 312 хил. лв.  
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 За отчетния период дружеството не е постигнало оперативно доходност от 

дейността, което е резултат на процеса по активна инвестиционна дейност  

 Бюджетната стойност на проекта е 12 270 000 евро, като средствата ще бъдат 

осигурени изцяло чрез кредит от „Корпоративна Търговска Банка“ АД. За 

осигуряване на финансирането на трите отделни етапа на изграждане на 

ветроенергийния парк се предвижда да се ползват три банкови кредита, както 

следва: 

 І етап – за осигуряване на финансирането на 2 бр. вятърни генератори е 

използван кредит на обща стойност 4 090 000 евро; 

 ІІ етап – осигуряване на финансиране за един брой вятърен генератор на 

стойност 2 045 000 евро; 

 ІІІ етап – осигуряване на финансиране за 3 бр. вятърни генератори на обща 

стойност 6 135 000 евро. 

 Финансирането на проекта ще се извършва изцяло с банкови кредити, които 

ще се издължават на равни погасителни вноски.   

 Дружеството е представило кредитни планове на банковите заеми по години, 

при следните финансови параметри: срок на погасяване за всеки кредит 10 години, 

при годишен лихвен процент 7 % с комисионни по отпускане на кредита 0,5 % от 

стойността, като годишната погасителна вноска е дължима на дата 15 декември 

съответната година. 

 Дружеството е представило писмо за намерение от „Корпоративна Търговска 

Банка“ АД, с което банковата институция уведомява, че към момента са сключени 

два договора за банков кредит. Съгласно проекта предстои закупуването на още 3 

бр. вятърни генератори, като банката има намерение да окаже финансова подкрепа 

на „ НИМЕКС-2004“ ООД за реализиране на инвестиционния проект.   

 Финансовият модел е съставен за срок от 12 години и съдържа вижданията на 

заявителя относно условията на финансирането на проекта и очакваните приходи и 

разходи на дружеството при осъществяване на лицензионната дейност.  

 Основните допускания при разработване на модела са следните: инсталирана 

мощност – 9 МВт; стойност на инвестицията – 23 998 034 лв.; средна годишна 

производителност – 19 098 МВтч; размер на привлечени средства – 23 998 034 лв.; 

период на кредита – 10 години; лихва на кредита – 7 %. 

 Съгласно чл. 16, ал. 2 от Закона за възобновяемите и алтернативните 

енергийни източници и биогоривата, общественият доставчик, съответно крайните 

снабдители изкупуват електрическата енергия, произведена от възобновяеми или 

алтернативни енергийни източници, с изключение на енергията, произведена от 

водноелектрически централи с инсталирана мощност над 10 MВт, по 

преференциални цени.     

 Приходите за първата година от бизнес плана на „НИМЕКС-2004“ ООД са 

формирани на база прогнозна средна годишна производителност от 6366 МВтч и 

одобрената с Решение на ДКЕВР № Ц-015/31.03.2008 г. цена, по която вятърни 

централи с пълни ефективни годишни часове на работа до 2250 часа включително и 

с инсталирана мощност 800 кВт и повече, продават електрическа енергия на 

обществения доставчик и/или на обществените снабдители в размер на 185,95 

лв./МВтч. За втората и следващите години е заложено увеличение на цената с 1,5 %. 

Дружеството планира да завърши проекта до 2010 г., когато ще достигне посочената 

по-горе средногодишна производителност. 
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 Дружеството е представило прогнозна структура и обем на разходите за 

периода 2008 – 2019 г. в съответствие с изискванията на чл. 19, ал. 4, т. 11 от 

Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката, като са предвидени 

разходи предимно за материали, трудови възнаграждения и външни услуги. 

 Финансовият модел за периода 2008 – 2019 г. е разработен на база 

вижданията на заявителя относно условията и средата, в които ще работи 

дружеството.  

 Приходите са формирани на база прогнозна средна годишна 

производителност – 3330 МВтч/год и фактурирана енергия – 3183 МВтч/год за 

вятърен генератор. Общият размер на приходите от продажби за целия период на 

бизнес плана ще възлизат на 21 390 485 евро.  

 Дружеството е представило прогнозна структура и обем на разходите за 

периода 2008 – 2019 г. Разходите за 12-годишния период са формирани при 

отчитане на етапното изграждане на обекта и са съобразени със сроковете на 

строителството и въвеждането на генериращите съоръжения в експлоатация. 

Дружеството е представило и следната структура на разходите:  

 – разходи за експлоатация и поддръжка – през първата и втората година 

такива разходи не се предвиждат поради гаранционния период на съоръженията, а 

от третата до дванайсетата година те са в размер на 12 000 евро за вятърен генератор 

за една година; 

 – разходи за управление и контрол – 4800 евро/вятърен генератор за една 

година; 

 – разходи за застраховка – 4000 евро/вятърен генератор за една година; 

 – други разходи – 461 084 евро; 

 – разходи за амортизация – определени са на база полезния живот на 

активите 20 години и са в размер на 146 092 лв. за един вятърен генератор; 

 – финансовите разходи – определени са на база разработен погасителен план 

на инвестиционния кредит.  

 Разходите за платени лихви по време на строителството, както и разходите с 

откриване на кредитите ще се капитализират и признават като дълготраен актив.  

 От представения прогнозен отчет за приходите и разходите е видно, че за 

периода 2008 – 2019 г. общият размер на прогнозираните нетни приходи от 

продажба са 21 390 485 евро. Общо преките разходи са в размер на 10 829 634 евро. 

Разходите за лихви общо за кредитите са 5 199 719 евро, като същите са съобразно 

изготвения погасителен план за изплащането на средствата по банковите кредити. 

При така зададените параметри очакваната нетна печалба за 2008 г. е 260 474 евро и 

постепенно се увеличава до 1 006 565 евро през 2019 г.  

  Съвкупната печалба за целия период на финансовия модел е в размер на 

9 504 766 евро. От представения отчет за паричния поток е видно, че за всяка една 

година акумулираният нетен паричен поток от реализирането на проекта има 

положителна величина, което показва, че дружеството ще разполага с необходимата 

ликвидна наличност за изплащане на средствата, необходими за осъществяване на 

инвестиционната и производствената си програма за периода на проекта. За целия 

период на проекта акумулираният паричен поток възлиза на 1 396 647 евро. Срокът 

за откупуване на инвестицията при така заложения бизнес план е 10 години.  
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 От извършения анализ на инвестиционния и финансов модел на проекта 

комисията счита, че изграждането на ветроенергиен парк „Могилище“ за 

производство на електрическа енергия ще доведе до развитие на дейността на 

дружеството в посока на финансова стабилност и възможност за генериране на 

положителни финансови резултати, както и че при равни други условия и при 

изпълнение на заложените от дружеството прогнози „НИМЕКС-2004“ ООД ще 

разполага с финансови възможности за осъществяване на дейността „производство 

на електрическа енергия“.  

 

 Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и чл. 39, ал. 1, т. 

1 и ал. 3 от Закона за енергетиката във връзка с чл. 20 от Наредбата за 

лицензиране на дейностите в енергетиката, 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

 1. Издава, след приключване на финансовото осигуряване на проекта за 

изграждане на описания по-долу ветроенергиен парк, на „НИМЕКС-2004“ ООД, със 

седалище и адрес на управление: гр. София, район „Триадица“, бул. „Витоша“ № 

188, с ЕИК 131198809, Лицензия № Л-292-01/02.02.2009 г. за извършване на 

дейността „производство на електрическа енергия“ за срок от 20 (двадесет) години, 

считано от датата на решението на ДКЕВР за разрешаване започване 

осъществяването на лицензионната дейност, като определя условията за изграждане 

на енергийния обект (ветроенергиен парк „Могилище“) – 6 бр. вятърни генератори с 

обща инсталирана мощност 9 MВт в землището на гр. Каварна, срок за изграждане 

на енергийния обект и срок за започване на лицензионната дейност, както е 

посочено в лицензията, приложение към това решение. 

 2. На основание чл. 14, ал. 3 от Наредбата за лицензиране на дейностите в 

енергетиката, одобрява на „НИМЕКС-2004“ ООД бизнес план за периода 2008 – 

2019 г., Приложение № 2 към това решение и приложение към лицензията по т. 1. 

 

 Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд 

в 14 (четиринадесет) дневен срок. 
 

Председател: 
Проф. д.т.н. инж. К. Шушулов 

Гл. секретар: 
 Инж. А. Илиева 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ Л-293 от 2 февруари 2009 г. 

 

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито 

заседание, проведено на 02.02.2009 г., като разгледа документите, приложени по 

преписка № 59/2008 г., образувана по заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-56/30.09.2008 
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г. от „ЛОНИКО“ ЕООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с 

електрическа енергия“ на основание чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за 

енергетиката, събраните данни от проведеното на 27.01.2009 г. открито 

заседание по преписката, установи следното. 

  

 „ЛОНИКО“ ЕООД е подало заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-56/30.09.2008 г. за 

издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ на основание 

чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката. 

 При преценката на основателността на подаденото заявление за издаване на 

лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ комисията, по силата на 

чл. 40, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката, следва да установи дали заявителят е 

юридическо лице, регистрирано по Търговския закон, както и дали притежава 

технически и финансови възможности, материални и човешки ресурси и 

организационна структура за изпълнение на нормативните изисквания за 

осъществяване на лицензионната дейност. 

 Изискванията на чл. 40, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за енергетиката за наличие на 

вещни права на заявителя върху енергийния обект, както и доказателства, че същият 

отговаря на нормативните изисквания за безопасна експлоатация и за опазване на 

околната среда, са неприложими в тази хипотеза, тъй като при осъществяването на 

дейността „търговия с електрическа енергия“ липсва енергиен обект. 

 Заявителят е търговец по смисъла на Търговския закон и е регистриран като 

еднолично дружество с ограничена отговорност със седалище и адрес на 

управление: гр. София, район „Изгрев“, ж.к. „Дианабад“, бл. 20, вх. А, ет. 8, ап. 23, 

вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията към Министерството 

на правосъдието с удостоверение № 20081021094342/21.10.2008 г. Дружеството е с 

ЕИК 831699969.  

 Следователно „ЛОНИКО“ ЕООД отговаря на изискванията на чл. 40, ал. 1 от 

Закона за енергетиката. 

 

 Предметът на дейност на дружеството е: „вътрешно- и външнотърговска 

дейност, внос, износ, бартер, реекспорт, обменни, компенсационни и други 

външнотърговски сделки, производство, складиране и търговия на едро и дребно с 

промишлени, селскостопански и всякакъв вид стоки за бита, транспортна и 

спедиторска дейност в страната и чужбина, търговско представителство, 

посредничество и агентство, инженерингова проектантска, строителна дейност, 

покупка, строеж и оборудване на недвижими имоти с цел продажба, туристическа 

дейност в страната и чужбина, хотелиерство и ресторантьорство, лизингова и 

сервизна дейност и услуги незабранени със закон.“ 

 Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от 

управителя Лъчезар Иванов Киселков, който е и едноличен собственик. 

  

 След направена служебна справка в търговския регистър на Агенцията по 

вписванията е установено, че „ЛОНИКО“ ЕООД не е обявено в несъстоятелност. 

Дружеството не е в производство по несъстоятелност и не е в ликвидация, съгласно 

декларации, подписани от управителя на дружеството. Същият е представил 

декларации, че не е лишен от право да упражнява търговска дейност, както и че не е 

осъждан с влязла в сила присъда против собствеността или против стопанството. 
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Заявителят е представил и декларация, че дружеството не е подавало заявление за 

издаване на лицензия за търговия с електрическа енергия, че не му е отнемана 

лицензията за дейността „търговия с електрическа енергия“, както и че не му е 

издаван отказ за издаване на такава.  

 Следователно издаването на лицензия няма да е в противоречие с чл. 40, ал. 

4, т. 1 – 3 от Закона за енергетиката. 

 

 Срокът на лицензията, за който кандидатства заявителят, е 10 години. 

Предлаганият срок на лицензията е обоснован с оглед необходимостта от 

натрупване на опит на енергийния пазар в Република България при неговото реално 

функциониране и планиране на дейността на дружеството в дългосрочен план. Този 

срок ще обхване равни по продължителност период на развитие на пазара и период 

на вече установен пазар на електрическа енергия. 

 

 Чл. 13, ал. 2, т. 7 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката 

изисква към заявлението за издаване на лицензия „ЛОНИКО“ ЕООД да представи 

доказателства, че отговаря на условията за финансово гарантиране на сключваните 

сделки с електрическа енергия, определени в Правилата за условията и реда за 

достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи (правилата). 

Съгласно чл. 8а, ал. 1 от правилата, обезпеченията на задължения по сделките с 

електрическа енергия, които дружеството трябва да поддържа, се определят в 

размер на 1/24 част от годишния оборот от търговия с електрическа енергия на 

територията на Република България, но не по-малко от 150 хил. лв. През първата 

година от лицензионната дейност размерът на обезпечението се определя съобразно 

прогнозната стойност на годишния оборот от търговия с електрическа енергия на 

територията на Република България, съгласно представения бизнес план, който е в 

размер на 1595 хил. лв., т.е. за обезпечаване на задълженията си по сделките с 

електрическа енергия „ЛОНИКО“ ЕООД трябва да поддържа в специална сметка 

сума в размер на 150 000 лв. или да представи като финансово обезпечение 

неотменима банкова гаранция или друго обезпечение на същата стойност при 

същите условия. С писмо с вх. № Е-12-00-1811/08.12.2008 г. дружеството е 

представило удостоверение от „Корпоративна Търговска Банка“ АД с изх. № 

5011/08.12.2008 г. в уверение на това, че фирмата има открита специална 

разплащателна сметка и наличността по тази сметка към 08.12.2008 г. е в размер на 

150 000 лв.  

 

 От събраните по преписката доказателства е видно, че „ЛОНИКО“ ЕООД 

отговаря на изискванията на чл. 40, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката относно 

наличието на технически възможности, материални и човешки ресурси и 

организационна структура за осъществяване на дейността „търговия с електрическа 

енергия“. Съгласно чл. 136, ал. 2 от Правилата за търговия с електрическа енергия, 

средствата за обмен на информация за целите на работа на пазара, осигурявани от 

търговските участници, се одобряват от оператора. С писмо с изх. № 

4948/18.09.2008 г. „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД декларира, че 

дружеството е изпълнило изискванията за комуникационно и компютърно 

оборудване за електронен обмен на данни с електроенергийния системен оператор. 

Декларираните от дружеството технически средства (информационна мрежа, 
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програмно осигуряване и комуникационна инфраструктура), необходими за 

сключване на сделки с електрическа енергия по свободно договорени цени 

(съгласно чл. 100, ал. 1 от Закона за енергетиката), отговарят на условията, 

определени в Правилата за търговия с електрическа енергия.  

 Дружеството е представило проект на Правила за работа с потребителите. 

Същите са изготвени в съответствие с изискванията на чл. 15 от Наредбата за 

лицензиране на дейностите в енергетиката и следва да бъдат одобрени от 

комисията. 

 За осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“ е 

необходимо заявителят да докаже, че финансовото развитие на дейността за периода 

на бизнес плана ще осигури доходност и наличие на достатъчно оборотни средства 

за обезпечаване на нормалния търговски цикъл, като се отчете необходимостта от 

постоянно поддържане на необходимия гаранционен депозит съгласно чл. 8а от 

правилата.  

 Към заявлението за лицензиране дружеството е представило счетоводни 

баланси, отчети за приходите и разходите за периода 2005 – 2007 г. от които е 

видно, че дружеството е осъществявало дейност към момента на подаване на 

заявлението за лицензия.  

 От предоставените данни за периода 2005 – 2007 г. е видно, че текущият 

финансов резултат за 2005 г. е печалба в размер на 19 хил. лв., а за 2006 г. – в размер 

на 13 хил. лв. Финансовият резултат на дружеството към 31.12.2007 г. е загуба в 

размер на 15 хил. лв.  

 Основният фактор, повлиял за промяната в текущата доходност през 2007 г. 

спрямо предходната година, е по-бързият темп за намаление на общите приходи 

спрямо намалението на разходите. Общите приходи на дружеството са формирани 

изцяло от приходи от продажба на стоки и услуги. За 2007 г. са отчетени общи 

приходи в размер на 6 хил. лв., като те са намалели над 8 пъти спрямо 2006 г., 

когато дружеството е отчело приходи в размер на 49 хил. лв. През 2007 г. общите 

разходи са намалели 1,6 пъти спрямо предходната година, когато тяхната стойност е 

34 хил. лв.  

 За периода 2005 – 2007 г. дружеството отчита увеличение на общите пасиви, 

като нарастването им през 2006 г. спрямо предходната година се дължи както на 

увеличение на собствения капитал от 31 хил. лв. на 63 хил. лв., така и на увеличение 

на краткосрочните задължения от 2 хил. лв. на 3 хил. лв. През 2007 г. собственият 

капитал намалява до 48 хил. лв. в резултат на отчетената загуба, краткосрочните 

задължения също намаляват от 3 хил. лв. на 2 хил. лв., като дружеството отчита 

дългосрочни задължения в размер на 1050 хил. лв., които са формирани изцяло от 

задължения към финансови предприятия. 

 През 2005 г. общите активи се състоят от парични средства в размер на 32 

хил. лв. и вземания от клиенти в размер на 1000 лв. През 2006 г. структурата на 

общите активи е изцяло от парични средства, като те нарастват спрямо предходната 

година до 66 хил. лв. През 2007 г. са отчетени краткосрочни вземания в размер на 

1013 хил. лв. и увеличение на паричните средства до 87 хил. лв., в резултат на което 

общите активи се увеличават до 1100 хил. лв. През разглеждания период 

дружеството не посочва в актива на баланса дългосрочни материални и 

нематериални активи 
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 Направеният анализ на финансовото състояние на база представените 

финансови отчети показва, че въпреки отчетената загуба за 2007 г. дружеството има 

свободни капиталови източници за покриване на текущите си задължения. 

 

 В изпълнение на изискванията на чл. 14, ал. 1 от НЛДЕ е представен бизнес 

план за управление и развитие на дейността „търговия с електрическа енергия“. 

 Основните цели и показатели, залегнали в бизнес плана, са следните: 

 1. Обемът на търговия с електрическа енергия за първата (2008 г.) година от 

бизнес плана е в размер на 11 000 МВтч. За периода 2009 – 2012 г. дружеството 

планира количества в размер, съответно на: 37 000 МВтч, 68 640 МВтч, 82 368 

МВтч и за последната година от бизнес плана – 90 605 МВтч. Плановете на 

дружеството са да закупува необходимите количества електрическа енергия основно 

от кондензационните централи и АЕЦ, но също така и от производители с 

преференциални цени (топлофикации и ВЕЦ). 

 2. Годишният оборот от търговия с електрическа енергия за 2008 г. е в размер 

на 1595 хил. лв. За 2009 г. са планирани приходи от продажба на електрическа 

енергия в размер на 5365 хил. лв., за 2010 г. – 9952 хил. лв., за 2011 г. – 11 943 хил. 

лв. и за последната година 2012 г. – 13 138 хил. лв.  

 3. Приходите и разходите на дружеството са формирани при средна покупна 

цена на електрическата енергия в размер на 132,00 лв./МВтч и средна продажна 

цена – 145,00 лв./МВтч. 

 4. „ЛОНИКО“ ЕООД е представило банкова референция от Юробанк и ЕФ 

ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД в потвърждение на това, че към 26.09.2008 г. фирмата има 

разкрити разплащателни сметки, през които преминават оборотите на фирмата. 

Дружеството е представило извлечение за наличностите по сметките. 

 От представения от дружеството прогнозен баланс и отчет за приходите и 

разходите за периода 2008 – 2012 г. е видно, че общите разходи се увеличават от 

1517 хил. лв. през 2008 г. до 12 298 хил. лв. за 2012 г. Приходите на дружеството са 

формирани изцяло от приходи от продажба на електрическа енергия, като за 2008 г. 

те са в размер на 1595 хил. лв., а в края на периода на бизнес плана достигат до 

13 138 хил. лв. Дружеството прогнозира да реализира положителен финансов 

резултат от дейността, като нетната печалба се увеличава от 70 хил. лв. през 2008 г. 

до 756 хил. лв. през 2012 г., което определя положителните стойности на 

показателите за рентабилност и за ефективност на приходите и разходите.  

 Предвидено е стойността на общите активи за 2008 г. да бъде 275 хил. лв., 

като през последната година на бизнес плана достигнат 1731 хил. лв. В тяхната 

структура за петгодишния период по-голям относителен дял заемат краткотрайните 

активи, като нарастването е от 236 хил. лв. през първата година до 967 хил. лв. за 

2012 г. 

 Пасивите също се увеличават в резултат на увеличението, от една страна, на 

собствения капитал от 75 хил. лв. за 2008 г. на 761 хил. лв. през 2012 г., а от друга 

страна, на краткосрочните задължения, които нарастват от 200 хил. лв. през 2008 г. 

на 970 хил. лв. до 2012 г. За петгодишния период 2008 – 2012 г. дружеството не 

прогнозира дългосрочни задължения. 

 Размерът на краткотрайните активи и краткосрочните пасиви определя 

високи стойности на коефициента на обща ликвидност и възможността на 
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„ЛОНИКО“ ЕООД да покрива краткосрочните си задължения с наличните 

краткотрайни активи. 

 

 С оглед на гореизложеното, при равни други условия, може да бъде направен 

извод, че „ЛОНИКО“ ЕООД притежава финансови възможности за извършване на 

дейността „търговия с електрическа енергия“. Представената прогнозна финансова 

информация показва намерение от страна на дружеството за стабилно управление 

на активите и пасивите, което ще гарантира достатъчен размер на оборотен капитал 

за обслужване на задълженията и обезпечаване на дейността „търговия с 

електрическа енергия“. 

                

Предвид гореизложеното, 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

 1. На основание чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката във връзка с чл. 

21, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката, издава на „ЛОНИКО“ ЕООД, със седалище 

и адрес на управление: гр. София, район „Изгрев“, , ж.к. „Дианабад“, бл. 20, вх. А, 

ет. 8, ап. 23, вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията към 

Министерството на правосъдието, с удостоверение № 20081021094342/21.10.2008 г. 

и ЕИК 831699969, Лицензия № Л-293-15/02.02.2009 г. за извършване на дейността 

„търговия с електрическа енергия“ за срок от 10 (десет) години, приложение и 

неразделна част от това решение. 

 2. На основание чл. 14, ал. 3 от Наредбата за лицензиране на дейностите в 

енергетиката, одобрява на „ЛОНИКО“ ЕООД бизнес план за периода 2008 – 2012 г., 

приложение към това решение и към лицензията по т. 1. 

 3. На основание чл. 15 от Наредбата за лицензиране на дейностите в 

енергетиката, одобрява на „ЛОНИКО“ ЕООД Правила за работа с потребителите, 

приложение към това решение и към лицензията по т. 1. 

 

 Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд 

в 14 (четиринадесет) дневен срок. 
 

Председател: 
Проф. д.т.н. инж. К. Шушулов 

Гл. секретар: 
 Инж. А. Илиева 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ Л-294 от 9 февруари 2009 г. 

 

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито 

заседание, проведено на 09.02.2009 г., като разгледа документите, приложени по 

преписка № 73/2008 г., образувана по заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-68/16.12.2008 
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г. от „Евроквест Енерджи Трейдинг“ ООД за издаване на лицензия за 

дейността „търговия с електрическа енергия“ на основание чл. 39, ал. 1, т. 5 от 

Закона за енергетиката, събраните данни от проведеното на 03.02.2008 г. 

открито заседание по преписката, установи следното. 

  

 „Евроквест Енерджи Трейдинг“ ООД е подало заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-

68/16.12.2008 г. за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа 

енергия“ на основание чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката. 

 При преценката на основателността на подаденото заявление за издаване на 

лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ комисията, по силата на 

чл. 40, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката, следва да установи дали заявителят е 

юридическо лице, регистрирано по Търговския закон, както и дали притежава 

технически и финансови възможности, материални и човешки ресурси и 

организационна структура за изпълнение на нормативните изисквания за 

осъществяване на лицензионната дейност. 

 Изискванията на чл. 40, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за енергетиката за наличие на 

вещни права на заявителя върху енергийния обект, както и доказателства, че същият 

отговаря на нормативните изисквания за безопасна експлоатация и за опазване на 

околната среда, са неприложими в тази хипотеза, тъй като при осъществяването на 

дейността „търговия с електрическа енергия“ липсва енергиен обект. 

 Заявителят е търговец по смисъла на Търговския закон и е регистриран от 

Окръжен съд, гр. Перник, по фирмено дело 139/2007 г., като дружество с ограничена 

отговорност, със седалище и адрес на управление: гр. Перник, ул. „Черешово топче“ 

№ 7, вписано в регистъра на Националната агенцията за приходите – Териториална 

дирекция, гр. Перник, с акт за регистрация по ЗДДС № 14042080030193/11.12.2008 

г. Дружеството е с БУЛСТАТ 113588241.  

 Следователно „Евроквест Енерджи Трейдинг“ ООД отговаря на 

изискванията на чл. 40, ал. 1 от Закона за енергетиката. 

 

 Предметът на дейност на дружеството е: „доставка на суровини в 

енергетиката и машиностроенето, както и всяка друга дейност, незабранена от 

закона и чието осъществяване не е подчинено на разрешителен режим, а когато е 

необходимо разрешение – след надлежно снабдяване с него“. 

 Дружеството е с капитал 5000 лв., разпределен на 50 равни дяла, всеки от 

които на стойност 100 лв. Дружеството се представлява и управлява от 

управителите Георги Александров Папломатас и Иван Дечков Колев заедно.  

 Съдружници са „Евроквест Енерджи“ ООД, регистрирано по фирмено дело 

№ 452/2004 г. на Окръжен съд, гр. Перник, със седалище и адрес на управление: гр. 

Радомир, ул. „Стефан Стамболов“ № 4, и „Комерсиал“ ЕООД, регистрирано по 

фирмено дело № 3503/1991 г. на Окръжен съд, гр. Стара Загора, със седалище и 

адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. „Хрищенско шосе“. 

  

 „Евроквест Енерджи Трейдинг“ ООД не е обявено в несъстоятелност и не е в 

ликвидация. Управителите на дружеството са представили декларации, че не са 

лишени от право да упражняват търговска дейност, както и че не са осъждани с 

влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против 

стопанството. Заявителят е представил и декларации, че дружеството не е подавало 
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заявление за издаване на лицензия за търговия с електрическа енергия, че 

дружеството не е в производство по несъстоятелност, че не му е отнемана 

лицензията за дейността „търговия с електрическа енергия“, както и че не му е 

издаван отказ за издаване на такава.  

 Следователно издаването на лицензия няма да е в противоречие с чл. 40, ал. 

4, т. 1 – 3 от Закона за енергетиката. 

 

 Срокът на лицензията, за който кандидатства заявителят, е 10 години. 

Основните мотиви, с които заявителят е обосновал искания срок, са необходимост 

от натрупване на опит на енергийния пазар в Република България при неговото 

реално функциониране и планиране на дейността на дружеството в дългосрочен 

план, както и ефективно участие в пазара на електрическа енергия. 

 

 Чл. 13, ал. 2, т. 7 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката 

изисква към заявлението за издаване на лицензия „Евроквест Енерджи Трейдинг“ 

ООД да представи доказателства, че отговаря на условията за финансово 

гарантиране на сключваните сделки с електрическа енергия, определени в 

Правилата за условията и реда за достъп до електропреносната и 

електроразпределителните мрежи (правилата). Съгласно чл. 8а, ал. 1 от правилата 

обезпеченията на задължения по сделките с електрическа енергия, които 

дружеството трябва да поддържа, се определят в размер на 1/24 част от годишния 

оборот от търговия с електрическа енергия на територията на Република България, 

но не по-малко от 150 хил. лв. През първата година от лицензионната дейност 

размерът на обезпечението се определя съобразно прогнозната стойност на 

годишния оборот от търговия с електрическа енергия на територията на Република 

България съгласно представения бизнес план, който е в размер на 3000 хил. лв., т.е. 

за обезпечаване на задълженията си по сделките с електрическа енергия „Евроквест 

енерджи трейдинг“ ООД трябва да поддържа в специална сметка сума в размер на 

150 хил. лв. Съгласно чл. 8а, ал. 6 от правилата, комисията може по искане на 

търговеца да приеме като финансово обезпечение неотменима банкова гаранция или 

друго обезпечение на същата стойност, при същите условия и с идентична 

ликвидност.  

 Дружеството е представило удостоверение с изх. № 4346/11.12.2008 г. от 

„Алианц Банк България“ АД, клон Стара Загора, за открита специална 

разплащателна сметка в лева, предназначена единствено за изпълнение на 

задълженията му при осъществяване на дейността „търговия с електрическа 

енергия“, като се е задължила при поискване да информира писмено ДКЕВР 

относно оборотите и салдото по тази сметка. В тази връзка дружеството е 

приложило и документ с изх. № 4345/11.12.2008 г., издаден от „Алианц Банк 

България“ АД, клон Стара Загора, с който банката безвъзвратно и безусловно поема 

задължението да обезпечи „Евроквест Енерджи Трейдинг“ ООД със сумата от 

150 000 лв. Банката се обвързва с това задължение  от 12.12.2008 до 31.12.2009 г. 

 

 От събраните по преписката доказателства е видно, че „Евроквест Енерджи 

Трейдинг“ ООД отговаря на изискванията на чл. 40, ал. 1, т. 1 от Закона за 

енергетиката относно наличието на технически възможности, материални и 

човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на дейността 
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„търговия с електрическа енергия“. Съгласно чл. 136, ал. 2 от Правилата за търговия 

с електрическа енергия, средствата за обмен на информация за целите на работа на 

пазара, осигурявани от търговските участници, се одобряват от оператора. С писмо 

с изх. № 6391/05.12.2008 г. „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД декларира, 

че „Евроквест Енерджи Трейдинг“ ООД е изпълнило изискванията за 

комуникационно и компютърно оборудване за електронен обмен на данни с 

оператора. Декларираните от дружеството технически средства (информационна 

мрежа, програмно осигуряване и комуникационна инфраструктура), необходими за 

сключване на сделки с електрическа енергия по свободно договорени цени 

(съгласно чл. 100, ал. 1 от Закона за енергетиката), отговарят на условията, 

определени в Правилата за търговия с електрическа енергия.  

 Дружеството е представило проект на Правила за работа с потребителите. 

Същите са изготвени в съответствие с изискванията на чл. 15 от НЛДЕ и следва да 

бъдат одобрени от комисията. 

 

 За осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“ е 

необходимо заявителят да докаже, че финансовото развитие на дейността за периода 

на бизнес плана ще осигури доходност и наличие на достатъчно оборотни средства 

за обезпечаване на нормалния търговски цикъл, като се отчете необходимостта от 

постоянно поддържане на необходимия гаранционен депозит съгласно чл. 8а от 

правилата. Преценката за наличието на финансови възможности на кандидат-

лицензианта за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“ е 

направена на основата на анализ на прогнозното финансовото развитие на дейността 

за периода на бизнес плана, включително очакваната доходност и наличие на 

достатъчно оборотни средства за обезпечаване на нормалния търговски цикъл, при 

отчитане на необходимостта от постоянно поддържане на необходимия гаранционен 

депозит съгласно чл. 8а от правилата.  

 Дружеството не е представило годишни финансови отчети за предходните 

периоди, тъй като не е осъществявало стопанска дейност, а оценката на 

финансовите му възможности е направена въз основа на представения бизнес план 

за периода 2009 – 2013 г. и представените прогнозни годишни финансови отчети. 

 В изпълнение на изискванията на чл. 14, ал. 1 от НЛДЕ, за периода 2009 – 

2013 г. е представен бизнес план за управление и развитие на дейността „търговия с 

електрическа енергия“, със следните основни цели и показатели: 

 1. Обемът на търговия с електрическа енергия за първата (2009 г.) година от 

бизнес плана е в размер на 40 000 МВтч. За периода 2010 – 2013 г. дружеството 

планира количества в размер, съответно на: 50 000 МВтч, 60 000 МВтч, 70 000 

МВтч, и за последната година от бизнес плана (2013 г.) – 80 000 МВтч.  

 2. Годишният оборот от търговия с електрическа енергия за 2009 г. е в размер 

на 3000 хил. лв. За 2010 г. са планирани приходи от продажба на електрическа 

енергия в размер на 4125 хил. лв., за 2011 г. – 5445 хил. лв., за 2012 г. – 6988 хил. 

лв., и за последната година 2013 г. – 8785 хил. лв.  

 3. За 2009 г. дружеството посочва средна покупна цена на електрическата 

енергия 72,00 лв./МВтч и средна продажна цена, по която дружеството планира да 

продава електрическа енергия – 75,00 лв./МВтч. 
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 При съставяне на бизнес плана и прогнозирането на разходите и приходите 

за покупка и продажба на електрическа енергия за периода 2010 – 2013 г. 

дружеството е използвало следните параметри:  

 – прогнозна средна покупна цена на електрическата енергия в размер, 

съответно на: 79,20 лв./МВтч, 87,12 лв./МВтч, 95,83 лв./МВтч и 105,41 лв./МВтч; 

 – прогнозна средна продажна цена на електрическата енергия в размер 

съответно на: 82,50 лв./МВтч, 90,75 лв./МВтч, 99,83 лв./МВтч, и 109.81 лв./МВтч. 

 Дружеството е заложило индексация на цените за покупка на електрическа 

енергия с индекс на инфлация от 10 %. 

 4. Дружеството планира да финансира своята дейност със собствени и 

привлечени средства. Като доказателство за наличието на паричен ресурс 

„Евроквест енерджи трейдинг“ ООД е представило удостоверение от „Алианц Банк 

България“ АД, БЦ Стара Загора, в което банката удостоверява, че дружеството има 

открита разплащателна сметка, като салдото по сметката към 23.12.2008 г. е в 

размер на 10 499 лв. Дружеството е представило писмо за намерение от „Алианц 

Банк България“ АД с изх. № 4344/11.12.2008 г., с което банката има намерение да 

окаже финансова подкрепа на „Евроквест енерджи трейдинг“ ООД при 

необходимост от покриване на задължения на дружеството, възникнали по 

сключени от него договори за търговия с електрическа енергия, като му разреши 

кредит. Финансирането ще бъде одобрено съгласно вътрешните правила на банката 

за кредитна дейност.  

 5. Приложени са и гаранционни писма от „Комерсиал“ ЕООД и „Евроквест 

енерджи“ ООД, в които същите безусловно и неотменимо се задължават, в случай 

на необходимост, да покрият финансовите задължения на „Евроквест енерджи 

трейдинг“ ООД по договорите, свързани с дейността „търговия с електрическа 

енергия“, и да носят солидарна отговорност с дружеството по отношение 

изпълнението на тези задължения.  

 6. Общите разходи се увеличават и от 2950 хил. лв. за 2009 г. достигат до 

8572 хил. лв. за 2013 г. поради увеличените количества електрическа енергия и 

ръста на покупните цени. Дружеството прогнозира да реализира положителен 

финансов резултат от дейността, като нетната печалба да се увеличи от 45 хил. лв. 

през 2009 г. до 192 хил. лв. през 2013 г., което определя положителните стойности 

на показателите за рентабилност и за ефективност на приходите и разходите.  

 Предвидено е стойността на общите активи за 2009 г. да бъде 2902 хил. лв., 

както и тяхното нарастване до последната година на бизнес плана, когато ще 

достигнат 8478 хил. лв. В тяхната структура за петгодишния период на бизнес плана 

по-голям относителен дял заемат краткотрайните активи, като нарастването е от 

2886 хил. лв. до 8422 хил. лв. за 2013 г. 

 Пасивите също се увеличават в резултат на увеличението, от една страна, на 

собствения капитал от 50 хил. лв. за 2009 г. на 559 хил. лв., а от друга страна, на 

краткосрочните задължения, които нарастват от 2852 хил. лв. за 2009 г. на 7919 хил. 

лв. до 2013 г. За петгодишния период 2009 – 2013 г. дружеството не прогнозира 

дългосрочни задължения. 

 Размерът на краткотрайните активи и краткосрочните пасиви определя 

високи стойности на коефициента на обща ликвидност и възможността на 

„Евроквест енерджи трейдинг“ ООД да покрива краткосрочните си задължения с 

наличните краткотрайни активи. 
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 Постигането на заложените параметри в бизнес плана и спазването на 

изискванията на Правилата за условията и реда за достъп до електропреносната и 

електроразпределителните мрежи дават основание да се счита, че „Евроквест 

Енерджи Трейдинг“ ООД притежава необходимите ресурси за осъществяване на 

лицензионната дейност „търговия с електрическа енергия“. 

 

Предвид гореизложеното, 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

 1. На основание чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката във връзка с чл. 

21, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката, издава на „Евроквест Енерджи Трейдинг“ 

ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Перник, ул. „Черешово топче“ № 7, 

регистрирано от Окръжен съд, гр. Перник, по фирмено дело № 139/2007 г., с 

БУЛСТАТ 113588241, вписано в регистъра на Националната агенция за приходите – 

Териториална дирекция, гр. Перник, с акт за регистрация по ЗДДС № 

14042080030193/11.12.2008 г., Лицензия № Л-294-15/09.02.2009 г. за извършване на 

дейността „търговия с електрическа енергия“ за срок от 10 (десет) години, 

приложение и неразделна част от това решение. 

 2. На основание чл. 14, ал. 3 от Наредбата за лицензиране на дейностите в 

енергетиката, одобрява на „Евроквест Енерджи Трейдинг“ ООД бизнес план за 

периода 2009 – 2013 г., приложение към това решение и към лицензията по т. 1. 

 3. На основание чл. 15 от Наредбата за лицензиране на дейностите в 

енергетиката, одобрява на „Евроквест Енерджи Трейдинг“ ООД Правила за работа с 

потребителите, приложение към това решение и към лицензията по т. 1. 

 

 Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд 

в 14 (четиринадесет) дневен срок. 
 

Председател: 
Проф. д.т.н. инж. К. Шушулов 

Гл. секретар: 
 Инж. А. Илиева 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ Л-295 от 23 февруари 2009 г. 

 

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито 

заседание, проведено на 23.02.2009 г., като разгледа документите, приложени по 

преписка № 2/2009 г., образувана по заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-3/09.01.2009 г. 

от „Арда Енерджи Груп“ ООД за издаване на лицензия за дейността „търговия 

с електрическа енергия“ на основание чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за 
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енергетиката, събраните данни от проведеното на 17.02.2009 г. открито 

заседание по преписката, установи следното. 

  

 „Арда Енерджи Груп“ ООД е подало заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-3/09.01.2009 

г. за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ на 

основание чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката. 

 При преценката на основателността на подаденото заявление за издаване на 

лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ комисията, по силата на 

чл. 40, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката, следва да установи дали заявителят е 

юридическо лице, регистрирано по Търговския закон, както и дали притежава 

технически и финансови възможности, материални и човешки ресурси и 

организационна структура за изпълнение на нормативните изисквания за 

осъществяване на лицензионната дейност. 

 Изискванията на чл. 40, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за енергетиката за наличие на 

вещни права на заявителя върху енергийния обект, както и доказателства, че същият 

отговаря на нормативните изисквания за безопасна експлоатация и за опазване на 

околната среда, са неприложими в тази хипотеза, тъй като при осъществяването на 

дейността „търговия с електрическа енергия“ липсва енергиен обект. 

 Заявителят е търговец по смисъла на Търговския закон и е регистриран като 

дружество с ограничена отговорност със седалище и адрес на управление: гр. 

Благоевград, ул. „Джеймс Баучер“ № 13. Видно от представеното удостоверение с 

изх. № 20081211145841/11.12.2008 г. на Агенцията по вписванията към 

Министерството на правосъдието, заявителят е вписан в търговския регистър и се 

идентифицира с ЕИК 175399219. 

 Следователно „Арда Енерджи Груп“ ООД отговаря на изискванията на чл. 

40, ал. 1 от Закона за енергетиката. 

 

 Предметът на дейност на дружеството е: „търговия с електроенергия, 

изграждане и експлоатация на ТЕЦ, ВЕЦ, газови електроцентрали, ветроенергийни 

паркове и други енергийни мощности, като дружеството ще осъществява такава 

дейност след получаване на лицензии или съответни разрешителни, както и други 

дейности, незабранени със закон“. 

 Дружеството е с капитал 150 000 лв., състоящ се от 3000 дяла със стойност 

50 лв. всеки дял. Дяловете са разпределен между съдружниците Александър 

Димитров Соколов с 900 дяла – 45 000 лв. и „Еко Енерджи Каварна“ ЕООД с 2100 

дяла – 105 000 лв. Дружеството се представлява и управлява от управителя Атанас 

Стоянов Пашалиев.  

 Съдружници са Александър Димитров Соколов и „Еко Енерджи Каварна“ 

ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. „Джеймс Баучер“ 

№ 13 и ЕИК 101797176. 

 „Арда Енерджи Груп“ ООД не е обявено в несъстоятелност и не е в 

ликвидация. Управителят на дружеството и съдружниците са представили 

декларации, че не са лишени от право да упражняват търговска дейност, както и че 

не са осъждани с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или 

против стопанството. Заявителят е представил и декларации, че дружеството не е в 

производство по несъстоятелност и не му е отнемана лицензия за дейността 

„търговия с електрическа енергия“. 
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 Следователно издаването на лицензия няма да е в противоречие с чл. 40, ал. 

4, т. 1 – 3 от Закона за енергетиката. 

 

 Срокът на лицензията, за който кандидатства заявителят, е 10 години. 

Заявителят обосновава искания срок с това, че предвид спецификата на българския 

и регионален пазар на електрическа енергия, този срок ще позволи на дружеството 

да направи задълбочен анализ на спецификата на отделните потребители и 

поведението им на пазара, да създаде трайни взаимоотношения с останалите 

търговски участници и да завоюва стабилни позиции на вътрешния и на 

регионалния пазар на електрическа енергия. 

 

 Чл. 13, ал. 2, т. 7 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката 

изисква към заявлението за издаване на лицензия „Арда Енерджи Груп“ ООД да 

представи доказателства, че отговаря на условията за финансово гарантиране на 

сключваните сделки с електрическа енергия, определени в Правилата за условията и 

реда за достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи 

(правилата). Съгласно чл. 8а, ал. 1 от правилата обезпеченията на задължения по 

сделките с електрическа енергия, които дружеството трябва да поддържа, се 

определят в размер на 1/24 част от годишния оборот от търговия с електрическа 

енергия на територията на Република България, но не по-малко от 150 хил. лв. През 

първата година от лицензионната дейност размерът на обезпечението се определя 

съобразно прогнозната стойност на годишния оборот от търговия с електрическа 

енергия на територията на Република България съгласно представения бизнес план, 

който служи за обезпечаване на задълженията по сделките с електрическа енергия. 

„Арда Енерджи Груп“ ООД трябва да поддържа в специална сметка сума в размер 

на 150 хил. лв. Съгласно чл. 8а, ал. 6 от правилата, комисията може по искане на 

търговеца да приеме като финансово обезпечение неотменима банкова гаранция или 

друго обезпечение на същата стойност при същите условия и с идентична 

ликвидност. 

 Дружеството е представило удостоверение с изх. № 0589/12.12.2008 г. от 

„Алфа Банк – клон България“ АД, офис Благоевград, за открита специална 

разплащателна сметка в лева, в размер на 150 000 лв., предназначена единствено за 

обезпечаване на задълженията му при осъществяване на дейността „търговия с 

електрическа енергия“. Банката се е задължила да предоставя информация относно 

оборотите и салдото на тази сметка при поискване от ДКЕВР. 

 

 От събраните по преписката доказателства е видно, че „Евроквест Енерджи 

Трейдинг“ ООД отговаря на изискванията на чл. 40, ал. 1, т. 1 от Закона за 

енергетиката относно наличието на технически възможности, материални и 

човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на дейността 

„търговия с електрическа енергия“. С писмо с изх. № 6740/23.12.2008 г. 

„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД декларира, че дружеството е изпълнило 

изискванията за комуникационно и компютърно оборудване за електронен обмен на 

данни с електроенергийния системен оператор. Декларираните от дружеството 

технически средства (информационна мрежа, програмно осигуряване и 

комуникационна инфраструктура), необходими за сключване на сделки с 

електрическа енергия по свободно договорени цени (съгласно чл. 100, ал. 1 от 
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Закона за енергетиката), отговарят на условията, определени в Правилата за 

търговия с електрическа енергия. 

 Дружеството не е представило Правила за работа с потребителите съгласно 

изискванията на чл. 15 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката, 

поради което ще бъде определен подходящ срок за представяне на проект на 

Правила за работа с потребителите с оглед одобряването им от комисията. 

 

 За осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“ е 

необходимо заявителят да докаже, че финансовото развитие на дейността за периода 

на бизнес плана ще осигури доходност и наличие на достатъчно оборотни средства 

за обезпечаване на нормалния търговски цикъл, като се отчете необходимостта от 

постоянно поддържане на необходимия гаранционен депозит съгласно чл. 8а от 

правилата. Преценката за наличието на финансови възможности на кандидат-

лицензианта за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“ е 

направена на основата на анализ на прогнозното финансовото развитие на дейността 

за периода на бизнес плана, включително очакваната доходност и наличие на 

достатъчно оборотни средства за обезпечаване на нормалния търговски цикъл, при 

отчитане на необходимостта от постоянно поддържане на необходимия гаранционен 

депозит съгласно чл. 8а от правилата.  

 В изпълнение на изискванията на чл. 13 ал. 2 т. 4 и 5 от Наредбата за 

лицензиране на дейностите в енергетиката са представени и годишните финансови 

отчети за 2007 г. и към 30.11.2008 г., бизнес план за управление и развитие на 

дейността „търговия с електрическа енергия“ за периода 2009 – 2013 г. и 

прогнозните годишни финансови отчети за същия период.  

 От представените финансови отчети за 2007 г. и към 30.11. 2008 г. е видно, че 

дружеството не е извършвало стопанска дейност. От представеното удостоверение 

от Агенцията по вписванията и от счетоводния баланс към 30.11.2008 г. е видно, че 

регистрираният капитал на дружеството е увеличен от 5000 лв. на 150 000 лв.  

 За периода 2009 – 2013 г. финансовите прогнози на заявителя за дейността 

„търговия с електрическа енергия“ показват реализиране на печалба за всяка една от 

годините на бизнес плана, като нетната печалба се увеличава от 79 хил. лв. през 

2009 г. до 774 хил. лв. през 2013 г., което определя положителните стойности на 

показателите за рентабилност и за ефективност на приходите и разходите.  

 Предвидено е стойността на общите активи за 2009 г. да бъде 656 хил. лв., 

както и тяхното нарастване до последната година на бизнес плана, когато те ще 

достигнат до 3738 хил. лв. В тяхната структура за петгодишния период на бизнес 

плана по-голям относителен дял заемат краткотрайните активи, като нарастването е 

от 625 хил. лв. до 3698 хил. лв. за 2013 г. 

 Пасивите също се увеличават в резултат на увеличението, от една страна, на 

собствения капитал от 229 хил. лв. за 2009 г. на 2498 хил. лв. за 2013 г., а от друга 

страна, на краткосрочните задължения, които нарастват от 244 хил. лв. за 2009 г. на 

1240 хил. лв. до 2013 г.  

 Отношението на сумата на краткотрайните активи към краткосрочните 

пасиви определя високи стойности на коефициента на обща ликвидност, което 

определя възможността на „Арда Енерджи груп“ ООД да покрива краткосрочните 

си задължения с наличните краткотрайни активи. 
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 Основните цели и показатели, залегнали в бизнес плана, са следните: 

 1. Обем на търговията с електрическа енергия за 2009 г. в размер на 16 500 

МВтч. За периода 2010 – 2013 г. дружеството планира количества в размер, 

съответно на: 35 136 МВтч, 61 488 МВтч, 74 664 МВтч и 92 232 МВтч.  

 2. Годишният оборот от търговия с електрическа енергия за 2009 г. е в размер 

на 2277 хил. лв. За 2010 г. са планирани приходи от продажба на електрическа 

енергия  в размер на 5176 хил. лв., за 2011 г. – 9349 хил. лв., за 2012 г. – 11 633 хил. 

лв., и за 2013 г. – 14 729 хил. лв. Приходите за периода на бизнес плана са 

формирани изцяло от приходи от продажба на електрическа енергия на вътрешния 

пазар. 

 3. За 2009 г. дружеството посочва средна покупна цена на електрическата 

енергия в размер на 126,42 лв./МВтч и средна продажна цена, по която дружеството 

планира да продава електрическа енергия – 138,03 лв./МВтч. 

 При съставянето на бизнес плана и прогнозирането на разходите и приходите 

за покупка и продажба на електрическа енергия за периода 2010 – 2013 г. 

дружеството е използвало следните параметри:  

 – прогнозна средна покупна цена на електрическата енергия в размер, 

съответно на: 133,80 лв./МВтч, 138,35 лв./МВтч, 143,80 лв./МВтч и 147,70 лв./МВтч; 

 – прогнозна средна продажна цена на електрическата енергия в размер 

съответно на: 147,30 лв./МВтч, 152,05 лв./МВтч, 155,80 лв./МВтч и 159,70 лв./МВтч. 

 В средната покупна цена е включена цената за пренос през преносната и 

разпределителната мрежа на СрН и цената за достъп до преносната мрежа.  

 4. За периода на бизнес плана дружеството планира да финансира своята 

дейност със средства, предоставени от мажоритарния собственик в дружеството 

„Еко Енерджи Каварна“ ЕООД. Заемът за оборотни средства, който ще бъде 

отпуснат, е на стойност 183 хил. лв. Финансовите разчети на дружеството показват, 

че до 2011 г. от лицензионната дейност трябва да се акумулират достатъчно 

средства, за да бъде изплатен заемът, и то да продължи да осъществява своята 

дейност със собствени средства. Като доказателство за наличие на парични 

средства, с което дружеството ще стартира своята дейност, е представено банково 

удостоверение с изх. № 0593/12.12.08 от „Алфа Банк – клон България“, офис 

Благоевград, с което се удостоверява, че „Арда Енерджи Груп“ ООД има открита 

разплащателна сметка със салдо към 12.12.2008 г. в размер на 182 803,70 лв. 

Приложено е и гаранционно писмо от „Еко Енерджи Каварна“ ЕООД, в качеството 

на съдружник с мажоритарен дял от 70 % в „Арда Енерджи Груп“ ООД, с което 

същият безусловно и неотменимо се задължава в случай на необходимост да покрие 

финансовите задължения на дружеството по договорите за електрическа енергия. 

 5. Инвестиционната програма на „Арда Енерджи Груп“ ООД е насочена 

преди всичко към закупуване на транспортни средства и на специализиран софтуер, 

необходим за обработването и обмена на информация, свързана с търговията на 

електрическа енергия. Дружеството не планира да влага средства в земи и сгради, а 

да използва наети такива. Общата стойност на инвестиционната програма за 

периода на бизнес плана е 157 хил. лв. 
 

 В резултат на изложените аргументи може да бъде направен изводът, че 

„Арда Енерджи Груп“ ООД притежава финансови възможности за извършване на 

дейността „търговия с електрическа енергия“. Представената прогнозна финансова 
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информация показва намерение от страна на дружеството за стабилно управление 

на активите и пасивите, което ще гарантира достатъчен размер на оборотен капитал 

за обслужване на задълженията и обезпечаване на дейността „търговия с 

електрическа енергия“. 

 Постигането на заложените параметри в бизнес плана и спазването на 

изискванията на Правилата за условията и реда за достъп до електропреносната и 

електроразпределителните мрежи дават основание да се счита, че „Арда Енерджи 

Груп“ ООД притежава необходимите ресурси за осъществяване на лицензионната 

дейност „търговия с електрическа енергия“. 
 

Предвид гореизложеното, 
 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 
 

 1. На основание чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката във връзка с чл. 

21, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката, издава на „Арда Енерджи Груп“ ООД, със 

седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. „Джеймс Баучер“ № 13, 

вписано в регистъра на Агенцията по вписванията към Министерството на 

правосъдието с ЕИК 175399219, Лицензия № Л-295-15/23.02.2009 г. за извършване 

на дейността „търговия с електрическа енергия“ за срок от 10 (десет) години, 

приложение и неразделна част от това решение. 

 2. На основание чл. 14, ал. 3 от Наредбата за лицензиране на дейностите в 

енергетиката, одобрява на „Арда Енерджи Груп“ ООД бизнес план за периода 2009 

– 2013 г., приложение към това решение и към лицензията по т. 1. 

 3. Задължава „Арда Енерджи Груп“ ООД в срок от 4 (четири) месеца от 

връчване на това решение да представи в ДКЕВР проект на Правила за работа с 

потребителите, отговарящ на изискванията на Закона за енергетиката и Наредбата за 

лицензиране на дейностите в енергетиката. 
 

 Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд 

в 14 (четиринадесет) дневен срок. 
 

Председател: 
Проф. д.т.н. инж. К. Шушулов 

Гл. секретар: 
 Инж. А. Илиева 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ Л-296 от 4 март 2009 г. 
 

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито 

заседание, проведено на 04.03.2009 г., като разгледа документите, приложени по 

преписка № 74/2008 г., образувана по заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-69/22.12.2008 

г. от „Гривко България“ ООД за издаване на лицензия за дейността „търговия 
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с електрическа енергия“ на основание чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за 

енергетиката и събраните данни от проведеното на 25.02.2009 г. открито 

заседание по преписката, установи следното. 
  

 „Гривко България“ ООД е подало заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-69/22.12.2008 г. 

за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ на 

основание чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката. 

 При преценката на основателността на подаденото заявление за издаване на 

лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ комисията, по силата на 

чл. 40, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката, следва да установи дали заявителят е 

юридическо лице, регистрирано по Търговския закон, както и дали притежава 

технически и финансови възможности, материални и човешки ресурси и 

организационна структура за изпълнение на нормативните изисквания за 

осъществяване на лицензионната дейност. 

 Изискванията на чл. 40, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за енергетиката за наличие на 

вещни права на заявителя върху енергийния обект, както и доказателства, че същият 

отговаря на нормативните изисквания за безопасна експлоатация и за опазване на 

околната среда, са неприложими в тази хипотеза, тъй като при осъществяването на 

дейността „търговия с електрическа енергия“ липсва енергиен обект. 

 Заявителят е търговец по смисъла на Търговския закон и е регистриран като 

дружество с ограничена отговорност със седалище и адрес на управление: гр. 

София, район „Средец“, ул. „Кракра“ № 13, вписано в търговския регистър на 

Софийски градски съд под № 124414, том 1716, стр. 8 по фирмено дело № 

13250/2007 г., с ЕФН 2107132500 и БУЛСТАТ 175359406. 

 Следователно „Гривко България“ ООД отговаря на изискванията на чл. 40, 

ал. 1 от Закона за енергетиката. 
 

 Предметът на дейност на дружеството е: „търговия, търговия с 

електроенергия, посредническа и предприемаческа дейност, комисионерска 

дейност, транспорт, мениджмънт, строителство, както и всяка друга дейност, 

незабранена от закона.“ 

 Дружеството е с капитал 100 000 лв. и се управлява и представлява от 

управителя Даниел Христов Барболов. Съдружници са „Лексим“ ЕООД и 

„Индустриална група Войкулеску и Компания /Гривко/“ АД, Румъния, гр. Букурещ.   

 Разпределението на дяловете между съдружниците е, както следва: 

 – „Лексим“ ЕООД – 490 дяла на обща стойност 49 000 лв.; 

 – „Индустриална група Войкулеску и Компания /Гривко/“ АД – 510 дяла на 

обща стойност 51 000 лв. 

 „Гривко България“ ООД не е обявено в несъстоятелност. Дружеството не е в 

производство по несъстоятелност и не е в ликвидация съгласно декларации, 

подписани от управителя на дружеството. Същият е представил декларации, че не е 

лишен от право да упражнява търговска дейност, както и че не е осъждан с влязла в 

сила присъда против собствеността или против стопанството.  

 Заявителят е представил декларации, че не му е отнемана лицензия за 

дейността „търговия с електрическа енергия“, както и че не му е издаван отказ за 

издаване на такава.  

 Следователно издаването на лицензия няма да е в противоречие с чл. 40, ал. 

4, т. 1 – 3 от Закона за енергетиката. 
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 Срокът на лицензията, за който кандидатства заявителят, е 10 години. 

Предлаганият срок на лицензията е обоснован с оглед необходимостта от 

натрупване на опит на енергийния пазар в Република България при неговото реално 

функциониране и планиране на дейността на дружеството в дългосрочен план. Този 

срок ще обхване равни по продължителност период на развитие на пазара и период 

на вече установен пазар на електрическа енергия. 
 

 Чл. 13, ал. 2, т. 7 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката 

изисква към заявлението за издаване на лицензия „Гривко България“ ООД да 

представи доказателства, че отговаря на условията за финансово гарантиране на 

сключваните сделки с електрическа енергия, определени в Правилата за условията и 

реда за достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи 

(правилата). Съгласно чл. 8а, ал. 1 от правилата обезпеченията на задължения по 

сделките с електрическа енергия, които дружеството трябва да поддържа, се 

определят в размер на 1/24 част от годишния оборот от търговия с електрическа 

енергия на територията на Република България, но не по-малко от 150 хил. лв.. През 

първата година от лицензионната дейност размерът на обезпечението се определя 

съобразно прогнозната стойност на годишния оборот от търговия с електрическа 

енергия на територията на Република България, съгласно представения бизнес план, 

който е в размер на 4295 хил. лв., т.е. за обезпечаване на задълженията си по 

сделките с електрическа енергия „Гривко България“ ООД трябва да поддържа в 

специална сметка сума в размер на 178 958 лв.  

 Дружеството е представило удостоверение с вх. № 12014/12.01.2009 г. от 

„Алфа Банк“ – клон България, офис Веслец, от което е видно, че същото има 

открита специална сметка за осигуряване на плащанията по сделки с електрическа 

енергия, като сумата по наличния депозит надвишава 180 000 лв. към 12.01.2009 г. 

Със същото удостоверение „Алфа Банк“ се задължава при поискване да предостави 

информация на комисията относно оборотите и салдото по специалната сметка. 
 

 От събраните по преписката доказателства е видно, че „Гривко България“ 

ООД отговаря на изискванията на чл. 40, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката 

относно наличието на технически възможности, материални и човешки ресурси и 

организационна структура за осъществяване на дейността „търговия с електрическа 

енергия“. С писмо с изх. № 3597/09.07.2008 г. „Електроенергиен системен оператор“ 

ЕАД декларира, че дружеството е изпълнило изискванията за комуникационно и 

компютърно оборудване за електронен обмен на данни с електроенергийния 

системен оператор. Декларираните от дружеството технически средства 

(информационна мрежа, програмно осигуряване и комуникационна 

инфраструктура), необходими за сключване на сделки с електрическа енергия по 

свободно договорени цени (съгласно чл. 100, ал. 1 от Закона за енергетиката), 

отговарят на условията, определени в Правилата за търговия с електрическа 

енергия.  
 

 Дружеството не е представило проект на Правила за работа с потребителите, 

изготвени в съответствие с изискванията на чл. 15 от Наредбата за лицензиране на 

дейностите в енергетиката. Поради това, че търговецът на електрическа енергия 

снабдява и крайни потребители, в случай, че бъде постановено решението за 
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издаване на лицензия, в него на дружеството следва да бъде указан подходящ срок 

за представяне на проект на Правилата за работа с потребителите с оглед 

одобряването им от комисията. 

 За осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“ е 

необходимо заявителят да докаже, че финансовото развитие на дейността за периода 

на бизнес плана ще осигури доходност и наличие на достатъчно оборотни средства 

за обезпечаване на нормалния търговски цикъл, като се отчете необходимостта от 

постоянно поддържане на необходимия гаранционен депозит съгласно чл. 8а от 

правилата. Преценката за наличието на финансови възможности на кандидат-

лицензианта за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“ е 

направена на основата на анализ на прогнозното финансовото развитие на дейността 

за периода на бизнес плана, включително очакваната доходност и наличие на 

достатъчно оборотни средства за обезпечаване на нормалния търговски цикъл, при 

отчитане на необходимостта от постоянно поддържане на необходимия гаранционен 

депозит съгласно чл. 8а от правилата.  

 Дружеството не е представило годишни финансови отчети за предходните 

периоди, тъй като не е осъществявало стопанска дейност, а оценката на 

финансовите му възможности е направена въз основа на представения бизнес план 

за периода 2009 – 2014 г. и представените прогнозни годишни финансови отчети. 

Общите разходи също се увеличават и от 4269 хил. лв. за 2009 г. достигат до 29 950 

хил. лв. за 2014 г.  

 Дружеството прогнозира да реализира положителен финансов резултат от 

дейността, като нетната печалба да се увеличи от 27 хил. лв., през 2009 г. до 485 

хил. лв. през 2014 г., което определя положителните стойности на показателите за 

рентабилност и за ефективност на приходите и разходите.  

 Предвидено е стойността на общите активи за 2009 г. да бъде 858 хил. лв., 

както и тяхното нарастване до последната година на бизнес плана, когато ще 

достигнат 5513 хил. лв. В тяхната структура за шестгодишния период на бизнес 

плана по-голям относителен дял заемат краткотрайните активи, които са формирани 

изцяло от парични средства и нарастват от 855 хил. лв. на 5250 хил. лв. 

 Пасивите също се увеличават в резултат на увеличението, от една страна, на 

собствения капитал от 103 хил. лв. за 2009 г. на 289 хил. лв., а от друга, на 

краткосрочните задължения, които нарастват от 755 хил. лв. за 2009 г. на 5224 хил. 

лв. до 2014 г. За периода 2009 – 2014 г. дружеството не прогнозира дългосрочни 

задължения. 

 Краткотрайните активи превишават краткосрочните задължения, което 

определя високи стойности на коефициента на обща ликвидност и възможността на 

„Гривко България“ ООД да покрива краткосрочните си задължения с наличните 

краткотрайни активи. От представения прогнозен паричен поток се вижда, че за 

всяка година от периода 2009 – 2014 г. нетният паричен поток е положителен, в 

резултат на което паричните средства нарастват от 441 хил. лв. на 2267 хил. лв. 
  

 Основните цели и показатели, залегнали в бизнес плана, са следните: 

 1. Обем на търговията с електрическа енергия за 2009 г. в размер на 43 920 

МВтч. За периода 2010 – 2014 г. дружеството планира количества в размер, 

съответно на: 192 720 МВтч, 211 992 МВтч, 233 191 МВтч, 256 510 МВтч и 282 161 
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МВтч. При прогнозиране на количествата за периода 2010 – 2014 г. дружеството е 

заложило темп на нарастване с по 10 % годишно.  

 2. Годишният оборот от търговия с електрическа енергия за 2009 г. е в размер 

на 4295 хил. лв. За 2010 г. са планирани приходи от продажба на електрическа 

енергия в размер на 19 223 хил. лв., за 2011 г. – 21 568 хил. лв., за 2012 г. – 24 200 

хил. лв., за 2013 г. – 27 152 хил. лв. и за 2014 г. – 30 465 хил. лв.  

 3. За 2009 г. дружеството посочва средна покупна цена на електрическата 

енергия в размер на 94,86 лв./МВтч и средна продажна цена, по която дружеството 

планира да продава електрическа енергия – 97,79 лв./МВтч. 

 При съставяне на бизнес плана и прогнозирането на разходите и приходите 

за покупка и продажба на електрическа енергия за периода 2010 – 2014 г. 

дружеството е използвало следните параметри:  

 – прогнозна средна покупна цена на електрическата енергия в размер, 

съответно на: 96,75 лв./МВтч, 98,69 лв./МВтч, 100,66 лв./МВтч, 102,68 лв./МВтч и 

104,73 лв./МВтч; 

 – прогнозна средна продажна цена на електрическата енергия в размер 

съответно на: 99,75 лв./МВтч, 101,74 лв./МВтч, 103,78 лв./МВтч, 105,85 лв./МВтч и 

107,97 лв./МВтч. 

 В прогнозираните цени е заложен темп на нарастване по 2 % годишно.  

 4. При осъществяване на своята дейност дружеството планира да използва 

само собствени средства. Допълнително е представено писмо за намерение от 

„Индустриална група Войкулеску и компания“ АД, гр. Букурещ, в качеството му на 

мажоритарен собственик на капитала на „Гривко България“ ООД, с което същото 

потвърждава готовността си да съдейства на дружеството за осигуряване на 

финансиране на дейността „търговия с електрическа енергия“, като положи всички 

търговски оправдани усилия за това и в случай на необходимост да предостави 

фирмен кредит.  

 5. Инвестиционната програма на „Гривко България“ ООД е насочена преди 

всичко към закупуване на транспортни средства и на специализиран софтуер, 

необходим за обработване и обмен на информация, свързана с търговията на 

електрическа енергия. Дружеството планира също така да закупи и офис. Общата 

стойност на инвестиционната програма за петте години е 416 600 лв. 
  

 Постигането на заложените параметри в бизнес плана и спазването на 

изискванията на Правилата за условията и реда за достъп до електропреносната и 

електроразпределителните мрежи дават основание да се счита, че „Гривко 

България“ ООД притежава необходимите ресурси за осъществяване на 

лицензионната дейност „търговия с електрическа енергия“. 
 

Предвид гореизложеното, 
 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

Р Е Ш И: 
 

 1. На основание чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката във връзка с чл. 

21, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката, издава на „Гривко България“ ООД, със 

седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец“, ул. „Кракра“ № 13, 
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вписано в търговския регистър на Софийски градски съд под № 124414, том 1716, 

стр. 8 по фирмено дело № 13250/2007 г., с ЕФН 2107132500 и БУЛСТАТ 175359406, 

Лицензия № Л-296-15/04.03.2009 г. за извършване на дейността „търговия с 

електрическа енергия“ за срок от 10 (десет) години, приложение и неразделна част 

от това решение. 

 2. На основание чл. 14, ал. 3 от Наредбата за лицензиране на дейностите в 

енергетиката, одобрява на „Гривко България“ ООД бизнес план за периода 2009 – 

2014 г., приложение към това решение и към лицензията по т. 1. 

 3. Задължава „Гривко България“ ООД в срок от 4 (четири) месеца от 

връчване на това решение да представи в ДКЕВР проект на Правила за работа с 

потребителите, отговарящ на изискванията на Закона за енергетиката и Наредбата за 

лицензиране на дейностите в енергетиката. 

 

 Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд 

в 14 (четиринадесет) дневен срок. 
 

Председател: 
Проф. д.т.н. инж. К. Шушулов 

Гл. секретар: 
 Инж. А. Илиева 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ Л-297 от 4 март 2009 г. 

 

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито 

заседание на 04.03.2009 г., след преглед на приложените документи по преписка 

№ 71/2008 г., образувана по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-66/08.12.2008 г. на „ТЕЦ 

Хасково“ ЕАД за издаване на лицензия за производство на електрическа 

енергия преди изграждане на енергийния обект и събраните данни от 

проведеното на 25.02.2009 г. открито заседание по преписката и доклад с вх. № 

Е-ДК-60/12.02.2009 г., установи следното. 

 

 Преписка № 71/2008 г. е образувана по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-

66/08.12.2008 г. на „ТЕЦ Хасково“ ЕАД за издаване на лицензия за производство на 

електрическа енергия преди изграждане на енергийния обект на основание чл. 39, 

ал. 3 от Закона за енергетиката. 

 „ТЕЦ Хасково“ ЕАД е търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от Търговския 

закон, видно от представеното от заявителя удостоверение с изх. № 

20081121091701/21.11.2008 г., с което Агенцията по вписванията удостоверява, че в 

търговския регистър по партидата на „ТЕЦ Хасково“ ЕАД към 21.11.2008 г. са 

вписани следните обстоятелства. 

 „ТЕЦ Хасково“ ЕАД е регистрирано като еднолично акционерно дружество 

със седалище и адрес на управление: гр. Търговище, ул. „Никола Петков“ № 6, вх. 

А, ет. 4, ап. 8, с ЕИК 125579467, по фирмено дело № 296/2007 г. 

 Предметът на дейност на дружеството е: „производство на електрическа и 

топлинна енергия, пренос и разпределение на топлинна енергия, строителна и 
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ремонтна дейност в областта на електроенергетиката и топлоенергетиката, 

строителна и ремонтна дейност в областта на електропроизводството и 

топлопроизводството, инвестиционна дейност, придобиване и разпореждане с 

авторски права, права върху изобретения, търговски марки и промишлени образци, 

ноу-хау и други обекти на интелектуалната собственост, както и всякаква друга 

дейност, незабранена със закон или друг нормативен акт.“ 

 Дружеството се управлява от:  

 – Едноличен собственик на капитала – „Финанс Инженеринг“ АД, с ЕИК 

125538552, и 

 – Съвет на директорите с мандат до 21.02.2013 г. в състав: Владимир 

Стефанов Скочев, Сашо Христов Чобанов, Генади Руменов Табаков. 

 Дружеството се представлява от Генади Руменов Табаков. 

 Капиталът на дружеството е в размер на 17 750 000 лв. и е разпределен на 

355 бр. поименни акции. Номиналната стойност на една акция при учредяване на 

дружеството е 50 000 лв. 

 Капиталът на дружеството е формиран освен от парични, така и от 

непарични вноски. 

 На основание чл. 72, ал. 2 от Търговския закон, внесените непарични вноски 

са оценени със заключение на три вещи лица, назначени с Акт за назначаване на 

вещи лица № 20080507102054/20.05.2008 г. от Агенцията по вписванията. 

 Изпълнителният директор Генади Руменов Табаков, представляващ 

едноличния собственик на капитала „Финанс Инженеринг“ АД, декларира 

съгласието си по реда на чл. 73, ал. 1 от Търговския закон в капитала на „ТЕЦ 

Хасково“ ЕАД да бъдат апортирани следните недвижими имоти:  

 1. Поземлен имот № 77195.325.47, с площ от 209 015 кв. м по кадастралната 

карта на гр. Хасково, одобрена със заповед № РД-18-63/05.10.2006 г. на 

Изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра, гр. София, изменена със 

заповед № КД-14-26-155/27. 09.2007 г. на Н-к СК-Хасково, съгласно скица № 

4567/22. 04. 2008 год., находящ се в област Хасково, община Хасково, гр. Хасково, 

местност Халилово, с трайно предназначение – земеделска земя, и начин на трайно 

ползване: друг вид нива, при съседи: 77195. 733. 539, 77195. 733. 529, 77195. 370. 26, 

77195. 325. 40, 77195. 376. 4, 77195. 325. 30, 77195. 325. 1, 77195. 376. 6, 77195. 370. 

27, 77195. 733. 376, 77195. 733. 542, 77195. 733. 377, 77195. 376. 8, 77195. 370. 29, 

77195. 376. 9, 77195. 733. 555, 77195. 733. 335, 77195. 325. 35, 77195. 733. 336, 77195. 

376. 10, 77195. 325. 7, 77195. 325. 28, 77195. 325. 36, 77195. 370. 1, 77195. 376. 13, 

77195. 325. 17, със стар идентификатор № 1906. 

 2. Поземлен имот № 77195. 341. 21, с площ от 13 917 кв. м, по кадастралната 

карта на гр. Хасково, одобрена със заповед № РД-18-63/05.10.2006 г. на 

Изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра, гр. София, изменена със 

заповед № КД-14-26-154/27.09.2007 г. на Н-к СК- Хасково, съгласно скица № 

4568/22. 04. 2008 г., находящ се в област Хасково, община Хасково, гр. Хасково, 

местност Халилово, с трайно предназначение – урбанизирана територия, и начин на 

трайно ползване: друг вид застрояване, при съседи: 77195. 341. 19, 77195. 336. 41, 

77195. 752. 81, 77195. 752. 108, 77195. 336. 39, 77195. 336. 22, 77195. 336. 14, 77195. 

336. 35, 77195. 336. 21, 77195. 341. 20, 77195. 374. 31, 77195. 374. 30, 77195. 341. 22, 

със стар идентификатор имот № 1803.  
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 3. Поземлен имот № 77195. 341. 26, с площ 81 203, 00 кв. м, по кадастралната 

карта на гр. Хасково, одобрена със заповед № РД-18-63/05.10.2006 год. на 

Изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра, гр. София, изменена със 

заповед № КД-14-26-179/24.06.2008 г., на Н-к СГКК – Хасково, съгласно скица № 

6807/24. 06. 2008 год., находящ се в област Хасково, община Хасково, гр. Хасково, 

местност Халилово, с трайно предназначение – урбанизирана територия, и начин на 

трайно ползване: за друг вид застрояване, при съседи: 77195. 341. 23, 77195. 341. 12, 

77195. 341. 27, 77195. 341. 13, 77195. 341. 21, 77195. 341. 9, 77195. 341. 10, 77195. 

374. 30, със стар идентификатор № 22, заедно с построените в този поземлен имот 

сгради: 

 – сграда с идентификатор № 77195. 341. 26. 1, със ЗП 634, 28 кв. м и РЗП 929, 

90 кв. м по акт за собственост, а по скица № 6807/24.06.2008 г.– със ЗП 619 кв. м, с 

предназначение – сграда за обществено хранене, на два етажа; 

 – сграда с идентификатор № 77195.341.26.2 със ЗП 720 кв. м и РЗП 3060 кв. м 

по документ за собственост, а по скица № 6807/24.06.2008 год.– със ЗП 750 кв. м, с 

предназначение – административна, делова сграда;.  

 – сграда с идентификатор № 77195.341.26.3 със ЗП 220, 54 кв. м по документ 

за собственост, а по скица № 6807/24.06.2008 год.– със ЗП 217 кв. м, с 

предназначение – административна, делова сграда;  

 – сграда с идентификатор № 77195.341.26.4 със ЗП 88, 59 кв. м по документ 

за собственост, а по скица № 6807/24.06.2008 г.– със ЗП 88 кв. м, с предназначение – 

административна, делова сграда;  

 – сграда с идентификатор № 77195.341.26.5 със ЗП 3321,90 кв. м по документ 

за собственост, а по скица № 6807/24.06.2008 год.– със ЗП 3390 кв. м, с 

предназначение – сграда за енергопроизводство;  

 – сграда с идентификатор № 77195.341.26.6 със ЗП 1897,14 кв. м и РЗП 

2442,52 кв. м по документ за собственост, а по скица 6807/24.06.2008 год.– със ЗП 

1877 кв. м, с предназначение– сграда за енергопроизводство;  

 – сграда с идентификатор № 77195.341.26.7 със ЗП 402,80 кв. м по документ 

за собственост, а по скица 6807/24.06.2008 г. – със ЗП 401 кв. м, с предназначение –  

сграда за енергопроизводство;  

 – сграда с идентификатор № 77195.341.26.8 със ЗП 225 кв. м по документ за 

собственост, а по скица 6807/24.06.2008 г.– със ЗП 221 кв. м, с предназначение –

складова база, склад; 

 – сграда с идентификатор № 77195.341.26.9 със ЗП 122 кв. м по скица № 

6807/24.06.2008 год., едноетажна, с предназначение – сграда за енергопроизводство;  

 – сграда с идентификатор № 77195.341.26.10 със ЗП 2039 кв. м по скица № 

6807/24.06.2008 г., едноетажна, с предназначение – сграда за енергопроизводство;  

 – сграда с идентификатор № 77195.341.26.11 със ЗП 117 кв. м по скица № 

6807/24.06.2008 год., едноетажна, с предназначение – сграда за енергопроизводство;  

 – сграда с идентификатор № 77195.341.26.12 със ЗП 18 кв. м по скица № 

6807/24.06.2008 г., едноетажна, с предназначение – сграда за енергопроизводство.  

 С оглед на гореизложеното, заявителят отговаря на изискванията на чл. 40, 

ал. 1 от Закона за енергетиката. 

 Видно от представените декларации, подписани от изпълнителния директор 

Генади Руменов Табаков, дружеството не е в производство по несъстоятелност, на 
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същото не е отнемана лицензия за производство на електрическа енергия, както и не 

му е отказвано издаването на лицензия за същата дейност. 

 В този смисъл издаването на лицензията няма да е в противоречие с чл. 40, 

ал. 4, т. 1 – 3 от Закона за енергетиката. 

 В хипотезата на издаване на лицензия преди да е изграден енергийният 

обект, с който ще се осъществява лицензионната дейност, изискването заявителят да 

има вещни права върху този енергиен обект, съгласно чл. 40, ал. 2 от Закона за 

енергетиката, трябва да е налице към момента на започване на лицензионната 

дейност. Съгласно чл. 22, ал. 1 от Наредбата за лицензиране на дейностите в 

енергетиката, при въвеждане в търговска експлоатация на енергийния обект 

лицензиантът е длъжен да представи пред комисията документи, сред които и 

такива, доказващи правото на собственост, съответно ограниченото вещно право на 

ползване върху обекта, с който ще се осъществява лицензионната дейност. 

 „ТЕЦ Хасково“ ЕАД е поискало срокът на лицензията за дейността 

производство на електрическа енергия да бъде 35 години. Направеното искане е 

обосновано с мотивите, че „ТЕЦ Хасково“ ЕАД ще бъде оборудвана със съвременни 

машини, съоръжения и технологии, производство на фирма Siemens. 

Производителят на оборудването гарантира срок на експлоатация на този тип 

оборудване минимум 120 000 работни часа, както и че при изтичане на посочения 

срок след атестация от производителя и рехабилитация на оборудването 

експлоатацията може да бъде удължена до 180 000 работни часа. Комисията счита, 

че с оглед изложените мотиви исканият срок е обоснован.   

 

 „ТЕЦ Хасково“ ЕАД е представило информация и описание на 

инвестиционния проект със срокове за отделните етапи на изграждане и въвеждане 

в експлоатация на паро-газова електрическа централа с обща инсталирана мощност 

130,4 МВт в землището на гр. Хасково. Проектът предвижда реконструкция и 

модернизация на започнатата преди повече от 20 години и незавършена ТЕЦ 

„Хасково“ със смяна на горивната база (от лигнитни въглища – на природен газ). 

Предвижда се централата да произвежда електрическа енергия, а топлинната 

енергия ще задоволява единствено собствените нужди на централата. Идейният 

проект е разработен на базата на основно стандартно оборудване на фирма Siemens. 

 Основните технически характеристики на съоръженията са следните. 

 – Газови турбини – 2 бр.: тип SGT-800; номинална мощност 44,1 MВт; КПД 

при номинална мощност – 37 %; температура на изходящите газове – 538 
о
С; 

налягане на природния газ на входа – 27–30 бара; консумация на природен газ – 3,58 

м
3
/сек; 

 Турбината е комплектована с генератор с номинално напрежение 6,3 кВ, 

турбокомпресор, редуктор, автоматична система за управление и др. 

 – Котел-утилизатор – 2 бр., с две нива на налягане и брутен КПД около 80 %. 

Предвижда се котелът да работи изцяло в режим на утилизация. Котелът ще бъде 

доставен в комплект с цялото спомагателно оборудване, тръбопроводи и арматура, 

топлинна изолация, автоматична система за управление и др. 

 – Парна турбина – 1 бр., кондензационен тип, с номинална мощност 42,2 

MВт. Предвижда се парната турбина да бъде комплектована с генератор с 

номинално напрежение 6,3 кВ, турбокомпресор, кондензационни помпи, маслена и 

охладителна система, автоматична система за управление и др. 
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 Така комбинираният паро-газов дубъл блок ще има следните технически 

характеристики: 

 – номинална брутна мощност – 130,4 МВт; 

 – номинална нетна мощност – 129,1 МВт; 

 – нетен КПД – 53,5 %. 

 Като основно гориво ще се използва природен газ, доставен от „Ситигаз 

България“ ЕАД по два тръбопровода, всеки с капацитет до 27 000 м
3
/час. На този 

етап вторият тръбопровод ще се ползва само при аварийни ситуации и при бъдещо 

разширение на централата. При аварийни ситуации ще се използва гориво за 

дизелови двигатели, което ще се доставя до площадката с автоцистерни. 

 Системата за техническо водоснабдяване е оборотна. Охлаждането на 

циркулиращата вода се осъществява в хладилна кула, която е с охладителна площ 

1520 кв. м, височина 55 м и производителност 10 000 м
3
/час. Загубите на вода в 

оборотния кръг ще бъдат покривани от водопроводната мрежа на „Напоителни 

системи“, гр. Хасково. За резервен източник на добавъчна вода ще се ползва 

естествен водоем, като за целта ще бъдат изградени водовземно съоръжение, 

помпена станция и напорни водопроводи. 

 Предвижда се изграждане на водоподготвителна инсталация с 

производителност 40 м
3
/час, необходима за попълване загубите на питателна вода и 

за впръскване в газовата турбина. Инсталацията ще покрива нуждите на централата 

и след евентуално разширение с още един модул. 

 Дружеството е представило предварителен договор № ЕП-511/17.09.2008 г. 

за присъединяване на електрическата централа към преносната електрическа мрежа. 

Съгласно този договор дружеството ще трябва да изгради следните 

присъединителни съоръжения:  

 – електрическа уредба 110 кВ; 

 –два електропровода съответно до подстанции „Узунджово“ и „Димитър 

Канев“; 

 – система за търговско измерване; 

 – силови трансформатори, като броят им ще бъде уточнен в работния проект. 

 Дружеството е представило „Оценка на ефекта от работата на паро-газовия 

блок върху качеството на атмосферния въздух в района“, съгласно която 

образуването на азотни и въглеродни оксиди – основните замърсители на 

атмосферния въздух при работа на горивните уредби на централата, са сведени до 

минимум посредством нискоемисионни горелки. Подбраните в проекта височини и 

диаметри на основните и байпасни комини осигуряват достатъчно добро разсейване 

на емитираните от централата вредни газови съставки, поради което не се очаква те 

да застрашат качеството на атмосферния въздух в района на гр. Хасково. 

 „ТЕЦ Хасково“ ЕАД е представило утвърден подробен график със срокове на 

строителство, както следва: 

 – работно проектиране – от  февруари 2009 г. до февруари 2010 г.; 

 – съгласуване на работни проекти – от март 2010 г. до май 2010 г.; 

 – изграждане на разпределителна уредба 110 кВ и присъединителни 

електропроводи – от юни 2010 г. до май 2011 г.; 

 – пускови работи и получаване на разрешение за ползване на 

разпределителна уредба 110 кВ и присъединителни електропроводи – от май 2011 г. 

до юли 2011 г.; 
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 – строително-монтажни работи на централата – от юни 2010 г. до ноември 

2011 г.; 

 – пускови работи – от септември 2011 г. до ноември 2011 г.; 

 – единични изпитвания – от октомври 2011 г. до ноември 2011 г.; 

 – комплексни изпитвания – от октомври 2011 г. до ноември 2011 г.; 

 – провеждането на 72-часови проби и въвеждането в експлоатация на 

централата ще бъде през декември 2011 г. 

 Едноличен собственик на капитала на „ТЕЦ Хасково“ ЕАД е „Финанс 

Инженеринг“ АД, който: 

 – през 2006 г. участва в приватизационната процедура за продажба на 100 % 

от капитала на ТЕЦ „Неготино“, гр. Неготино, Република Македония; 

 – собственик е на 75 % от дяловете на „Финауто“ ООД, който има издадена 

лицензия от ДКЕВР за производство на електрическа енергия от ВЕЦ „Поточница“ 

и е в процес на развитие на проект за строителство на МВЕЦ на р. Арда; 

 – акционер е във „Финанс Инженеринг Енерджи“ АД, което консултира и 

посредничи в търговските сделки на EDF Trading на българския енергиен пазар; 

 – 100 % е собственик на дружеството „Вестинг Електрик“, което притежава 

лиценз за търговия с електрическа енергия на територията на Република Македония. 

 С оглед гореизложеното, позовавайки се на опита на едноличния си 

собственик, заявителят ще има необходимия опит за извършване на дейността 

„производство на електрическа енергия“. 

 

 „ТЕЦ Хасково“ ЕАД е подало заявление за издаване на лицензия за 

производство на електрическа енергия от централа, използваща природен газ. 

Инвестиционният проект предвижда инсталиране на паро-газов дубъл блок на 

територията на централата.  

 В съответствие със Закона за енергетиката, лицензия се издава на лице, което 

притежава финансови възможности за дейността. Финансовите възможности на 

кандидата са оценени на основата на постигнатите резултати и на база на 

прогнозите, отразени в бизнес плана на дружеството, вкл. разработен финансов 

модел.  

 Уставният капитал на „ТЕЦ Хасково“ ЕАД е 50 000 лв., като към 23.05.2008 

г. записаният капитал е внесен изцяло.  

 Заявителят е дружество, учредено през 2007 г. с фирма „Неготино Пауър“, 

която впоследствие се изменя в „ТЕЦ Хасково“. 

 От представения одитиран годишен отчет за 2007 г., е видно, че „Неготино 

Пауър“ ЕАД не е осъществявало ефективна стопанска дейност за периода. В 

съответствие с изискванията на чл. 33 от Закона за счетоводството, годишният 

финансов отчет на дружеството е придружен от годишен доклад за дейността на 

дружеството за 2007 г., от който е видно, че през годината дружеството е било в 

процес на преобразуване с оглед осигуряване на подходяща правна форма за 

бъдещо инвестиционно партньорство за реализиране на проекта за изграждане на 

ТЕЦ „Хасково“. В доклада е отразено намерение, след приключване на строежа на 

бъдещата централа „ТЕЦ Хасково“ ЕАД да бъде собственик на всички активи, 

свързани със съоръженията и оборудването за производство на електрическа 

енергия и да изпълнява своите задължения, произтичащи от лицензията за 

производство на електрическа енергия. 
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 След направена непарична вноска уставният капитал на „ТЕЦ Хасково“ ЕАД 

е увеличен от 50 000 лв. на 17 750 000 лв.  

 Дружеството е разработило и приложило към заявлението два варианта на 

финансово развитие на инвестиционния проект, систематизирани в електронни 

модели: реалистичен и песимистичен. 

 Финансовите модели са разработени за периода 2008 – 2032 г., като първите 

три години са предвидени за изграждане на централата. Финансовите модели 

включват базови допускания, капиталови разходи, очаквани приходи и разходи, 

прогнозни счетоводни баланси и парични потоци, данни за ефективността на 

проекта. 

 Прегледът на двата финансови модела показва, че разликата между тях е 

резултат само на различните предположения за годишно брутно производство на 

електрическа енергия – при песимистичния вариант е заложено брутно 

производство на енергия 652 000 МВтч, а при реалистичния – 717 200 МВтч, 

съответно за 5500 и 5000 часа работа на пълна мощност. Последващите от тази 

разлика промени в моделите са по отношение на сумата на оборотния капитал, вкл. 

има и незначителна разлика от 0,4 % в общия размер на привлечените средства. 

 С писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-66/21.01.2009 г. дружеството е представило 

допълнителна информация към подаденото заявление, в което се посочва, че 

задължително условие, поставено от „НЕК“ ЕАД и „ЕСО“ ЕАД за присъединяване 

на бъдещия енергиен обект към електроенергийната система на страната, е 

централата да бъде изцяло на разположение в съотношение 2500 работни часа 

студен резерв и 5500 работни часа за производство на електрическа енергия. 

 Във връзка с гореизложеното, по-долу е разгледан само финансовият модел 

на реалистичния вариант. 

 Финансирането на инвестиционния проект ще бъде осъществено със 

собствени и привлечени средства в съотношение 30/70 %. Общият размер на 

банковия кредит е 185 778 хил. лв. Общата продължителност на договора за кредит 

се предвижда да е 12 години, от които две години са гратисен период. Лихвеният 

процент по време на строителството е в размер на 8,5 %, а през периода на 

погасяване – 8 %. 

 Предвидено е при евентуален недостиг на парични средства финансиране и 

на оборотния капитал, което ще бъде осигурено с краткосрочни заеми.  

 С писмо с изх. № 200-Г-177/24.10.2008 г. ТБ „Инвестбанк“ АД, регионален 

клон Варна, потвърждава намерението си да финансира инвестиционния проект за 

изграждане на ТЕЦ „Хасково“. Писмото е издадено в полза на „Финанс 

Инженеринг“ АД – едноличен собственик на капитала на „ТЕЦ Хасково“ ЕАД. 

 Финансовият модел обхваща периода 2008 – 2032 г., с период на изграждане 

до края на 2010 г. и дата на въвеждане в експлоатация – януари 2011 г., с пълен 

капацитет на производство. 

 Основните параметри са следните: 

 1. Входни технически данни:  

 – обща електрическа мощност 130,40 МВт;  

 – часове на работа при пълна мощност 5500 ч/год.;  

 – часове в студен резерв 2500 ч/год.; 

 – брутно годишно производство на електрическа енергия 717 200 МВтч; 

 – електроенергия за собствени нужди (3 %) 21 516 МВтч;  
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 – нетно годишно производство на електрическа енергия 695 684 МВтч. 

 2. Капиталови разходи 

 Предвидените инвестиционни разходи за проекта са на обща стойност 

242 611 хил. лв. или 1861 лв./МВтч. Инвестиционните разходи включват: 

 – разходи за развитие на проекта – 27 460 хил. лв.; 

 – основно електромашинно оборудване – 201 450 хил. лв.; 

 – инфраструктура – 5867 хил. лв.; 

 – други разходи – 5388 хил. лв.; 

 – пусково-наладъчни разходи – 2445 хил. лв. 

 Разходите за амортизации на инвестициите са изчислени на база 25 години 

живот на активите, при прилагане на линеен метод за амортизация. 

 Среднопретеглената норма на възвръщаемост на капитала на дружеството за 

периода е изчислена при средна капиталова структура за целия период от 80 % дял 

на собствения капитал и 20 % дял на привлечения капитал, средна норма на 

възвръщаемост на собствения капитал преди данъчно облагане от 15 %, средна 

норма на възвръщаемост на привлечения капитал 8%, данъчна корпоративна ставка 

10 %. 

 За първата експлоатационна година на централата е предвидена 

среднопретеглена норма на възвръщаемост на капитала след данъчно облагане от 

10,32 %, при норма на собствения капитал преди данъчно облагане 15,83 %. 

 3. Приходи и разходи за дейността 

 Общият размер на приходите от продажби за първата година на експлоатация 

– 2011 г., е 128 396 хил. лв., като през 2032 г. достигат до 238 854 хил. лв. 

Приходите от продажби за целия период на финансовия модел възлизат на 3 920 793 

хил. лв. Приходите са формирани от продажба на електрическа енергия и приходи 

от продажба на студен резерв. 

 Дружеството е предвидило базова цена за електрическа енергия за 2008 г. 

144,00 лв./МВтч и съответно 52,71 лв./МВтч цена за продажба на студен резерв. За 

периода на развитие на проекта е предвиден ежегоден ръст на базовите цени с 3 %, 

при което приходите за първата година на експлоатация са изчислени при цена на 

електрическата енергия 157,57 лв./МВтч и цена за продажба на студен резерв 57,59 

лв./МВтч.  

 Средната цена за производство на електрическа енергия за 2011 г. е 126,89 

лв./МВтч и достига до 236,04 лв./МВтч към края на периода. 

 Дружеството е представило прогнозна структура и обем на разходите за 

периода 2011 – 2032 г. Основен дял в разходите заемат разходите за закупуване на 

природен газ и другите променливи разходи, които представляват 92 % от общите 

разходи на дружеството. 

 Прогнозните променливи разходи за производство на енергия са изчислени 

при базова цена на природния газ 538,66 лв./1000 нм
3
, като разходите за природен 

газ нарастват с 3 % годишно, а другите променливи експлоатационни разходи 

нарастват с 2 %. За 2011 г. разходите за природен газ са при покупна цена 588,61 

лв./1000 нм
3
 и разход на природен газ от 26 000 м

3
/час. 

 Прогнозните постоянни експлоатационни разходи нарастват ежегодно с 2 %, 

а разходите за персонал и управление – с 3 %.  

 Финансовите разходи са определени на база разработен предварителен план 

за дългосрочно финансиране.  
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 Общите разходи за дейността, вкл. разходи за амортизации и финансови 

разходи през 2011 г. са 119 006 хил. лв., като за 2032 г. се очаква да достигнат до 

181 706 хил. лв. 

 4. Очаквани резултати 

 Печалбата преди данъчно облагане за първата година на финансовия модел е 

9389 хил. лв., а през последната година достига до 57 148 хил. лв. Общата сумарна 

облагаема печалба преди данъчно облагане за целия период 2011 – 2032 г. е в размер 

на 776 938 хил. лв. За периода 2011 – 2020 г. са предвидени и плащания по лихви, 

свързани с инвестиционния кредит, като след това финансирането на дейността се 

предвижда да бъде извършвано изцяло със собствени средства. От прогнозния 

паричен поток е видно, че дружеството ще разполага със парични средства за 

обслужване на оперативната дейност и няма да изпитва затруднения или недостиг 

на налични парични средства. Показател за възможностите на дружеството да 

обслужва кредитните си задължения е коефициентът на обслужване на дълга, който 

за целия период 2011 – 2020 г. е по-висок от 1, което от своя страна гарантира 

плащанията на главница и лихви към кредитната институция.  

 По отношение на ефективността на инвестиционния проект е отчетен фактът, 

че приходите са формирани на основата на прогнозни цени, разработени единствено 

за целите на финансовия анализ, като оценката е базирана на няколко показателя, а 

именно: 

 – изчислената от инвеститора вътрешна норма на възвръщаемост за проекта 

от 12,34 % е по-висока от приетата норма на дисконтиране. Това е индикатор, че от 

гледна точка на инвеститорските изисквания за реалната възвръщаемост проектът 

може да бъде класифициран като приемлив; 

 – оценката на очакваната средна рентабилност на инвестициите от проекта е 

значително по-висока от обичайните стойности (около 40 %), което е показател за 

наличието на финансови резерви по отношение на бъдещите приходи на 

дружеството; 

 – при така заложените параметри срокът за откупуване на инвестицията е 

около 2 години, което е допълнително основание да се счита, че предвидената 

ефективност от проекта е висока. 

 

 С оглед на гореизложеното, комисията счита, че следва да бъде направен 

извод, че при равни други условия предложеният проект за изграждане на ТЕЦ 

„Хасково“ е ефективен, както и че заявителят „ТЕЦ Хасково“ ЕАД е доказал 

наличие на финансови възможности за осигуряване на необходимите средства за 

реализиране на проекта и за осъществяване на дейността „производство на 

електрическа енергия“. 

 

 Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и чл. 39, ал. 1, т. 

1 и ал. 3 от Закона за енергетиката във връзка с чл. 20 от Наредбата за 

лицензиране на дейностите в енергетиката, 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 
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 1. Издава, след приключване на финансовото осигуряване на проекта за 

изграждане на описаната по-долу паро-газова електрическа централа, на „ТЕЦ 

Хасково“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. Търговище, ул. „Никола 

Петков“ № 6, вх. А, ет. 4, ап. 8, с ЕИК 125579467, по фирмено дело № 296/2007 г., 

Лицензия № Л-297-01/04.03.2009 г. за извършване на дейността „производство на 

електрическа енергия“ за срок от 35 (тридесет и пет) години, считано от датата на 

решението на ДКЕВР за разрешаване започване осъществяването на лицензионната 

дейност, като определя условията за изграждане на енергийния обект – паро-газова 

електрическа централа с обща инсталирана мощност 130,4 МВт в землището на гр. 

Хасково, срок за изграждане на енергийния обект и срок за започване на 

лицензионната дейност, така както е посочено в лицензията, приложение към това 

решение. 

 2. На основание чл. 14, ал. 3 от Наредбата за лицензиране на дейностите в 

енергетиката, одобрява на „ТЕЦ Хасково“ ЕАД бизнес план за периода 2008 – 2032 

г., приложение № 2 към това решение и приложение към лицензията по т. 1. 

 

 Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд 

в 14 (четиринадесет) дневен срок. 
 

Председател: 
Проф. д.т.н. инж. К. Шушулов 

Гл. секретар: 
 Инж. А. Илиева 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ Л-298 от 16 март 2009 г. 

 

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито 

заседание, проведено на 16.03.2009 г., като разгледа документите, приложени по 

преписка № 4/2009 г., образувана по заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-5/05.02.2009 г. 

от „Енерджи Холд“ ООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с 

електрическа енергия“ на основание чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за 

енергетиката, събраните данни от проведеното на 05.03.2009 г. открито 

заседание по преписката, установи следното. 

  

 „Енерджи Холд“ ООД е подало заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-5/05.02.2009 г. за 

издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ на основание 

чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката. 

 При преценката на основателността на подаденото заявление за издаване на 

лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ комисията, по силата на 

чл. 40, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката, следва да установи дали заявителят е 

юридическо лице, регистрирано по Търговския закон, както и дали притежава 

технически и финансови възможности, материални и човешки ресурси и 

организационна структура за изпълнение на нормативните изисквания за 

осъществяване на лицензионната дейност. 
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 Изискванията на чл. 40, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за енергетиката за наличие на 

вещни права на заявителя върху енергийния обект, както и доказателства, че същият 

отговаря на нормативните изисквания за безопасна експлоатация и за опазване на 

околната среда, са неприложими в тази хипотеза, тъй като при осъществяването на 

дейността „търговия с електрическа енергия“ липсва енергиен обект. 

 Заявителят е търговец по смисъла на Търговския закон и е регистриран като 

дружество с ограничена отговорност със седалище и адрес на управление: гр. 

София, район „Средец“, ул. „Парчевич“ № 49, ап. 1. Видно от представеното 

удостоверение с изх. № 20090203172613/03.02.2009 г. на Агенцията по вписванията 

към Министерството на правосъдието, заявителят е вписан в търговския регистър и 

се идентифицира с ЕИК 200444555. 

 Следователно „Енерджи Холд“ ООД отговаря на изискванията на чл. 40, ал. 1 

от Закона за енергетиката. 
  

 Предметът на дейност на дружеството е: „търговия с електрическа енергия 

(след получаване на лицензия) и всякакъв вид енергоносители, както и търговия на 

едро и дребно със стоки и вещи, в т.ч. отдаването им под наем; производство и 

преработка на стоки и др.; инвестиционно проектиране, строителство и 

експлоатация на обекти в сферата на енергетиката; предоставяне на консултантски, 

финансови и брокерски услуги; търговско представителство и посредничество, 

както и всяка друга дейност, незабранена от закона.“ 

 Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от 

управителя Ивайло Николов Бойчев. Съдружници са „ЕНИМЕКС ЕКО“ ЕООД и 

Валентин Иванов Папазов.   

 Разпределението на дяловете между съдружниците е, както следва: 

 – Валентин Иванов Папазов – 2500 лв.; 

 – „ЕНИМЕКС ЕКО“ ЕООД – 2500 лв. 

 „Енерджи Холд“ ООД не е обявено в несъстоятелност и не е в ликвидация. 

Управителят на дружеството и съдружниците са представили декларации, че не са 

лишени от право да упражняват търговска дейност, както и че не са осъждани с 

влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против 

стопанството. Заявителят е представил и декларации, че дружеството не е в 

производство по несъстоятелност, че не му е отнемана лицензия за дейността 

„търговия с електрическа енергия“ и не му е издаван отказ за издаване на такава. 

 Следователно издаването на лицензия няма да е в противоречие с чл. 40, ал. 

4, т. 1 – 3 от Закона за енергетиката. 
  

 Срокът на лицензията, за който кандидатства заявителят, е 10 години. 

Предлаганият срок на лицензията е обоснован с оглед необходимостта от 

натрупване на опит на енергийния пазар в Република България при неговото реално 

функциониране и планиране на дейността на дружеството в дългосрочен план. Този 

срок ще позволи на дружеството да придобие опит и да се утвърди професионално 

на пазара на електрическа енергия. 

 Чл. 13, ал. 2, т. 7 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката 

изисква към заявлението за издаване на лицензия „Енерджи Холд“ ООД да 

представи доказателства, че отговаря на условията за финансово гарантиране на 

сключваните сделки с електрическа енергия, определени в Правилата за условията и 

реда за достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи 
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(правилата). Съгласно чл. 8а, ал. 1 от правилата, обезпеченията на задължения по 

сделките с електрическа енергия, които дружеството трябва да поддържа, се 

определят в размер на 1/24 част от годишния оборот от търговия с електрическа 

енергия на територията на Република България, но не по-малко от 150 хил. лв.  

 През първата година от лицензионната дейност размерът на обезпечението се 

определя съобразно прогнозната стойност на годишния оборот от търговия с 

електрическа енергия на територията на Република България съгласно представения 

бизнес план, който е в размер на 3120 хил. лв., т.е. за обезпечаване на задълженията 

си по сделките с електрическа енергия „Енерджи Холд“ ООД трябва да поддържа в 

специална сметка сума в размер на 150 хил. лв.  

 Дружеството е представило удостоверение от „СИБанк“ АД с изх. № ИД-09-

2244/04.02.2009 г., че притежава открита специална разплащателна сметка в лева 

BG55BUIB98885019243700, съгласно чл. 8а, ал. 1 от правилата, като към 04.02.2009 

г. наличността по сметката е 150 хил. лв. Със същото удостоверение „СИБанк“ АД 

се задължава при поискване да предостави информация на комисията относно 

оборотите и салдото по специалната сметка. 
 

 От събраните по преписката доказателства е видно, че „Енерджи Холд“ ООД 

отговаря на изискванията на чл. 40, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката относно 

наличието на технически възможности, материални и човешки ресурси и 

организационна структура за осъществяване на дейността „търговия с електрическа 

енергия“. С писмо с изх. № 6392/05.12.2008 г. „Електроенергиен системен оператор“ 

ЕАД декларира, че дружеството е изпълнило изискванията за комуникационно и 

компютърно оборудване за електронен обмен на данни с електроенергийния 

системен оператор. Декларираните от дружеството технически средства 

(информационна мрежа, програмно осигуряване и комуникационна 

инфраструктура), необходими за сключване на сделки с електрическа енергия по 

свободно договорени цени (съгласно чл. 100, ал. 1 от Закона за енергетиката), 

отговарят на условията, определени в Правилата за търговия с електрическа 

енергия.  

 Дружеството е представило проект на Правила за работа с потребителите. 

Същите са изготвени в съответствие с изискванията на чл. 15 от Наредбата за 

лицензиране на дейностите в енергетиката и следва да бъдат одобрени от 

комисията. 
 

 За осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“ е 

необходимо заявителят да докаже, че финансовото развитие на дейността за периода 

на бизнес плана ще осигури доходност и наличие на достатъчно оборотни средства 

за обезпечаване на нормалния търговски цикъл, като се отчете необходимостта от 

постоянно поддържане на необходимия гаранционен депозит съгласно чл. 8а от 

правилата.  

 Дружеството не е представило годишни финансови отчети за предходните 

периоди, тъй като не е осъществявало стопанска дейност, а оценката на 

финансовите му възможности е направена въз основа на представения бизнес план 

за периода 2009 – 2013 г. и представените прогнозни годишни финансови отчети. 

 Показателите, характеризиращи финансовото състояние на дружеството за 

периода на бизнес плана (2009 – 2013 г.), са следните: 
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 1. За целия период на бизнес плана дружеството прогнозира нарастваща 

доходност и ръст на печалбата. За периода 2009 – 2013 г. „Енерджи холд“ ООД 

реализира печалба, като за 2009 г. тя е в размер на 159 хил. лв., а в края на периода 

(2013 г.) достига 540 хил. лв.  

 2. Ефективността на нетните приходи от продажби на 100 лв. разходи 

достига средна стойност за целия период от 105,91 лв. приходи на 100 лв. общи 

разходи. Тези стойности показват намерение за ефективно управление на дейността 

на дружеството и осигуряване на възможности за постигане на добър финансов 

резултат за периода на бизнес плана. 

 3. Коефициентът на обща ликвидност нараства през целия прогнозен период 

на бизнес плана, което показва, че дружеството няма да изпитва трудности при 

обслужването на краткосрочните си задължения. 

 4. За целия петгодишен период на бизнес плана абсолютната сума на 

оборотния капитал по баланс е положителна величина и нараства от 158 хил. лв. за 

2009 г. до 1681 хил. лв. за 2013 г., което ще даде възможност дружеството да 

обезпечи дейността си. 

 „Енерджи холд“ ООД е представило доказателства за наличието на 

финансови възможности за осъществяване на дейността „търговия с електрическа 

енергия“. От представените финансови прогнози се наблюдава намерение за 

ефективно управление на разполагаемите ресурси и реализиране на достатъчен 

размер оборотен капитал за обезпечаване дейността на дружеството. 
 

 Основните цели и показатели, залегнали в бизнес плана, са следните. 

 1. Обемът на търговия с електрическа енергия за първата (2009 г.) година от 

бизнес плана е в размер на 40 000 МВтч. За периода 2010 – 2013 г. дружеството 

планира количества в размер, съответно на: 50 000 МВтч, 60 000 МВтч, 70 000 

МВтч и за последната година от бизнес плана (2013 г.) – 80 000 МВтч.  

 2. Годишният оборот от търговия с електрическа енергия за 2009 г. е в размер 

на 3120 хил. лв. За 2010 г. са планирани приходи от продажба на електрическа 

енергия в размер на 4290 хил. лв., за 2011 г. – 5663 хил. лв., за 2012 г. – 7267 хил. 

лв., и за последната година 2013 г. – 9136 хил. лв.  

 3. За 2009 г. дружеството посочва средна покупна цена на електрическата 

енергия 72,00 лв./МВтч и средна продажна цена, по която дружеството планира да 

продава електрическа енергия – 78,00 лв./МВтч. 

 При съставяне на бизнес плана и прогнозирането на разходите и приходите 

за покупка и продажба на електрическа енергия за периода 2010 – 2013 г., 

дружеството е използвало следните параметри:  

 – прогнозна средна покупна цена на електрическата енергия в размер, 

съответно на: 79,20 лв./МВтч, 87,.12 лв./МВтч, 95,83 лв./МВтч и 105,41 лв./МВтч; 

 – прогнозна средна продажна цена на електрическата енергия в размер 

съответно на: 85,80 лв./МВтч, 94,38 лв./МВтч, 103,82 лв./МВтч и 114,20 лв./МВтч. 

           Дружеството е заложило индексация на цените за покупка на електрическа 

енергия с индекс на инфлация от 10 %. 

 4. Дружеството планира да финансира своята дейност със собствени 

средства, придобити от упражняване на дейността „търговия с електрическа 

енергия“ и при необходимост, посредством банков кредит. Като доказателство за 

наличието на паричен ресурс „Енерджи Холд“ ООД е представило удостоверение от 
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„СИБанк“ АД, в което банката удостоверява, че дружеството има открита 

разплащателна сметка, като салдото по сметката към 28.01.2009 г. е в размер на 15 

556 лв. Дружеството е представило писмо за намерение от „СИБанк“ АД с изх. № 

ИД/09-2245/04.02.2009 г. в което банката удостоверява, че би могла да окаже 

финансова подкрепа при нужда и депозирано искане от страна на „Енерджи Холд“ 

ООД, при необходимост от покриване на задължения на дружеството, възникнали 

по сключени от него договори за търговия с електрическа енергия, като разреши 

кредит при положение, че клиентът отговори на условията на банката за кредитна 

дейност.  

 Приложено е и гаранционно писмо от „Енимекс Еко“ ЕООД, в което същото 

безусловно и неотменимо се задължава, в случай на необходимост, да покрие 

финансовите задължения на „Енерджи Холд“ ООД по договорите, свързани с 

дейността „търговия с електрическа енергия“, и да носи солидарна отговорност с 

дружеството по отношение изпълнението на тези задължения.  
  

 Постигането на заложените параметри в бизнес плана и спазването на 

изискванията на Правилата за условията и реда за достъп до електропреносната и 

електроразпределителните мрежи дават основание да се счита, че „Енерджи Холд“ 

ООД притежава необходимите ресурси за осъществяване на лицензионната дейност 

„търговия с електрическа енергия“. 
 

Предвид гореизложеното, 
 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

Р Е Ш И: 
 

 1. На основание чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката във връзка с чл. 

21, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката, издава на „Енерджи Холд“ ООД, със 

седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец“, ул. „Парчевич“ № 49, 

ап. 1, ЕИК 200444555, Лицензия № Л-298-15/16.03.2009 г. за извършване на 

дейността „търговия с електрическа енергия“ за срок от 10 (десет) години, 

приложение и неразделна част от това решение. 

 2. На основание чл. 14, ал. 3 от Наредбата за лицензиране на дейностите в 

енергетиката, одобрява на „Енерджи Холд“ ООД бизнес план за периода 2009 – 

2013 г., приложение към това решение и към лицензията по т. 1. 

 3. На основание чл. 15 от Наредбата за лицензиране на дейностите в 

енергетиката, одобрява на „Енерджи Холд“ ООД Правила за работа с 

потребителите, приложение към това решение и към лицензията по т. 1. 
 

 Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд 

в 14 (четиринадесет) дневен срок. 
 

Председател: 
Проф. д.т.н. инж. К. Шушулов 

Гл. секретар: 
 Инж. А. Илиева 
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Р Е Ш Е Н И Е 

№ Л-299 от 16 март 2009 г. 

 

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито 

заседание, проведено на 16.03.2009 г., като разгледа документите, приложени по 

преписка № 45/2008 г., образувана по заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-48/05.09.2008 

г. от „Щаткрафт Маркетс ГмбХ“, Дюселдорф – Германия, за издаване на 

лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, на основание чл. 39, 

ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката и събраните данни от проведеното на 

05.03.2009 г. открито заседание по преписката, установи следното. 

              

 „Щаткрафт Маркетс ГмбХ“ е подало заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-

48/05.09.2008 г. за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа 

енергия“ на основание чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката. 

 При преценката на основателността на подаденото заявление за издаване на 

лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ комисията, по силата на 

чл. 40, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката, следва да установи дали заявителят е 

юридическо лице, регистрирано по Търговския закон, както и дали притежава 

технически и финансови възможности, материални и човешки ресурси и 

организационна структура за изпълнение на нормативните изисквания за 

осъществяване на лицензионната дейност. 

 Изискванията на чл. 40, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за енергетиката за наличие на 

вещни права на заявителя върху енергийния обект, както и доказателства, че същият 

отговаря на нормативните изисквания за безопасна експлоатация и за опазване на 

околната среда, са неприложими в тази хипотеза, тъй като при осъществяването на 

дейността „търговия с електрическа енергия“ липсва енергиен обект. 

 Заявителят е търговец по смисъла на Търговския закон и е регистриран като 

акционерно дружество със седалище и адрес на управление: Германия, Дюселдорф 

40547, Niederkasseler Lohweg 175, по фирмено дело № NRB 37885/1999 г. Данъчният 

номер по ДДС е DE204011192. 

 Следователно „Щаткрафт Маркетс ГмбХ“, Дюселдорф – Германия, е 

юридическо лице, регистрирано по законодателството на държава – членка на 

Европейския съюз, и отговаря на изискванията на чл. 40, ал. 6 от Закона за 

енергетиката. 

  

 Предметът на дейност на дружеството е „закупуване и продажба на 

електричество, газ и емисионни сертификати, в това число замяна на електричество, 

газ и емисионни сертификати и извършване на всички свързани с това услуги. 

Освен това предмет на дейност на дружеството е и експлоатиране на енергийните 

системи, както и дейности и услуги, които са във връзка с това или имат отношение 

към това. Извършването на тези дейности се извършва самостоятелно от „Щаткрафт 

Маркетс ГмбХ“, съвместно с други дружества или при участие в други дружества“. 

 Дружеството е с капитал 4 000 000 евро.  

 Управляващият директор на „Щаткрафт Маркетс ГмбХ“, Дюселдорф – 

Германия, д-р Торстен Амелунг, е представил декларации, че дружеството не е в 

процедура по обявяване в несъстоятелност, не е обявено в несъстоятелност и не е в 

ликвидация, както и декларация и удостоверение от съда във Федерална Република 
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Германия, че не е лишен от право да упражнява търговска дейност и не е осъждан за 

престъпления против собствеността. 

 Следователно издаването на лицензия няма да е в противоречие с чл. 40, ал. 

4, т. 1 – 3 от Закона за енергетиката. 

 Срокът на лицензията, за който кандидатства заявителят, е 15 години. 

Предлаганият срок на лицензията се обосновава с това, че наблюдението на 

промените на пазара в скандинавските страни и в Западна Европа дава основание да 

се очаква, че в рамките на петнадесетгодишен период ще бъдат осъществени 

множество преобразувания в механизмите и взаимоотношенията между пазарните 

участници. Комисията счита, че с оглед характера на дейността „търговия с 

електрическа енергия“ срокът на поисканата лицензия следва да бъде 10 години. 

 

 Чл. 13, ал. 2, т. 7 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката 

изисква към заявлението за издаване на лицензия „Щаткрафт Маркетс ГмбХ“ да 

представи доказателства, че отговаря на условията за финансово гарантиране на 

сключваните сделки с електрическа енергия, определени в Правилата за условията и 

реда за достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи 

(правилата). Съгласно чл. 8а, ал. 1 от правилата, обезпеченията на задължения по 

сделките с електрическа енергия, които дружеството трябва да поддържа, се 

определят в размер на 1/24 част от годишния оборот от търговия с електрическа 

енергия на територията на Република България, но не по-малко от 150 хил. лв. През 

първата година от лицензионната дейност размерът на обезпечението се определя 

съобразно прогнозната стойност на годишния оборот от търговия с електрическа 

енергия на територията на Република България съгласно представения бизнес план, 

който е в размер на 11 973 хил. лв., т.е. за обезпечаване на задълженията си по 

сделките с електрическа енергия „Щаткрафт Маркетс ГмбХ“ трябва да поддържа в 

специална сметка сума в размер на 499 хил. лв.  

 Дружеството е представило банково удостоверение от „DnB NOR Bank 

ASА“, клон Германия, от 27.01.2009 г., издадено, за да удостовери официално, че 

„Щаткрафт Маркетс ГмбХ“ е открило разплащателна банкова сметка № 50174113 с 

депозирана сума от 260 000 евро, което е равно на 508 515,80 лв. според официалния 

курс на БНБ. Сметката е открита в съответствие с предвиденото по чл. 8а от 

правилата.  

 От събраните по преписката доказателства е видно, че „Щаткрафт Маркетс 

ГмбХ“, Дюселдорф – Германия, отговаря на изискванията на чл. 40, ал. 1, т. 1 от 

Закона за енергетиката относно наличието на технически възможности, материални 

и човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на дейността 

„търговия с електрическа енергия“.  

 С писмо с изх. № 3075/08.08.2007 г. „Електроенергиен системен оператор“ 

ЕАД декларира, че „Щаткрафт Маркетс ГмбХ“ е изпълнило изискванията за 

комуникационно и компютърно оборудване за електронен обмен на данни с 

електроенергийния системен оператор. Декларираните от дружеството технически 

средства (информационна мрежа, програмно осигуряване и комуникационна 

инфраструктура), необходими за сключване на сделки с електрическа енергия по 

свободно договорени цени (съгласно чл. 100, ал. 1 от Закона за енергетиката), 

отговарят на условията, определени в Правилата за търговия с електрическа 

енергия.  
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 Дружеството е представило проект на Правила за работа с потребителите, 

изготвени в съответствие с изискванията на чл. 15 от Наредбата за лицензиране на 

дейностите в енергетиката.  

 За осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“ е 

необходимо заявителят да докаже, че финансовото развитие на дейността за периода 

на бизнес плана ще осигури доходност и наличие на достатъчно оборотни средства 

за обезпечаване на нормалния търговски цикъл, като се отчете необходимостта от 

постоянно поддържане на необходимия гаранционен депозит съгласно чл. 8а от 

правилата.  

 Финансово-икономическата част от представения бизнес план на 

дружеството е съставена за периода 2009 – 2014 г. за Република България в 

съответствие с изискванията на Наредбата за лицензиране на дейностите в 

енергетиката.  

 Информационен източник за оценката на финансовите възможности са 

представените от дружеството финансови отчети за 2005, 2006 и 2007 г. 

 От представените годишни финансови отчети е видно, че от осъществяване 

на дейността си дружеството има положителни финансови резултати, високи 

стойности на показателите за ефективност, определящи наличие на финансови 

възможности. 

  

 Основните цели и показатели, залегнали в бизнес плана за периода 2009 – 

2014 г., са следните: 

 1. Обемът на търговия с електрическа енергия за първата (2009 г.) година от 

бизнес плана е в размер на 87 000 МВтч. За периода 2010 – 2014 г. дружеството 

планира количества в размер, съответно на: 130 000 МВтч, 145 000 МВтч, 160 000 

МВтч, 200 000 МВтч и за последната година от бизнес плана (2014 г.)– 250 000 

МВтч. Търговската политика на дружеството ще бъде насочена предимно към 

търговия на едро. Дружеството предвижда да закупува електрическа енергия от 

производители, от други търговци на електрическа енергия и от електроенергийни 

борси. По отношение на продажбите дружеството планира да осъществява операции 

с големи индустриални потребители, търговци на електрическа енергия и 

снабдители, както и на електроенергийните борси. Към момента на съставяне на 

бизнес плана дружеството не предвижда да снабдява с електрическа енергия малки 

индустриални и търговски обекти, както и битови потребители. 

 2. Годишният оборот от търговия с електрическа енергия за 2009 г. е в размер 

на 11 973 хил. лв. За 2010 г. са планирани приходи от продажба на електрическа 

енергия в размер на   18 522 хил. лв., за 2011 г. – 21 133 хил. лв., за 2012 г. – 24 336 

хил. лв., за 2013 г. – 28 970 хил. лв. и за последната година 2014 г. – 36 638 хил. лв.  

 3. За 2009 г. дружеството посочва следните средни покупни цени на 

електрическата енергия: от производители – 132,10 лв./МВтч, от търговци на 

електрическа енергия – 133,65 лв./МВтч, от електроенергийни борси – 135,00 

лв./МВтч. 

 4. За 2009 г. посочените от „Щаткрафт Маркетс ГбмХ“ средни продажни 

цени, по които дружеството планира да продава електрическа енергия, са следните: 

за потребители, търговци и снабдители – 137,85 лв./МВтч, за електроенергийни 

борси – 135,00 лв./МВтч. 
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 При съставяне на бизнес плана и прогнозирането на разходите и приходите 

за покупка и продажба на електрическа енергия за периода 2010 – 2014 г. 

дружеството е използвало следните параметри:  

 – прогнозна средна покупна цена на електрическата енергия от 

производители в размер, съответно на: 136,80 лв./МВтч, 140,10 лв./МВтч, 146,10 

лв./МВтч, 139,15 лв./МВтч и 140,75 лв./МВтч; 

 – прогнозна средна покупна цена на електрическата енергия от търговци на 

електрическа енергия в размер, съответно на: 138,60 лв./МВтч, 140,80 лв./МВтч, 

147,10 лв./МВтч, 140,15 лв./МВтч и 142,60 лв./МВтч; 

 – прогнозна средна покупна цена на електрическата енергия от 

електроенергийни борси в размер, съответно на: 140,00 лв./МВтч, 143,00 лв./МВтч, 

149,00 лв./МВтч, 142,.00 лв./МВтч и 144,00 лв./МВтч; 

 – прогнозна средна продажна цена на електрическата енергия за 

потребители, търговци и снабдители в размер, съответно на: 142,80 лв./МВтч, 145,95 

лв./МВтч, 152,20 лв./МВтч, 145,00 лв./МВтч и 146,90 лв./МВтч; 

 – прогнозна средна продажна цена на електрическата енергия за 

електроенергийни борси в размер, съответно на: 140,00 лв./МВтч, 143,00 лв./МВтч, 

149,00 лв./МВтч, 142,00 лв./МВтч и 144,00 лв./МВтч. 

 Дружеството е представило декларация, с която потвърждава, че 

понастоящем „Щаткрафт Маркетс ГмбХ“ се финансира основно чрез ценни книжа 

и/или чрез междуфирмени заеми. 

 Според представения бизнес план общите прогнозни приходи на „Щаткрафт 

Маркетс ГмбХ“ от цялостната дейност са 8 353 342 хил. лв. за 2009 г. и се 

увеличават до 10 661 216 хил. лв. през 2014 г. Общите разходи също се увеличават и 

от 8 312 385 хил. лв. за 2009 г. достигат 10 608 944 хил. лв. за 2014 г. 

 Дружеството прогнозира нетната печалба да се увеличи от 28 260,26 хил. лв. 

през 2009 г. до 36 068,05 хил. лв., през 2014 г., което определя показателите за 

рентабилност с положителни стойности и подобряване на показателите за 

ефективност на приходите и разходите. 

 Общите активи в периода на бизнес плана също се увеличават – от 

прогнозните 1 645 992,82 хил. лв. за 2009 г., дружеството планира в 2014 г. да 

достигат 2 100 750,29 хил. лв. Това се дължи на увеличението както на 

краткотрайните активи, така и на дълготрайните активи. За целия период на бизнес 

плана краткотрайните активи превишават краткосрочните задължения, което 

определя високи стойности на коефициента на обща ликвидност и възможността на 

„Щаткрафт Маркетс ГмбХ“ да покрива краткосрочните си задължения с наличните 

краткотрайни активи. 

  

 Основната търговска дейност на дружеството представлява търговия с 

електрическа енергия на европейския пазар, поради което може да бъде прието, че 

дружеството разполага с достатъчно финансов ресурс за осъществяване на подобна 

търговска дейност и на територията на Република България. При изпълнение на 

заложения бизнес план за приходите и разходите дружеството ще има възможност 

да развива успешна търговска дейност на територията на страната. 
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Предвид гореизложеното, 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

 1. На основание чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката във връзка с чл. 

21, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката, издава на „Щаткрафт Маркетс ГмбХ“, със 

седалище и адрес на управление: Германия, Дюселдорф 40547, Niederkasseler 

Lohweg 175 по фирмено дело № NRB 37885/1999 г., с данъчен номер по ДДС 

DE204011192, Лицензия № Л-299-15/16.03.2009 г. за извършване на дейността 

„търговия с електрическа енергия“ за срок от 10 (десет) години, приложение и 

неразделна част от това решение. 

 2. На основание чл. 14, ал. 3 от Наредбата за лицензиране на дейностите в 

енергетиката, одобрява на „Щаткрафт Маркетс ГмбХ“ бизнес план за периода 2009 

– 2014 г., приложение към това решение и към лицензията по т. 1. 

 3. На основание чл. 15 от Наредбата за лицензиране на дейностите в 

енергетиката, одобрява на „Щаткрафт Маркетс ГмбХ“ Правила за работа с 

потребителите, приложение към това решение и към лицензията по т. 1. 

 

 Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд 

в 14 (четиринадесет) дневен срок. 
 

Председател: 
Проф. д.т.н. инж. К. Шушулов 

Гл. секретар: 
 Инж. А. Илиева 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ Л-300 от 6 април 2009 г. 

 

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито 

заседание, проведено на 06.04.2009 г., като разгледа документите, приложени по 

преписка № 1/2009 г., образувана по заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-1/05.01.2009 г. 

от „Електриксити Трейд“ ООД за издаване на лицензия за дейността 

„търговия с електрическа енергия“ на основание чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за 

енергетиката и събраните данни от проведеното на 31.03.2009 г. открито 

заседание по преписката, установи следното. 

 

 „Електриксити Трейд“ ООД е подало заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-

1/05.01.2009 г. за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа 

енергия“ на основание чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката. 

 При преценката на основателността на подаденото заявление за издаване на 

лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ комисията, по силата на 

чл. 40, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката, следва да установи дали заявителят е 

юридическо лице, регистрирано по Търговския закон, както и дали притежава 
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технически и финансови възможности, материални и човешки ресурси и 

организационна структура за изпълнение на нормативните изисквания за 

осъществяване на лицензионната дейност. 

 Изискванията на чл. 40, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за енергетиката за наличие на 

вещни права на заявителя върху енергийния обект, както и доказателства, че същият 

отговаря на нормативните изисквания за безопасна експлоатация и за опазване на 

околната среда, са неприложими в тази хипотеза, тъй като при осъществяването на 

дейността „търговия с електрическа енергия“ липсва енергиен обект. 

 Заявителят е търговец по смисъла на Търговския закон и е регистриран като 

дружество с ограничена отговорност със седалище и адрес на управление: гр. 

София, район „Възраждане“, ж.к. Зона Б5-3, ул. „Странджа“ № 4, ет. 3, ап. 4, 

вписано в регистъра на Агенцията по вписванията към Министерството на 

правосъдието с ЕИК 131560208, с акт за регистрация по ЗДДС № 

22042080031396/22.12.2008 г.   

 Следователно „Електриксити Трейд“ ООД отговаря на изискванията на чл. 

40, ал. 1 от Закона за енергетиката. 

 

 Предметът на дейност на дружеството е: „търговия с електрическа енергия в 

съответствие със Закона на енергетиката, консултантска дейност, посредническа 

дейност, рекламна дейност, както и всяка друга дейност, незабранена от закона“. 

 Дружеството е с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от Петко 

Любенов Карабожиков. Съдружници са: 

  – „Електриксити“ ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, 

район „Възраждане“, ж.к. Зона Б5 - 3, ул. „Средна гора“, бл. 24, ет. 3, ап. 13, и ЕИК 

131038943 с 60 % дял в капитала – 3000 лв.; 

 – Десислава Константинова Божилова с 20 % дял в капитала – 1000 лв., и  

 – Петко Любенов Карабожиков с 20 % дял в капитала – 1000 лв. 

  

 „Електриксити Трейд“ ООД не е обявено в несъстоятелност и не е в 

ликвидация. Управителят на дружеството е представил декларации, че не е лишен 

от право да упражнява търговска дейност, както и че не е осъждан с влязла в сила 

присъда за престъпление против собствеността или против стопанството. 

Заявителят е представил и декларации, че дружеството не е подавало заявление за 

издаване на лицензия за търговия с електрическа енергия, че дружеството не е в 

производство по несъстоятелност, че не му е отнемана лицензията за дейността 

„търговия с електрическа енергия“, както и че не му е издаван отказ за издаване на 

такава.  

 Следователно издаването на лицензия няма да е в противоречие с чл. 40, ал. 

4, т. 1 – 3 от Закона за енергетиката. 

 

 Срокът на лицензията, за който кандидатства заявителят, е 10 години. 

Основните мотиви, с които заявителят е обосновал искания срок, са необходимост 

от натрупване на опит на енергийния пазар в Република България при неговото 

реално функциониране и планиране на дейността на дружеството в дългосрочен 

план, както и ефективно участие в пазара на електрическа енергия. 
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 Чл. 13, ал. 2, т. 7 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката 

изисква към заявлението за издаване на лицензия „Електриксити Трейд“ ООД да 

представи доказателства, че отговаря на условията за финансово гарантиране на 

сключваните сделки с електрическа енергия, определени в Правилата за условията и 

реда за достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи 

(правилата). Съгласно чл. 8а, ал. 1 от правилата, обезпеченията на задължения по 

сделките с електрическа енергия, които дружеството трябва да поддържа, се 

определят в размер на 1/24 част от годишния оборот от търговия с електрическа 

енергия на територията на Република България, но не по-малко от 150 хил. лв. През 

първата година от лицензионната дейност размерът на обезпечението се определя 

съобразно прогнозната стойност на годишния оборот от търговия с електрическа 

енергия на територията на Република България съгласно представения бизнес план, 

който е в размер на 2490 хил. лв., т.е. за обезпечаване на задълженията си по 

сделките с електрическа енергия „Електриксити Трейд“ ООД трябва да поддържа в 

специална сметка сума в размер на 150 000 лв. или да представи като финансово 

обезпечение неотменима банкова гаранция или друго обезпечение на същата 

стойност при същите условия. Дружеството е представило удостоверение с изх. № 

10247/06.02.2009 г. от „ОББ“ АД, с което банката удостоверява, че заявителят има 

открита специална сметка съгласно чл. 8а, ал. 1 и наличността по тази сметка към 

06.02.2009 г. е в размер на 150 000 лв. Със същото удостоверение „ОББ“ АД се 

задължава при поискване да предостави информация на комисията относно 

оборотите и салдото по специалната сметка. 

 

 От събраните по преписката доказателства е видно, че „Електриксити Трейд“ 

ООД отговаря на изискванията на чл. 40, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката 

относно наличието на технически възможности, материални и човешки ресурси и 

организационна структура за осъществяване на дейността „търговия с електрическа 

енергия“. С писмо с изх. № 343/02.01.2009 г. „Електроенергиен системен оператор“ 

ЕАД декларира, че „Електриксити Трейд“ ООД е изпълнило изискванията за 

комуникационно и компютърно оборудване за електронен обмен на данни с 

оператора. Декларираните от дружеството технически средства (информационна 

мрежа, програмно осигуряване и комуникационна инфраструктура), необходими за 

сключване на сделки с електрическа енергия по свободно договорени цени 

(съгласно чл. 100, ал. 1 от Закона за енергетиката), отговарят на условията, 

определени в Правилата за търговия с електрическа енергия.  

 Дружеството е представило проект на Правила за работа с потребителите. 

Същите са изготвени в съответствие с изискванията на чл. 15 от Наредбата за 

лицензиране на дейностите в енергетиката и следва да бъдат одобрени от 

комисията.  

  

 За осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“ е 

необходимо заявителят да докаже, че финансовото развитие на дейността за периода 

на бизнес плана ще осигури доходност и наличие на достатъчно оборотни средства 

за обезпечаване на нормалния търговски цикъл, като се отчете необходимостта от 

постоянно поддържане на необходимия гаранционен депозит съгласно чл. 8а от 

правилата. Преценката за наличието на финансови възможности на кандидат-

лицензианта за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“ е 
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направена на основата на анализ на прогнозното финансово развитие на дейността 

за периода на бизнес плана, включително очакваната доходност и наличие на 

достатъчно оборотни средства за обезпечаване на нормалния търговски цикъл, при 

отчитане на необходимостта от постоянно поддържане на необходимия гаранционен 

депозит съгласно чл. 8а от правилата.  

    Съгласно изискванията на чл. 14, ал. 1 от Наредбата за лицензиране на 

дейностите в енергетиката, дружеството е изготвило и представило в Държавната 

комисия за енергийно и водно регулиране бизнес план за периода 2009 – 2014 г. За 

периода 2009 – 2014 г. дружеството планира постепенно нарастване на количествата 

електрическа енергия за продажба, а именно: 30 ГВтч за първата година и съответно 

по 90 ГВтч, 110 ГВтч, 125 ГВтч, 140 ГВтч, 155 ГВтч за останалите години от бизнес 

плана. Прогнозите за количеството електрическа енергия за продажба са направени 

на основата на очакваното развитие на дела на свободно търгуваната енергия на 

пазара в страната. Прогнозните приходи са формирани изцяло от приходи от 

продажба на електрическа енергия, като за 2009 г. прогнозираните приходи са в 

размер на 2490 хил. лв. и за периода на бизнес плана нарастват до 22 940 хил. лв. 

Нарастването на приходите се дължи на едновременното увеличение на 

количествата продадена електрическа енергия и на нарастването на прогнозните 

продажни цени на електроенергията, като за 2009 г. прогнозната средна продажна 

цена на електрическата енергия е в размер на 83,00 лв./МВтч и достига 148,00 

лв./МВтч за 2014 г.  

 „Електриксити Трейд“ ООД е представило удостоверение от „ОББ“ АД в 

потвърждение на това, че към 30.01.2009 г. фирмата има разкрита банкова сметка 

със салдо в размер на 1758 лв. 

 Съгласно данните от финансовата част на бизнес плана, дружеството 

прогнозира да реализира положителен финансов резултат от дейността, като нетната 

печалба се увеличава от 41 хил. лв. през 2009 г. до 747 хил. лв. през 2014 г., което 

определя положителни стойности на показателите за рентабилност и за ефективност 

на приходите и разходите.  

 „Електриксити Трейд“ ООД предвижда нарастване на общите активи от 211 

хил. лв. за 2009 г. на 2787 хил. лв. за 2014 г., което е в резултат на увеличение на 

краткосрочните активи – вземания и парични средства.  

 Дружеството прогнозира дългосрочни задължения, които са в постоянен 

размер от 150 хил. лв. за периода на бизнес плана. 

 Анализът на очакваното финансово развитие на дейността за периода на 

бизнес плана показва, че дружеството ще управлява дейността си при постоянно 

поддържане на висока ликвидност, което е потвърдено от числовите показатели за 

ликвидност за всяка една година от бизнес плана.  

 

 В резултат на изложеното може да бъде направен извод, че при равни други 

условия дружеството ще управлява дейността си при осигуряване на достатъчно 

оборотни средства за финансовото обезпечаване на сделките с електрическа енергия 

и покриването на текущите задължения. Постигането на заложените параметри в 

бизнес плана и спазването на изискванията на Правилата за условията и реда за 

достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи дават основание 

да се счита, че „Електриксити Трейд“ ООД притежава финансови възможности за 

осъществяване на лицензионната дейност „търговия с електрическа енергия“. 



 274 

 

Предвид гореизложеното, 
 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

Р Е Ш И: 
 

 1. На основание чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката във връзка с чл. 

21, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката, издава на „Електриксити Трейд“ ООД, със 

седалище и адрес на управление: гр. София, район „Възраждане“, ж.к. Зона Б5-3, ул. 

„Странджа“ № 4, ет. 3, ап. 4, ЕИК 131560208, Лицензия № Л-300-15/06.04.2009 г. за 

извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“ за срок от 10 (десет) 

години, приложение и неразделна част от това решение. 

 2. На основание чл. 14, ал. 3 от Наредбата за лицензиране на дейностите в 

енергетиката, одобрява на „Електриксити Трейд“ ООД бизнес план за периода 2009 

– 2014 г., приложение към това решение и към лицензията по т. 1. 

 3. На основание чл. 15 от Наредбата за лицензиране на дейностите в 

енергетиката, одобрява на „Електриксити Трейд“ ООД Правила за работа с 

потребителите, приложение към това решение и към лицензията по т. 1. 
 

 Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд 

в 14 (четиринадесет) дневен срок. 
 

Председател: 
Проф. д.т.н. инж. К. Шушулов 

Гл. секретар: 
 Инж. А. Илиева 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ Л-301 от 6 април 2009 г. 
 

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито 

заседание, проведено на 06.04.2009 г., след преглед на приложените документи 

по преписка № 3/2009 г., образувана по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-4/04.02.2009 

г. от „Свиленград-газ“ АД за издаване на лицензия за извършване на дейността 

„разпределение на природен газ“ и лицензия за дейността „снабдяване с 

природен газ от краен снабдител“ за територията на община Свиленград и 

събраните данни от проведеното на 31.03.2009 г. открито заседание, установи 

следното. 
 

 „Свиленград-газ“ АД е подало заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-4/04.02.2009 г. за 

издаване на лицензии за дейността „разпределение на природен газ“ и дейността 

„обществено снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за територията на 

община Свиленград. 

 „Свиленград-газ“ АД e търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от Търговския 

закон, видно от представеното удостоверение № 20090109100627/09.01.2009 г. на 



 275 

Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието. Заявителят е 

регистриран като акционерно дружество, със седалище и адрес на управление: гр. 

Свиленград, пл. „Свилена“, хотел „Свилена“, ет. 1, ап. 2, и ЕИК 200462966. 

 Община Свиленград не е включена в Описа на новите обособени територии 

за разпределение на природен газ в Република България, за които не е издадена 

лицензия (описа), утвърден с Решение на Министерския съвет № 791/01.10.2004 г., 

изменен и допълнен с Решение № 335/03.05.2005 г. 

 Съгласно разпоредбата на чл. 43, ал. 8 от Закона за енергетиката, в случай на 

заявен интерес за газоснабдяване на дадена територия, която е извън описа, тази 

територия се обособява като самостоятелна територия за разпределение на природен 

газ. Лицензии за разпределение на природен газ, както и за снабдяване с природен 

газ от краен снабдител за тази територия, се издават без конкурс на заинтересования 

инвеститор при условията на раздел І, глава ІV от Закона за енергетиката и по реда 

на Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката след съгласуване със 

съответната община. 

 „Свиленград-газ“ АД е представило Решение № 338/29.01.2009 г. на 

Общинския съвет на община Свиленград, с което е прието „Свиленград-газ“ АД да 

осъществи газификацията и е одобрено инвестиционното намерение за газификация 

на община Свиленград. Със същото решение са одобрени схемата за цялостно 

изграждане на газоразпределителната мрежа и отклоненията за битовата 

газификация на община Свиленград и бизнес план. 

 Предвид изложеното, комисията счита, че в случая са налице законовите 

изисквания за обособяването на община Свиленград като самостоятелна територия 

за разпределение на природен газ, както и за издаване на лицензия за разпределение 

на природен газ за същата територия без провеждане на конкурс.  
  

 „Свиленград-газ“ АД е поискало срокът на лицензиите за разпределение на 

природен газ и за снабдяване с природен газ от краен снабдител на територията на 

община Свиленград да бъде 35 години. Като мотиви за направеното искане 

заявителят е посочил следното: „Предвидените значителни инвестиции в размер над 

5 млн. лв. и очакваната малка консумация на природен газ обуславят голямата 

продължителност на срока на възвръщаемост на вложените средства. Това обуславя 

и необходимостта от един по-продължителен срок на действие на лицензията, през 

който да може да се осигури справедлива възвръщаемост на тези средства.“ 

 Комисията счита, че искането на заявителя срокът на лицензиите да бъде 35 

години е обосновано с оглед възвръщаемостта на инвестициите и срока на 

експлоатация на газоразпределителната мрежа. 
 

 Проектирането и изграждането на газопровод за захранване на 

газоразпределителната мрежа (ГРМ) на града е икономически неизгодно поради 

голямото разстояние до преносния газопровод. 

 Проектът за газификация предвижда изграждане на локален терминал – 

газорегулаторен и снабдителен пункт (ГРСП) и газоразпределителна мрежа на 

територията на гр. Свиленград. ГРСП ще се изгради в северозападната част на града 

и ще се захранва от специални полуремаркета с бутилкови групи с налягане 20 МРа. 

ГРСП има възможност да поеме едновременно 6 бр. полуремаркета. Всяко 

полуремарке ще бъде с вместимост 5000 м
3
. Природният газ от отделните бутилкови 

групи ще се обединява от колектор и ще постъпва в газоразпределителната мрежа на 
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града след редуциране в газорегулаторен пункт (ГРП) до 0,5 МРА. На изходящия 

газопровод от колектора ще се монтира разходомер, по който ще се извършва 

отчетът на постъпващия в ГРМ природен газ. 

 Представен е бизнес план, който обхваща периода 2009 – 2013 г. Предвидено 

е изграждането на ГРМ да се извърши изцяло за периода 2009 – 2011 г., като градът 

ще се обхване от два основни пръстена, което гарантира качествено и без 

прекъсване снабдяване на града с природен газ. През 2009 г. ще се изградят 

газопроводи с дължина 24 964 м, през 2010 г. – с дължина 26 559 м. Общо за двете 

години дължината на ГРМ ще достигне 51 523 м.      
 

 „Свиленград-газ“ АД е новоучредено дружество с предмет на дейност: 

проучване, проектиране, изграждане и експлоатация на газоразпределителни мрежи 

– ниско, средно и високо налягане; доставка, поддръжка и ремонт на газови уредби 

и уреди; търговия с всички видове енергоносители.  

 Акционери в дружеството са: 

 – Фуат Гювен – 60 % от капитала на акционерното дружеството; 

 – „Енемона“ АД – 30 % от капитала на акционерното дружеството; 

 – Община Свиленград – 10 % от капитала на акционерното дружество. 

 Бизнес планът на „Свиленград-газ“ АД за газификация на община 

Свиленград отговаря на изискванията на чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за 

лицензиране на дейностите в енергетиката. Разработен е за петгодишния период 

2009 – 2013 г.  
 

 Маркетингови проучвания 

 Представеният бизнес план е изготвен от дружеството след направено 

маркетингово проучване на потенциалните потребители и състоянието на 

енергийния пазар на територията на община Свиленград. За целта на проекта са 

събрани първоначални данни за община Свиленград, като са използвани 

проучвания, анкети, наблюдения и анализи. Проучванията са направени със 

съдействието на общината с цел изясняване на необходимите изходни данни, 

условия и характеристики на града, свързани с неговото развитие и потреблението 

на горива в стопанския и битовия сектор. 

 Резултатите от проучването са систематизирани в няколко основни дяла: 

климатична прогноза; социално-икономически профил; демографски 

характеристики; градоустройствено развитие; потенциални консуматори по сектори; 

енергийна прогноза и предпоставки за замяна на сегашната горивна база; очаквано 

потребление на природен газ; екологични ефекти от намаляване на вредните емисии 

в града.  

 Направена е класификация на потребителските групи, сегментация на пазара 

и сегментационни изследвания на домакинствата на територията на града. Данните 

за потребление на стопанския сектор са дадени според направените анкети, а тези за 

битовия сектор са посочени чрез представителна извадка от анкетни карти на 

определен брой потенциални битови консуматори и статистически данни за 

градоустройственото и демографско състояние на Свиленград. 

 Приложен е пълен списък на всички потребители от стопанския сектор с 

нанесени данни за максимална часова консумация, прогнозно годишно потребление 

и година на присъединяване към газоразпределителната мрежа.   
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 Етапност на развитие на проекта 

 Община Свиленград не попада в списъка на газоразпределителните региони 

по чл. 4, ал. 2, т. 6 от Закона за енергетиката. Реализацията на проекта се основава 

на приложението на високотехнологично решение – „виртуален газопровод“. 

Газоразпределителната мрежа на гр. Свиленград ще се захранва с компресиран 

природен газ от един газорегулаторен и снабдителен пункт, като местоположението 

му е определено в северозападната част на града. Предвижда се доставчик на 

природен газ да бъде „Енемона Ютилитис“ ЕАД – дъщерно дружество, 100 % 

собственост на „Енемона“ АД. ГРСП ще изпълнява функцията на терминал, 

понижаващ налягането на доставения компресиран природен газ от 20 МРа на 0,5 

МРа, с което налягане ще запълни газоразпределителната мрежа. 

 Изграждането на газоразпределителната мрежа се предвижда да стане на два 

етапа за две години, като се оформят два пръстена на ГРМ:  

 І етап – Строителството се предвижда да започне през юли 2009 г., като се 

изградят 24 964 м от мрежата, която ще обхване централната градска част, кв. 

„Изгрев“ и двете промишлени зони. Първият от пръстените ще минава по улиците 

„Васил Левски“, „Ал. Стамболийски“, „Максим Горки“, „Околчица“, „Христо 

Ботев“ и „Трети март“, като при кранови възли 4 и 5 ще се сключва пръстен. През 

2009 г. се предвижда да започне изграждане на втория пръстен от опорната мрежа 

по улица „Ген. Скобелев“ до отклонението за Северната промишлена зона и по ул. 

„Сан Стефано“ до МБАЛ – Свиленград.  

 ІІ етап – През втората строителна година се предвижда съществуващият 

РСП да се разшири, като се монтира още един ГРП за задоволяване на нарастващата 

необходимост от природен газ. През 2010 г. ще се довърши изграждането на втория 

пръстен от ГРМ в участъка от КВ-95 по улиците „Страцимир“, „Коста Велев“, „23 

септември“, „Стефан Стамболов“ и „Гео Милев“ до КВ-114. През същата година ще 

се изградят и отклоненията по южната дъга на първия пръстен за южните квартали – 

„Баендър“ І и ІІ и кв. „Юг“. През 2011 г. се предвижда насищане на вече изградената 

мрежа. 

 При изпълнение на инвестиционната програма на дружеството ГРМ ще 

достигне до 85 % от потенциалните битови и до 100 % от стопанските потребители 

в града. 
 

 Инвестиционна програма  

 Инвестиционната програма на „Свиленград-газ“ АД за газификация на 

община Свиленград се предвижда да бъде осъществена през периода 2009 – 2011 г. 

Тя включва изграждането на 51,5 км газоразпределителна мрежа и прилежащите 

към нея съоръжения на обща стойност 5525,3 хил. лв.  
          

 Производствена програма 
 В края на петгодишния период очакваната годишна консумация на природен 

газ за територията на община Свиленград достига 4804 хил. м
3
/год, реализирана от 

1920 потребители. Общата прогнозна консумация на природен газ за петгодишния 

период възлиза на 19 368 хил. м
3
/год. 

 

 Ремонтна програма 

 С осъществяването на ремонтната програма се гарантира експлоатационната 

дейност на дружеството, която е насочена към непрекъснато, безопасно и 
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безаварийно функциониране на мрежата с цел надеждното снабдяване на 

потребителите с природен газ при спазване на изисквания за качество, за опазване 

на околната среда и съхраняване на здравето, живота и собствеността на 

гражданите. 

 В ремонтната програма на „Свиленград-газ“ АД са включени периодични 

огледи и ревизии, поддържане и текущи ремонти с подмяна на детайли и елементи, 

проверка на измервателна и регулираща арматура и аварийни ремонти. 

  Предвижда се основната дейност по поддържането и ремонтите да се 

изпълнява от външна специализирана организация, поради което дружеството не 

предвижда назначаването на собствен ремонтен персонал. Мониторингът и 

контролът върху дейността на фирмата за поддръжка ще се осъществява от 

началника на „Технически отдел“ в дружеството и от ръководителя на 

„Експлоатационен екип“. 

 

 Социална програма 

 Газификацията на община Свиленград ще създаде редица предимства на 

населението, живеещо на територията на общината, изразяващи се в следните 

аспекти: 

 – социален аспект – откриване на нови работни места, свързани с 

експлоатацията и управлението на газоразпределителната мрежа; обучение и 

квалификация на потенциални местни трудови ресурси; елиминиране на 

злоупотребите с гориво; нарастване на инвестиционната стойност и 

привлекателност на съответните населени места; подобряване на условията на 

живот и условията на труд; създаване на възможности за преструктуриране и 

подобряване на общинския бюджет, повишаване на комфорта на живот в общината; 

 – екологичен аспект – подобряване на качеството на атмосферния въздух, 

подобряване на санитарно-хигиенните условия и намален здравен риск към 

заболявания, причинени от замърсяването на въздуха и др. 

 Социалната програма, насочена към служителите на дружеството, предвижда 

осигуряване на социално-битовите и културните потребности съгласно чл. 294 от 

Кодекса на труда, в т.ч. осигуряване на средства за храна, спорт, отдих и туризъм; 

медицинско обслужване на служителите; подпомагане на персонала при настъпване 

на значими събития (брак, раждане на дете, смърт, отглеждане на дете до 2-годишна 

възраст); подпомагане на служителите при лечение и закупуване на лекарства с 

висока стойност; допълнително доброволно пенсионно и здравно осигуряване; 

застраховка „ Живот“. 

 Социалната програма на дружеството има за цел повишаване 

заинтересоваността на персонала от ефективно реализиране на бизнеса, създаване 

на предпоставки за поддържане на приемлив жизнен стандарт на служителите, 

повишаване на социалния статус на компанията по отношение и на съдружници, и 

на служителите, както и привличане на висококвалифицирани сътрудници. 

 

 Прогнозна структура и обем на разходите 

 Структурата и обемът на разходите на „Свиленград-газ“ АД по години са 

формирани съгласно Наредбата за регулиране на цените на природния газ и 

Указанията на ДКЕВР за образуване на цените за пренос на природен газ през 

газоразпределителните мрежи и снабдяване с природен газ от краен снабдител при 
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регулиране на газоразпределителните дружества чрез метода „Горна граница на 

цени“. 

 Разходите за дейността са формирани при стоп-цени на равнище 2009 г. и въз 

основа на прогнозното развитие на параметрите на дейностите по разпределение и 

снабдяване с природен газ, а именно: 

 – продажби на природен газ по групи потребители; 

 – брой потребители по групи потребители; 

 – отчетна и балансова стойност на газоразпределителната мрежа; 

 – отчетна и балансова стойност на други дълготрайни активи (сгради, 

нематериални активи, други материални активи), необходими за извършването на 

лицензионните дейности; 

 – брой персонал, необходим за управление, експлоатация на 

газоразпределителната мрежа и съоръженията и обслужване на потребителите. 

 

 Прогнозна структура на капитала, размер и начин на финансиране 

 Предвидените средства за финансиране на инвестициите са в общ размер на 

5525,3 хил. лв., като финансирането на инвестиционната програма е предвидено да 

бъде в съотношение:  

 – 30 % собствено участие; 

 – 70 % привлечен капитал. 

 Финансирането с привлечени средства ще бъде усвоено на три отделни 

транша за периода 2009 – 2011 г. В бизнес плана е предвидено привлеченият 

капитал да е под формата на банков заем с ефективен годишен лихвен процент 10 % 

и срок на погасяване 11 години, с едногодишни анюитетни вноски.  

 

 Оценка на финансовите възможности на дружеството  

 Дружеството е новоучредено, поради което оценката на финансовите 

възможности е направена само на основата на разработения бизнес план и съответно 

прогнозните данни от счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите и 

прогнозен паричен поток за периода 2009 – 2019 г. За обобщаване на финансовото 

развитие на дейността заявителят е разработил обобщен финансов модел за период 

от 11 години.  

 Приходите за периода на бизнес плана включват единствено приходи от 

лицензионна дейност. Относителното тегло на приходите от продажба на природен 

газ в общите приходи на дружеството за периода е 98,7 % (56 107 хил. лв.), а на 

приходите от присъединяване е 1,3 % (747 хил. лв.).  

 Приходите от продажба на природен газ са разработени при следните 

предположения:  

 – цена на природния газ, при покупка от „Булгаргаз“ ЕАД за първата година, 

от 614,66 лв./1000 нм
3
, намалена за първите две години с по 10 % и в размер на 

497,87 лв./1000 нм
3
 до края на периода; 

 – среднопретеглена цена за разпределение на природен газ – 259 лв./1000 

нм
3
; 

 – среднопретеглена цена за снабдяване на природен газ – 399 лв./1000 нм
3
; 

 Разходите за експлоатация и поддръжка на ГРМ и разходите за снабдяване, 

които имат постоянен характер спрямо продажбите на природен газ, са 

прогнозирани да нарастват за първите 5 години от разглеждания период, след което 
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постепенно намаляват, като среднопретегленият процент изменение на разходите за 

целия период е 15 %. Общите разходи за дейността на дружеството на 100 лв. общ 

приход достигат средно за периода 91 лв. 

 Финансовите разходи за периода включват само разходи за лихви и са в 

съответствие с описания по-горе примерен погасителен план. 

 Въз основа на разработените прогнозни финансови отчети, дружеството е 

изчислило финансови показатели, от които е видно, че очакванията относно 

финансовото му развитие са оптимистични, при което средната икономическа и 

средната търговска рентабилност са по около 16 %. В резултат на натрупването на 

ежегодната печалба от дейността, финансовият обхват на дружеството нараства за 

периода на бизнес плана с над 100 %. Показателите за ликвидност са високи, което е 

индикатор за добро управление на текущата задлъжнялост.  

 Нетната печалба на дружеството нараства през целия прогнозен период, като 

в началото на периода е в размер на 156 хил. лв., а в края на периода (2019 г.) 

достига до 731 хил. лв. 

  

 В резултат на всичко гореизложено, може да бъде направен извод, че при 

равни други условия „Свиленград-газ“ АД разполага с финансови възможности за 

осъществяване на дейностите разпределение и обществено снабдяване с природен 

газ за територията на община Свиленград. Изпълнението на заложената в бизнес 

плана инвестиционна и производствена програма ще даде възможност за развитие 

на дейността на дружеството и реализиране на положителни финансови резултати.  

 

Предвид гореизложеното, 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и чл. 39, ал. 1, т. 3 и във връзка с чл. 43, ал. 8 

от Закона за енергетиката, издава на „Свиленград-газ“ АД, със седалище и адрес на 

управление: гр. Свиленград, пл. „Свилена“, хотел „Свилена“, ет. 1, ап. 2, ЕИК 

200462966, Лицензия № Л-301-08/06.04.2009 г. за извършване на дейността 

„разпределение на природен газ“ на територията на община Свиленград за срок от 

35 (тридесет и пет) години – приложение и неразделна част от това решение. 

 2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и чл. 39, ал. 1, т. 10 и във връзка с чл. 43, ал. 

8 от Закона за енергетиката, издава на „Свиленград-газ“ АД, със седалище и адрес 

на управление: гр. Свиленград, пл. „Свилена“, хотел „Свилена“, ет. 1, ап. 2, ЕИК 

200462966, Лицензия № Л-301-12/06.04.2009 г. за извършване на дейността 

„снабдяване с природен газ от краен снабдител“ на територията на община 

Свиленград за срок от 35 (тридесет и пет) години – приложение и неразделна част от 

това решение. 

 3. На основание чл. 14, ал. 3 от Наредбата за лицензиране на дейностите в 

енергетиката, одобрява на „Свиленград-газ“ АД бизнес плана за периода 2009 – 2013 

г., приложение № 3 към лицензиите по т. 1 и 2 и приложение към това решение. 
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 Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд 

в 14 (четиринадесет) дневен срок. 
 

Председател: 
Проф. д.т.н. инж. К. Шушулов 

Гл. секретар: 
 Инж. А. Илиева 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ И1-Л-131 от 27 април 2009 г. 

 

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито 

заседание, проведено на 27.04.2009 г., като разгледа доклад с вх. Е-ДК-

139/27.03.2009 г. относно откриване на производство за издаване на лицензии за 

дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ в сектор 

„Газоснабдяване“ по инициатива на ДКЕВР и събраните данни и 

доказателства на проведено на 14.04.2009 г. открито заседание за неговото 

обсъждане, установи следното. 

  

 Съгласно § 130, ал. 1 и ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на 

Закона за енергетиката, лицензиите за извършване на дейността снабдяване с 

природен газ от крайни снабдители на съответните територии се издават служебно 

от комисията на съществуващите обществени снабдители с природен газ, като до 

датата на влизане в сила на новоиздадените лицензии обществените снабдители с 

природен газ изпълняват функциите на крайни снабдители на съответните 

територии, произтичащи от Закона за енергетиката и издадените им лицензии за 

обществено снабдяване с природен газ, доколкото не му противоречат. По силата на 

§ 130, ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за енергетиката, 

лицензиите за снабдяване с природен газ от крайни снабдители се издават за 

остатъка от срока на валидност на съществуващите лицензии за обществено 

снабдяване с природен газ. От друга страна, разпоредбата на чл. 9, т. 4 от Наредбата 

за лицензиране на дейностите в енергетиката (изм. – ДВ, бр. 11 от 2008 г.) 

регламентира, че комисията по своя инициатива открива с решение производство за 

издаване на лицензии за снабдяване с природен газ от крайни снабдители. 

  

 По силата на горепосочените разпоредби на § 130 от Преходните и 

заключителни разпоредби на Закона за енергетиката и чл. 9, т. 4 от Наредбата за 

лицензиране на дейностите в енергетиката, съществуващите лицензии за 

обществено снабдяване с природен газ ще имат действие до датата на влизане в сила 

на новоиздадените лицензии за извършване на дейността снабдяване с природен газ 

от крайни снабдители. С оглед на това, едновременно с издаването на лицензиите за 

извършване на дейността снабдяване с природен газ от крайни снабдители 

комисията следва да прекрати съществуващите лицензии за обществено снабдяване 

с природен газ.  
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Предвид гореизложеното, 
 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

Р Е Ш И: 
 

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката във връзка с § 

130, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за енергетиката, 

прекратява Лицензия № Л-131-12/10.02.2004 г., издадена на „Черноморска 

технологична компания“ АД за дейността „обществено снабдяване с природен газ“, 

и отменя Решение на ДКЕВР № ТПрГ-9/10.02.2004 г. в частта за издаване на 

лицензия за дейността „обществено снабдяване с природен газ“ на територията на 

регион „Мизия“. 

 2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и чл. 39, ал. 1, т. 10 от Закона за 

енергетиката във връзка с § 130, ал. 1 и 3 от Преходните и заключителни разпоредби 

на Закона за енергетиката, издава на „Черноморска технологична компания“ АД, със 

седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Одесос“, ул. „Цар Симеон І“ № 

25, вписано в регистъра на Агенцията по вписванията към Министерството на 

правосъдието с ЕИК 813101815, Лицензия № Л-131-12/27.04.2009 г. за дейността 

„снабдяване с природен газ от краен снабдител“ на територията на регион „Мизия“ 

със срок до 10.02.2039 г. – приложение и неразделна част от това решение.  
 

 Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд 

в 14 (четиринадесет) дневен срок. 
 

Председател: 
Проф. д.т.н. инж. К. Шушулов 

Гл. секретар: 
 Инж. А. Илиева 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ И2-Л-132 от 27 април 2009 г. 
 

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито 

заседание, проведено на 27.04.2009 г., като разгледа доклад с вх. № Е-ДК-

139/27.03.2009 г. относно откриване на производство за издаване на лицензии за 

дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ в сектор 

„Газоснабдяване“ по инициатива на ДКЕВР и събраните данни и 

доказателства на проведено на 14.04.2009 г. открито заседание за неговото 

обсъждане, установи следното. 

  

 Съгласно § 130, ал. 1 и 2 от Преходните и заключителни разпоредби на 

Закона за енергетиката, лицензиите за извършване на дейността снабдяване с 

природен газ от крайни снабдители на съответните територии се издават служебно 

от комисията на съществуващите обществени снабдители с природен газ, като до 

датата на влизане в сила на новоиздадените лицензии обществените снабдители с 
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природен газ изпълняват функциите на крайни снабдители на съответните 

територии, произтичащи от Закона за енергетиката и издадените им лицензии за 

обществено снабдяване с природен газ, доколкото не му противоречат. По силата на 

§ 130, ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за енергетиката, 

лицензиите за снабдяване с природен газ от крайни снабдители се издават за 

остатъка от срока на валидност на съществуващите лицензии за обществено 

снабдяване с природен газ. От друга страна, разпоредбата на чл. 9, т. 4 от Наредбата 

за лицензиране на дейностите в енергетиката регламентира, че комисията по своя 

инициатива открива с решение производство за издаване на лицензии за снабдяване 

с природен газ от крайни снабдители. 
  

 По силата на горепосочените разпоредби на § 130 от Преходните и 

заключителни разпоредби на Закона за енергетиката и чл. 9, т. 4 от Наредбата за 

лицензиране на дейностите в енергетиката, съществуващите лицензии за 

обществено снабдяване с природен газ ще имат действие до датата на влизане в сила 

на новоиздадените лицензии за извършване на дейността снабдяване с природен газ 

от крайни снабдители. С оглед на това, едновременно с издаването на лицензиите за 

извършване на дейността снабдяване с природен газ от крайни снабдители 

комисията следва да прекрати съществуващите лицензии за обществено снабдяване 

с природен газ.  
   

Предвид гореизложеното, 
 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

Р Е Ш И: 
 

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката във връзка с § 

130, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за енергетиката, 

прекратява Лицензия № Л-132-12/26.02.2004 г., издадена на „Черноморска 

технологична компания“ АД за дейността „обществено снабдяване с природен газ“, 

и отменя Решение на ДКЕВР № ТПрГ-10/26.02.2004 г. и Решение № И1-Л-

132/27.10.2008 г. в частта им за издаване на лицензия за дейността „обществено 

снабдяване с природен газ“ на обособена територия „Добруджа“ и териториите на 

общините Добрич и Тервел. 

 2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и чл. 39, ал. 1, т. 10 от Закона за 

енергетиката във връзка с § 130, ал. 1 и 3 от Преходните и заключителни разпоредби 

на Закона за енергетиката, издава на „Черноморска технологична компания“ АД, със 

седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Одесос“, ул. „Цар Симеон І“ № 

25, вписано в регистъра на Агенцията по вписванията към Министерството на 

правосъдието с ЕИК 813101815, Лицензия № Л-132-12/27.04.2009 г. за дейността 

„снабдяване с природен газ от краен снабдител“ на обособена територия 

„Добруджа“ и териториите на общините Добрич и Тервел със срок до 26.02.2039 г. – 

приложение и неразделна част от това решение.  
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 Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд 

в 14 (четиринадесет) дневен срок. 
 

Председател: 
Проф. д.т.н. инж. К. Шушулов 

Гл. секретар: 
 Инж. А. Илиева 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ И1-Л-143 от 27 април 2009 г. 
 

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито 

заседание, проведено на 27.04.2009 г., като разгледа доклад с вх. № Е-ДК-

139/27.03.2009 г. относно откриване на производство за издаване на лицензии за 

дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ в сектор 

„Газоснабдяване“ по инициатива на ДКЕВР и събраните данни и 

доказателства на проведено на 14.04.2009 г. открито заседание за неговото 

обсъждане, установи следното. 
 

 Съгласно § 130, ал. 1 и ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на 

Закона за енергетиката, лицензиите за извършване на дейността снабдяване с 

природен газ от крайни снабдители на съответните територии се издават служебно 

от комисията на съществуващите обществени снабдители с природен газ, като до 

датата на влизане в сила на новоиздадените лицензии обществените снабдители с 

природен газ изпълняват функциите на крайни снабдители на съответните 

територии, произтичащи от Закона за енергетиката и издадените им лицензии за 

обществено снабдяване с природен газ, доколкото не му противоречат. По силата на 

§ 130, ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за енергетиката, 

лицензиите за снабдяване с природен газ от крайни снабдители се издават за 

остатъка от срока на валидност на съществуващите лицензии за обществено 

снабдяване с природен газ. От друга страна, разпоредбата на чл. 9, т. 4 от Наредбата 

за лицензиране на дейностите в енергетиката регламентира, че комисията по своя 

инициатива открива с решение производство за издаване на лицензии за снабдяване 

с природен газ от крайни снабдители. 
  

 По силата на горепосочените разпоредби на § 130 от Преходните и 

заключителни разпоредби на Закона за енергетиката и чл. 9, т. 4 от Наредбата за 

лицензиране на дейностите в енергетиката, съществуващите лицензии за 

обществено снабдяване с природен газ ще имат действие до датата на влизане в сила 

на новоиздадените лицензии за извършване на дейността снабдяване с природен газ 

от крайни снабдители. С оглед на това, едновременно с издаването на лицензиите за 

извършване на дейността снабдяване с природен газ от крайни снабдители 

комисията следва да прекрати съществуващите лицензии за обществено снабдяване 

с природен газ.  
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Предвид гореизложеното, 
 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

Р Е Ш И: 
 

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката във връзка с § 

130, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за енергетиката, 

прекратява Лицензия № Л-143-12/11.10.2004 г., издадена на „Камено-газ“ ЕООД за 

дейността „обществено снабдяване с природен газ“, и отменя Решение на ДКЕВР № 

Л-143/11.10.2004 г. в частта за издаване на лицензия за дейността „обществено 

снабдяване с природен газ“ на територията на община Камено. 

 2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и чл. 39, ал. 1, т. 10 от Закона за 

енергетиката във връзка с § 130, ал. 1 и 3 от Преходните и заключителни разпоредби 

на Закона за енергетиката, издава на „Камено-газ“ ЕООД, със седалище и адрес на 

управление: гр. Камено, ул. „Георги Кондолов“ № 10, вписано в регистъра на 

Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието с ЕИК 102827811, 

Лицензия № Л-143-12/27.04.2009 г. за дейността „снабдяване с природен газ от 

краен снабдител“ на територията на община Камено със срок до 11.10.2019 г. – 

приложение и неразделна част от това решение.  
 

 Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд 

в 14 (четиринадесет) дневен срок. 
 

Председател: 
Проф. д.т.н. инж. К. Шушулов 

Гл. секретар: 
 Инж. А. Илиева 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ И2-Л-148 от 27 април 2009 г. 
 

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито 

заседание, проведено на 27.04.2009 г., като разгледа доклад с вх. № Е-ДК-

139/27.03.2009 г. относно откриване на производство за издаване на лицензии за 

дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ в сектор 

„Газоснабдяване“ по инициатива на ДКЕВР и събраните данни и 

доказателства на проведено на 14.04.2009 г. открито заседание за неговото 

обсъждане, установи следното. 
  

 Съгласно § 130, ал. 1 и ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на 

Закона за енергетиката, лицензиите за извършване на дейността снабдяване с 

природен газ от крайни снабдители на съответните територии се издават служебно 

от комисията на съществуващите обществени снабдители с природен газ, като до 

датата на влизане в сила на новоиздадените лицензии обществените снабдители с 

природен газ изпълняват функциите на крайни снабдители на съответните 
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територии, произтичащи от Закона за енергетиката и издадените им лицензии за 

обществено снабдяване с природен газ, доколкото не му противоречат. По силата на 

§ 130, ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за енергетиката, 

лицензиите за снабдяване с природен газ от крайни снабдители се издават за 

остатъка от срока на валидност на съществуващите лицензии за обществено 

снабдяване с природен газ. От друга страна, разпоредбата на чл. 9, т. 4 от Наредбата 

за лицензиране на дейностите в енергетиката регламентира, че комисията по своя 

инициатива открива с решение производство за издаване на лицензии за снабдяване 

с природен газ от крайни снабдители. 
  

 По силата на горепосочените разпоредби на § 130 от Преходните и 

заключителни разпоредби на Закона за енергетиката и чл. 9, т. 4 от Наредбата за 

лицензиране на дейностите в енергетиката, съществуващите лицензии за 

обществено снабдяване с природен газ ще имат действие до датата на влизане в сила 

на новоиздадените лицензии за извършване на дейността снабдяване с природен газ 

от крайни снабдители. С оглед на това, едновременно с издаването на лицензиите за 

извършване на дейността снабдяване с природен газ от крайни снабдители 

комисията следва да прекрати съществуващите лицензии за обществено снабдяване 

с природен газ.  
   

Предвид гореизложеното, 
 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

Р Е Ш И: 
 

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката във връзка с § 

130, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за енергетиката, 

прекратява Лицензия № Л-148-12/17.12.2004 г., издадена на „Монтанагаз“ АД за 

дейността „обществено снабдяване с природен газ“, и отменя Решение на ДКЕВР № 

Л-148/17.12.2004 г. в частта за издаване на лицензия за дейността „обществено 

снабдяване с природен газ“ на територията на община Монтана 

 2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и чл. 39, ал. 1, т. 10 от Закона за 

енергетиката във връзка с § 130, ал. 1 и 3 от Преходните и заключителни разпоредби 

на Закона за енергетиката, издава на „Монтанагаз“ АД, със седалище и адрес на 

управление: гр. Монтана, ул. „Цар Самуил“ № 24, вписано в регистъра на Агенцията 

по вписванията към Министерството на правосъдието с ЕИК 821162682, Лицензия 

№ Л-148-12/27.04.2009 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен 

снабдител“ на територията на община Монтана със срок до 17.12.2020 г. – 

приложение и неразделна част от това решение.  

 

 Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд 

в 14 (четиринадесет) дневен срок. 
 

Председател: 
Проф. д.т.н. инж. К. Шушулов 

Гл. секретар: 
 Инж. А. Илиева 
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Р Е Ш Е Н И Е 

№ И2-Л-153 от 27 април 2009 г. 

 

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито 

заседание, проведено на 27.04.2009 г., като разгледа доклад с вх. № Е-ДК-

139/27.03.2009 г. относно откриване на производство за издаване на лицензии за 

дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ в сектор 

„Газоснабдяване“ по инициатива на ДКЕВР и събраните данни и 

доказателства на проведено на 14.04.2009 г. открито заседание за неговото 

обсъждане, установи следното. 

 

 Съгласно § 130, ал. 1 и ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на 

Закона за енергетиката, лицензиите за извършване на дейността снабдяване с 

природен газ от крайни снабдители на съответните територии се издават служебно 

от комисията на съществуващите обществени снабдители с природен газ, като до 

датата на влизане в сила на новоиздадените лицензии обществените снабдители с 

природен газ изпълняват функциите на крайни снабдители на съответните 

територии, произтичащи от Закона за енергетиката и издадените им лицензии за 

обществено снабдяване с природен газ, доколкото не му противоречат. По силата на 

§ 130, ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за енергетиката, 

лицензиите за снабдяване с природен газ от крайни снабдители се издават за 

остатъка от срока на валидност на съществуващите лицензии за обществено 

снабдяване с природен газ. От друга страна, разпоредбата на чл. 9, т. 4 от Наредбата 

за лицензиране на дейностите в енергетиката регламентира, че комисията по своя 

инициатива открива с решение производство за издаване на лицензии за снабдяване 

с природен газ от крайни снабдители. 

  

 По силата на горепосочените разпоредби на § 130 от Преходните и 

заключителни разпоредби на Закона за енергетиката и чл. 9, т. 4 от Наредбата за 

лицензиране на дейностите в енергетиката, съществуващите лицензии за 

обществено снабдяване с природен газ ще имат действие до датата на влизане в сила 

на новоиздадените лицензии за извършване на дейността снабдяване с природен газ 

от крайни снабдители. С оглед на това, едновременно с издаването на лицензиите за 

извършване на дейността снабдяване с природен газ от крайни снабдители 

комисията следва да прекрати съществуващите лицензии за обществено снабдяване 

с природен газ.  

   

Предвид гореизложеното, 
 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

Р Е Ш И: 
 

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката във връзка с § 

130, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за енергетиката, 

прекратява Лицензия № Л-153-12/17.12.2004 г., издадена на „Примагаз“ АД за 

дейността „обществено снабдяване с природен газ“, и отменя Решение на ДКЕВР № 

Л-153/17.12.2004 г. в частта за издаване на лицензия за дейността „обществено 
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снабдяване с природен газ“ на територията на община Варна – за кметствата 

„Владислав Варненчик“, „Младост“ и „Аспарухово“. 

 2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и чл. 39, ал. 1, т. 10 от Закона за 

енергетиката във връзка с § 130, ал. 1 и 3 от Преходните и заключителни разпоредби 

на Закона за енергетиката, издава на „Примагаз“ АД, със седалище и адрес на 

управление: гр. Варна, район „Владислав Варненчик“, ж.к. „Владислав Варненчик“, 

бл. 222-А, вписано в регистъра на Агенцията по вписванията към Министерството 

на правосъдието с ЕИК 831079085, Лицензия № Л-153-12/27.04.2009 г. за дейността 

„снабдяване с природен газ от краен снабдител“ на територията на община Варна – 

за кметствата „Владислав Варненчик“, „Младост“ и „Аспарухово“, със срок до 

17.12.2036 г. – приложение и неразделна част от това решение.  
 

 Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд 

в 14 (четиринадесет) дневен срок. 
 

Председател: 
Проф. д.т.н. инж. К. Шушулов 

Гл. секретар: 
 Инж. А. Илиева 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ И1-Л-154 от 27 април 2009 г. 
 

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито 

заседание, проведено на 27.04.2009 г., като разгледа доклад с вх. № Е-ДК-

139/27.03.2009 г. относно откриване на производство за издаване на лицензии за 

дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ в сектор 

„Газоснабдяване“ по инициатива на ДКЕВР и събраните данни и 

доказателства на проведено на 14.04.2009 г. открито заседание за неговото 

обсъждане, установи следното. 
  

 Съгласно § 130, ал. 1 и ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на 

Закона за енергетиката, лицензиите за извършване на дейността снабдяване с 

природен газ от крайни снабдители на съответните територии се издават служебно 

от комисията на съществуващите обществени снабдители с природен газ, като до 

датата на влизане в сила на новоиздадените лицензии обществените снабдители с 

природен газ изпълняват функциите на крайни снабдители на съответните 

територии, произтичащи от Закона за енергетиката и издадените им лицензии за 

обществено снабдяване с природен газ, доколкото не му противоречат. По силата на 

§ 130, ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за енергетиката, 

лицензиите за снабдяване с природен газ от крайни снабдители се издават за 

остатъка от срока на валидност на съществуващите лицензии за обществено 

снабдяване с природен газ. От друга страна, разпоредбата на чл. 9, т. 4 от Наредбата 

за лицензиране на дейностите в енергетиката регламентира, че комисията по своя 

инициатива открива с решение производство за издаване на лицензии за снабдяване 

с природен газ от крайни снабдители. 
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 По силата на горепосочените разпоредби на § 130 от Преходните и 

заключителни разпоредби на Закона за енергетиката и чл. 9, т. 4 от Наредбата за 

лицензиране на дейностите в енергетиката, съществуващите лицензии за 

обществено снабдяване с природен газ ще имат действие до датата на влизане в сила 

на новоиздадените лицензии за извършване на дейността снабдяване с природен газ 

от крайни снабдители. С оглед на това, едновременно с издаването на лицензиите за 

извършване на дейността снабдяване с природен газ от крайни снабдители 

комисията следва да прекрати съществуващите лицензии за обществено снабдяване 

с природен газ.  
   

Предвид гореизложеното, 
 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

Р Е Ш И: 
 

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката във връзка с § 

130, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за енергетиката, 

прекратява Лицензия №Л-154-12/17.12.2004 г., издадена на „Каварна газ“ ООД за 

дейността „обществено снабдяване с природен газ“, и отменя Решение на ДКЕВР № 

Л-154/17.12.2004 г. в частта за издаване на лицензия за дейността „обществено 

снабдяване с природен газ“ на територията на община Каварна. 

 2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и чл. 39, ал. 1, т. 10 от Закона за 

енергетиката във връзка с § 130, ал. 1 и 3 от Преходните и заключителни разпоредби 

на Закона за енергетиката, издава на „Каварна газ“ ООД, със седалище и адрес на 

управление: гр. Каварна, ул. „Добротица“ № 23, вписано в регистъра на Агенцията 

по вписванията към Министерството на правосъдието с ЕИК 124058739, Лицензия 

№ Л-154-12/27.04.2009 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен 

снабдител“ на територията на община Каварна със срок до 17.12.2011 г. – 

приложение и неразделна част от това решение.  
 

 Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд 

в 14 (четиринадесет) дневен срок. 
 

Председател: 
Проф. д.т.н. инж. К. Шушулов 

Гл. секретар: 
 Инж. А. Илиева 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ И1-Л-155 от 27 април 2009 г. 

 

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито 

заседание, проведено на 27.04.2009 г., като разгледа доклад с вх. № Е-ДК-

139/27.03.2009 г. относно откриване на производство за издаване на лицензии за 
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дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ в сектор 

„Газоснабдяване“ по инициатива на ДКЕВР и събраните данни и 

доказателства на проведено на 14.04.2009 г. открито заседание за неговото 

обсъждане, установи следното. 

 

 Съгласно § 130, ал. 1 и ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на 

Закона за енергетиката, лицензиите за извършване на дейността снабдяване с 

природен газ от крайни снабдители на съответните територии се издават служебно 

от комисията на съществуващите обществени снабдители с природен газ, като до 

датата на влизане в сила на новоиздадените лицензии обществените снабдители с 

природен газ изпълняват функциите на крайни снабдители на съответните 

територии, произтичащи от Закона за енергетиката и издадените им лицензии за 

обществено снабдяване с природен газ, доколкото не му противоречат. По силата на 

§ 130, ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за енергетиката, 

лицензиите за снабдяване с природен газ от крайни снабдители се издават за 

остатъка от срока на валидност на съществуващите лицензии за обществено 

снабдяване с природен газ. От друга страна, разпоредбата на чл. 9, т. 4 от Наредбата 

за лицензиране на дейностите в енергетиката регламентира, че комисията по своя 

инициатива открива с решение производство за издаване на лицензии за снабдяване 

с природен газ от крайни снабдители. 

 По силата на горепосочените разпоредби на § 130 от Преходните и 

заключителни разпоредби на Закона за енергетиката и чл. 9, т. 4 от Наредбата за 

лицензиране на дейностите в енергетиката, съществуващите лицензии за 

обществено снабдяване с природен газ ще имат действие до датата на влизане в сила 

на новоиздадените лицензии за извършване на дейността снабдяване с природен газ 

от крайни снабдители. С оглед на това, едновременно с издаването на лицензиите за 

извършване на дейността снабдяване с природен газ от крайни снабдители 

комисията следва да прекрати съществуващите лицензии за обществено снабдяване 

с природен газ.  

   

Предвид гореизложеното, 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката във връзка с § 

130, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за енергетиката, 

прекратява Лицензия № Л-155-12/17.12.2004 г., издадена на „Газинженеринг“ ООД 

за дейността „обществено снабдяване с природен газ“, и отменя Решение на ДКЕВР 

№ Л-155/17.12.2004 г. в частта за издаване на лицензия за дейността „обществено 

снабдяване с природен газ“ на територията на община Долни Дъбник. 

 2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и чл. 39, ал. 1, т. 10 от Закона за 

енергетиката във връзка с § 130, ал. 1 и 3 от Преходните и заключителни разпоредби 

на Закона за енергетиката, издава на „Газинженеринг“ ООД, със седалище и адрес 

на управление: гр. Долни Дъбник, ул. „Христо Янчев“ № 57, вписано в регистъра на 

Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието с ЕИК 114138293, 
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Лицензия № Л-155-12/27.04.2009 г. за дейността „снабдяване с природен газ от 

краен снабдител“ на територията на община Долни Дъбник със срок до 17.12.2011 г. 

– приложение и неразделна част от това решение.  

 

 Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд 

в 14 (четиринадесет) дневен срок. 
 

Председател: 
Проф. д.т.н. инж. К. Шушулов 

Гл. секретар: 
 Инж. А. Илиева 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ И2-Л-158 от 27 април 2009 г. 

 

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито 

заседание, проведено на 27.04.2009 г., като разгледа доклад с вх. № Е-ДК-

139/27.03.2009 г. относно откриване на производство за издаване на лицензии за 

дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ в сектор 

„Газоснабдяване“ по инициатива на ДКЕВР и събраните данни и 

доказателства на проведено на 14.04.2009 г. открито заседание за неговото 

обсъждане, установи следното. 

 

 Съгласно § 130, ал. 1 и ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на 

Закона за енергетиката, лицензиите за извършване на дейността снабдяване с 

природен газ от крайни снабдители на съответните територии се издават служебно 

от комисията на съществуващите обществени снабдители с природен газ, като до 

датата на влизане в сила на новоиздадените лицензии обществените снабдители с 

природен газ изпълняват функциите на крайни снабдители на съответните 

територии, произтичащи от Закона за енергетиката и издадените им лицензии за 

обществено снабдяване с природен газ, доколкото не му противоречат. По силата на 

§ 130, ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за енергетиката, 

лицензиите за снабдяване с природен газ от крайни снабдители се издават за 

остатъка от срока на валидност на съществуващите лицензии за обществено 

снабдяване с природен газ. От друга страна, разпоредбата на чл. 9, т. 4 от Наредбата 

за лицензиране на дейностите в енергетиката регламентира, че комисията по своя 

инициатива открива с решение производство за издаване на лицензии за снабдяване 

с природен газ от крайни снабдители. 

  

 По силата на горепосочените разпоредби на § 130 от Преходните и 

заключителни разпоредби на Закона за енергетиката и чл. 9, т. 4 от Наредбата за 

лицензиране на дейностите в енергетиката, съществуващите лицензии за 

обществено снабдяване с природен газ ще имат действие до датата на влизане в сила 

на новоиздадените лицензии за извършване на дейността снабдяване с природен газ 

от крайни снабдители. С оглед на това, едновременно с издаването на лицензиите за 

извършване на дейността снабдяване с природен газ от крайни снабдители 
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комисията следва да прекрати съществуващите лицензии за обществено снабдяване 

с природен газ.  

   

Предвид гореизложеното, 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката във връзка с § 

130, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за енергетиката, 

прекратява Лицензия № Л-158-12/17.12.2004 г., издадена на „Черноморска 

технологична компания“ АД за дейността „обществено снабдяване с природен газ“, 

и отменя Решение на ДКЕВР № Л-158/17.12.2004 г. в частта за издаване на лицензия 

за дейността „обществено снабдяване с природен газ“ на територията на община 

Търговище. 

 2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и чл. 39, ал. 1, т. 10 от Закона за 

енергетиката във връзка с § 130, ал. 1 и 3 от Преходните и заключителни разпоредби 

на Закона за енергетиката, издава на „Черноморска технологична компания“ АД, със 

седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Одесос“, ул. „Цар Симеон І“ № 

25, вписано в регистъра на Агенцията по вписванията към Министерството на 

правосъдието с ЕИК 813101815, Лицензия № Л-158-12/27.04.2009 г. за дейността 

„снабдяване с природен газ от краен снабдител“ на територията на община 

Търговище със срок до 17.12.2021 г. – приложение и неразделна част от това 

решение.  

 

 Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд 

в 14 (четиринадесет) дневен срок. 
 

Председател: 
Проф. д.т.н. инж. К. Шушулов 

Гл. секретар: 
 Инж. А. Илиева 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ И2-Л-160 от 27 април 2009 г. 

 

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито 

заседание, проведено на 27.04.2009 г., като разгледа доклад с вх. № Е-ДК-

139/27.03.2009 г. относно откриване на производство за издаване на лицензии за 

дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ в сектор 

„Газоснабдяване“ по инициатива на ДКЕВР и събраните данни и 

доказателства на проведено на 14.04.2009 г. открито заседание за неговото 

обсъждане, установи следното. 

  



 293 

 Съгласно § 130, ал. 1 и ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на 

Закона за енергетиката, лицензиите за извършване на дейността снабдяване с 

природен газ от крайни снабдители на съответните територии се издават служебно 

от комисията на съществуващите обществени снабдители с природен газ, като до 

датата на влизане в сила на новоиздадените лицензии обществените снабдители с 

природен газ изпълняват функциите на крайни снабдители на съответните 

територии, произтичащи от Закона за енергетиката и издадените им лицензии за 

обществено снабдяване с природен газ, доколкото не му противоречат. По силата на 

§ 130, ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за енергетиката, 

лицензиите за снабдяване с природен газ от крайни снабдители се издават за 

остатъка от срока на валидност на съществуващите лицензии за обществено 

снабдяване с природен газ. От друга страна, разпоредбата на чл. 9, т. 4 от Наредбата 

за лицензиране на дейностите в енергетиката регламентира, че комисията по своя 

инициатива открива с решение производство за издаване на лицензии за снабдяване 

с природен газ от крайни снабдители. 

  

 По силата на горепосочените разпоредби на § 130 от Преходните и 

заключителни разпоредби на Закона за енергетиката и чл. 9, т. 4 от Наредбата за 

лицензиране на дейностите в енергетиката, съществуващите лицензии за 

обществено снабдяване с природен газ ще имат действие до датата на влизане в сила 

на новоиздадените лицензии за извършване на дейността снабдяване с природен газ 

от крайни снабдители. С оглед на това, едновременно с издаването на лицензиите за 

извършване на дейността снабдяване с природен газ от крайни снабдители 

комисията следва да прекрати съществуващите лицензии за обществено снабдяване 

с природен газ.  

   

Предвид гореизложеното, 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката във връзка с § 

130, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за енергетиката, 

прекратява Лицензия № Л-160-12/17.12.2004 г., издадена на „Газоснабдяване Враца“ 

ЕАД за дейността „обществено снабдяване с природен газ“, и отменя Решение на 

ДКЕВР № Л-160/17.12.2004 г. в частта за издаване на лицензия за дейността 

„обществено снабдяване с природен газ“ на територията на община Мездра. 

 2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и чл. 39, ал. 1, т. 10 от Закона за 

енергетиката във връзка с § 130, ал. 1 и 3 от Преходните и заключителни разпоредби 

на Закона за енергетиката, издава на „Газоснабдяване Враца“ ЕАД, със седалище и 

адрес на управление: гр. Враца, ул. „Никола Войводов“ № 20, вписано в регистъра 

на Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието с ЕИК 

106069285, Лицензия № Л-160-12/27.04.2009 г. за дейността „снабдяване с природен 

газ от краен снабдител“ на територията на община Мездра със срок до 17.12.2039 г., 

приложение и неразделна част от това решение.  

 



 294 

 Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд 

в 14 (четиринадесет) дневен срок. 
 

Председател: 
Проф. д.т.н. инж. К. Шушулов 

Гл. секретар: 
 Инж. А. Илиева 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ И1-Л-161 от 27 април 2009 г. 

 

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито 

заседание, проведено на 27.04.2009 г., като разгледа доклад с вх. № Е-ДК-

139/27.03.2009 г. относно откриване на производство за издаване на лицензии за 

дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ в сектор 

„Газоснабдяване“ по инициатива на ДКЕВР и събраните данни и 

доказателства на проведено на 14.04.2009 г. открито заседание за неговото 

обсъждане, установи следното. 

  

 Съгласно § 130, ал. 1 и ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на 

Закона за енергетиката, лицензиите за извършване на дейността снабдяване с 

природен газ от крайни снабдители на съответните територии се издават служебно 

от комисията на съществуващите обществени снабдители с природен газ, като до 

датата на влизане в сила на новоиздадените лицензии обществените снабдители с 

природен газ изпълняват функциите на крайни снабдители на съответните 

територии, произтичащи от Закона за енергетиката и издадените им лицензии за 

обществено снабдяване с природен газ, доколкото не му противоречат. По силата на 

§ 130, ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за енергетиката, 

лицензиите за снабдяване с природен газ от крайни снабдители се издават за 

остатъка от срока на валидност на съществуващите лицензии за обществено 

снабдяване с природен газ. От друга страна, разпоредбата на чл. 9, т. 4 от Наредбата 

за лицензиране на дейностите в енергетиката регламентира, че комисията по своя 

инициатива открива с решение производство за издаване на лицензии за снабдяване 

с природен газ от крайни снабдители. 

  

 По силата на горепосочените разпоредби на § 130 от Преходните и 

заключителни разпоредби на Закона за енергетиката и чл. 9, т. 4 от Наредбата за 

лицензиране на дейностите в енергетиката, съществуващите лицензии за 

обществено снабдяване с природен газ ще имат действие до датата на влизане в сила 

на новоиздадените лицензии за извършване на дейността снабдяване с природен газ 

от крайни снабдители. С оглед на това, едновременно с издаването на лицензиите за 

извършване на дейността снабдяване с природен газ от крайни снабдители 

комисията следва да прекрати съществуващите лицензии за обществено снабдяване 

с природен газ.  
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Предвид гореизложеното, 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката във връзка с § 

130, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за енергетиката, 

прекратява Лицензия № Л-161-12/17.12.2004 г., издадена на „Централ газ“ АД за 

дейността „обществено снабдяване с природен газ“, и отменя Решение на ДКЕВР № 

Л-161/17.12.2004 г. в частта за издаване на лицензия за дейността „обществено 

снабдяване с природен газ“ на територията на община Габрово. 

 2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и чл. 39, ал. 1, т. 10 от Закона за 

енергетиката във връзка с § 130, ал. 1 и 3 от Преходните и заключителни разпоредби 

на Закона за енергетиката, издава на „Централ газ“ АД, със седалище и адрес на 

управление: гр. Габрово, ул. „Райчо Каролев“ № 4, ет. 1, вписано в регистъра на 

Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието с ЕИК 107008239, 

Лицензия № Л-161-12/27.04.2009 г. за дейността „снабдяване с природен газ от 

краен снабдител“ на територията на община Габрово със срок до 17.12.2011 г. – 

приложение и неразделна част от това решение.  

 

 Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд 

в 14 (четиринадесет) дневен срок. 
 

Председател: 
Проф. д.т.н. инж. К. Шушулов 

Гл. секретар: 
 Инж. А. Илиева 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ И1-Л-163 от 27 април 2009 г. 

 

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито 

заседание, проведено на 27.04.2009 г., като разгледа доклад с вх. № Е-ДК-

139/27.03.2009 г. относно откриване на производство за издаване на лицензии за 

дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ в сектор 

„Газоснабдяване“ по инициатива на ДКЕВР и събраните данни и 

доказателства на проведено на 14.04.2009 г. открито заседание за неговото 

обсъждане, установи следното. 

 

 Съгласно § 130, ал. 1 и ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на 

Закона за енергетиката, лицензиите за извършване на дейността снабдяване с 

природен газ от крайни снабдители на съответните територии се издават служебно 

от комисията на съществуващите обществени снабдители с природен газ, като до 

датата на влизане в сила на новоиздадените лицензии обществените снабдители с 

природен газ изпълняват функциите на крайни снабдители на съответните 
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територии, произтичащи от Закона за енергетиката и издадените им лицензии за 

обществено снабдяване с природен газ, доколкото не му противоречат. По силата на 

§ 130, ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за енергетиката, 

лицензиите за снабдяване с природен газ от крайни снабдители се издават за 

остатъка от срока на валидност на съществуващите лицензии за обществено 

снабдяване с природен газ. От друга страна, разпоредбата на чл. 9, т. 4 от Наредбата 

за лицензиране на дейностите в енергетиката (изм. – ДВ, бр. 11 от 2008 г.) 

регламентира, че комисията по своя инициатива открива с решение производство за 

издаване на лицензии за снабдяване с природен газ от крайни снабдители. 

  

 По силата на горепосочените разпоредби на § 130 от Преходните и 

заключителни разпоредби на Закона за енергетиката и чл. 9, т. 4 от Наредбата за 

лицензиране на дейностите в енергетиката, съществуващите лицензии за 

обществено снабдяване с природен газ ще имат действие до датата на влизане в сила 

на новоиздадените лицензии за извършване на дейността снабдяване с природен газ 

от крайни снабдители. С оглед на това, едновременно с издаването на лицензиите за 

извършване на дейността снабдяване с природен газ от крайни снабдители 

комисията следва да прекрати съществуващите лицензии за обществено снабдяване 

с природен газ.  

 

Предвид гореизложеното, 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката във връзка с § 

130, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за енергетиката, 

прекратява Лицензия № Л-163-12/17.12.2004 г., издадена на „Овергаз Запад“ АД за 

дейността „обществено снабдяване с природен газ“, и отменя Решение на ДКЕВР № 

Л-163/17.12.2004 г. в частта за издаване на лицензия за дейността „обществено 

снабдяване с природен газ“ на територията на община Кюстендил 

 2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и чл. 39, ал. 1, т. 10 от Закона за 

енергетиката във връзка с § 130, ал. 1 и 3 от Преходните и заключителни разпоредби 

на Закона за енергетиката, издава на „Овергаз Запад“ АД, със седалище и адрес на 

управление: гр. Кюстендил, ул. „Цар Освободител“ № 182, вписано в регистъра на 

Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието с ЕИК 109010858, 

Лицензия № Л-163-12/27.04.2009 г. за дейността „снабдяване с природен газ от 

краен снабдител“ на територията на община Кюстендил със срок до 17.12.2039 г. – 

приложение и неразделна част от това решение.  

 

 Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд 

в 14 (четиринадесет) дневен срок. 
 

Председател: 
Проф. д.т.н. инж. К. Шушулов 

Гл. секретар: 
 Инж. А. Илиева 
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Р Е Ш Е Н И Е 

№ И3-Л-164 от 27 април 2009 г. 

 

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито 

заседание, проведено на 27.04.2009 г., като разгледа доклад с вх. № Е-ДК-

139/27.03.2009 г. относно откриване на производство за издаване на лицензии за 

дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ в сектор 

„Газоснабдяване“ по инициатива на ДКЕВР и събраните данни и 

доказателства на проведено на 14.04.2009 г. открито заседание за неговото 

обсъждане, установи следното. 

  

 Съгласно § 130, ал. 1 и ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на 

Закона за енергетиката, лицензиите за извършване на дейността снабдяване с 

природен газ от крайни снабдители на съответните територии се издават служебно 

от комисията на съществуващите обществени снабдители с природен газ, като до 

датата на влизане в сила на новоиздадените лицензии обществените снабдители с 

природен газ изпълняват функциите на крайни снабдители на съответните 

територии, произтичащи от Закона за енергетиката и издадените им лицензии за 

обществено снабдяване с природен газ, доколкото не му противоречат. По силата на 

§ 130, ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за енергетиката, 

лицензиите за снабдяване с природен газ от крайни снабдители се издават за 

остатъка от срока на валидност на съществуващите лицензии за обществено 

снабдяване с природен газ. От друга страна, разпоредбата на чл. 9, т. 4 от Наредбата 

за лицензиране на дейностите в енергетиката регламентира, че комисията по своя 

инициатива открива с решение производство за издаване на лицензии за снабдяване 

с природен газ от крайни снабдители. 
  

 По силата на горепосочените разпоредби на § 130 от Преходните и 

заключителни разпоредби на Закона за енергетиката и чл. 9, т. 4 от Наредбата за 

лицензиране на дейностите в енергетиката, съществуващите лицензии за 

обществено снабдяване с природен газ ще имат действие до датата на влизане в сила 

на новоиздадените лицензии за извършване на дейността снабдяване с природен газ 

от крайни снабдители. С оглед на това, едновременно с издаването на лицензиите за 

извършване на дейността снабдяване с природен газ от крайни снабдители 

комисията следва да прекрати съществуващите лицензии за обществено снабдяване 

с природен газ.  
   

Предвид гореизложеното, 
 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

Р Е Ш И: 
 

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката във връзка с § 

130, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за енергетиката, 

прекратява Лицензия № Л-164-12/17.12.2004 г., издадена на „Овергаз Юг“ АД за 

дейността „обществено снабдяване с природен газ“, и отменя Решение на ДКЕВР № 

Л-164/17.12.2004 г. и Решение № И2-Л-164/15.12.2008 г. в частта им за издаване на 
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лицензия за дейността „обществено снабдяване с природен газ“ на територията на 

общините Асеновград, Първомай, Пазарджик и Пещера. 

 2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и чл. 39, ал. 1, т. 10 от Закона за 

енергетиката във връзка с § 130, ал. 1 и 3 от Преходните и заключителни разпоредби 

на Закона за енергетиката, издава на „Овергаз Юг“ АД, със седалище и адрес на 

управление: гр. Асеновград, пл. „Академик Николай Хайтов“ № 10 А, вписано в 

регистъра на Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието с 

ЕИК 115153647, Лицензия № Л-164-12/27.04.2009 г. за дейността „снабдяване с 

природен газ от краен снабдител“ на територията на общините Асеновград, 

Първомай, Пазарджик и Пещера със срок до 17.12.2039 г. – приложение и 

неразделна част от това решение.  
 

 Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд 

в 14 (четиринадесет) дневен срок. 
 

Председател: 
Проф. д.т.н. инж. К. Шушулов 

Гл. секретар: 
 Инж. А. Илиева 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ И1-Л-170 от 27 април 2009 г. 
 

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито 

заседание, проведено на 27.04.2009 г., като разгледа доклад с вх. № Е-ДК-

139/27.03.2009 г. относно откриване на производство за издаване на лицензии за 

дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ в сектор 

„Газоснабдяване“ по инициатива на ДКЕВР и събраните данни и 

доказателства на проведено на 14.04.2009 г. открито заседание за неговото 

обсъждане, установи следното. 
  

 Съгласно § 130, ал. 1 и ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на 

Закона за енергетиката, лицензиите за извършване на дейността снабдяване с 

природен газ от крайни снабдители на съответните територии се издават служебно 

от комисията на съществуващите обществени снабдители с природен газ, като до 

датата на влизане в сила на новоиздадените лицензии обществените снабдители с 

природен газ изпълняват функциите на крайни снабдители на съответните 

територии, произтичащи от Закона за енергетиката и издадените им лицензии за 

обществено снабдяване с природен газ, доколкото не му противоречат. По силата на 

§ 130, ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за енергетиката, 

лицензиите за снабдяване с природен газ от крайни снабдители се издават за 

остатъка от срока на валидност на съществуващите лицензии за обществено 

снабдяване с природен газ. От друга страна, разпоредбата на чл. 9, т. 4 от Наредбата 

за лицензиране на дейностите в енергетиката регламентира, че комисията по своя 

инициатива открива с решение производство за издаване на лицензии за снабдяване 

с природен газ от крайни снабдители. 
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 По силата на горепосочените разпоредби на § 130 от Преходните и 

заключителни разпоредби на Закона за енергетиката и чл. 9, т. 4 от Наредбата за 

лицензиране на дейностите в енергетиката, съществуващите лицензии за 

обществено снабдяване с природен газ ще имат действие до датата на влизане в сила 

на новоиздадените лицензии за извършване на дейността снабдяване с природен газ 

от крайни снабдители. С оглед на това, едновременно с издаването на лицензиите за 

извършване на дейността снабдяване с природен газ от крайни снабдители 

комисията следва да прекрати съществуващите лицензии за обществено снабдяване 

с природен газ.  
   

Предвид гореизложеното, 
 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

Р Е Ш И: 
 

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката във връзка с § 

130, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за енергетиката, 

прекратява Лицензия № Л-170-12/17.12.2004 г., издадена на „Кожухгаз“ АД за 

дейността „обществено снабдяване с природен газ“, и отменя Решение на ДКЕВР № 

Л-170/17.12.2004 г. в частта за издаване на лицензия за дейността „обществено 

снабдяване с природен газ“ на територията на община Петрич. 

 2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и чл. 39, ал. 1, т. 10 от Закона за 

енергетиката във връзка с § 130, ал. 1 и 3 от Преходните и заключителни разпоредби 

на Закона за енергетиката, издава на „Кожухгаз“ АД, със седалище и адрес на 

управление: гр. Петрич, ул. „Свобода“ 3, вписано в регистъра на Агенцията по 

вписванията към Министерството на правосъдието с ЕИК 101099730, Лицензия № 

Л-170-12/27.04.2009 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ 

на територията на община Петрич със срок до 17.12.2020 г. – приложение и 

неразделна част от това решение.  
 

 Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд 

в 14 (четиринадесет) дневен срок. 
 

Председател: 
Проф. д.т.н. инж. К. Шушулов 

Гл. секретар: 
 Инж. А. Илиева 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ И1-Л-172 от 27 април 2009 г. 

 

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито 

заседание, проведено на 27.04.2009 г., като разгледа доклад с вх. № Е-ДК-

139/27.03.2009 г. относно откриване на производство за издаване на лицензии за 
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дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ в сектор 

„Газоснабдяване“ по инициатива на ДКЕВР и събраните данни и 

доказателства на проведено на 14.04.2009 г. открито заседание за неговото 

обсъждане, установи следното. 

 

 Съгласно § 130, ал. 1 и ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на 

Закона за енергетиката, лицензиите за извършване на дейността снабдяване с 

природен газ от крайни снабдители на съответните територии се издават служебно 

от комисията на съществуващите обществени снабдители с природен газ, като до 

датата на влизане в сила на новоиздадените лицензии обществените снабдители с 

природен газ изпълняват функциите на крайни снабдители на съответните 

територии, произтичащи от Закона за енергетиката и издадените им лицензии за 

обществено снабдяване с природен газ, доколкото не му противоречат. По силата на 

§ 130, ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за енергетиката, 

лицензиите за снабдяване с природен газ от крайни снабдители се издават за 

остатъка от срока на валидност на съществуващите лицензии за обществено 

снабдяване с природен газ. От друга страна, разпоредбата на чл. 9, т. 4 от Наредбата 

за лицензиране на дейностите в енергетиката регламентира, че комисията по своя 

инициатива открива с решение производство за издаване на лицензии за снабдяване 

с природен газ от крайни снабдители. 

  

 По силата на горепосочените разпоредби на § 130 от Преходните и 

заключителни разпоредби на Закона за енергетиката и чл. 9, т. 4 от Наредбата за 

лицензиране на дейностите в енергетиката, съществуващите лицензии за 

обществено снабдяване с природен газ ще имат действие до датата на влизане в сила 

на новоиздадените лицензии за извършване на дейността снабдяване с природен газ 

от крайни снабдители. С оглед на това, едновременно с издаването на лицензиите за 

извършване на дейността снабдяване с природен газ от крайни снабдители 

комисията следва да прекрати съществуващите лицензии за обществено снабдяване 

с природен газ.  

   

Предвид гореизложеното, 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката във връзка с § 

130, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за енергетиката, 

прекратява Лицензия № Л-172-12/17.12.2004 г., издадена на „Севлиевогаз 2000“ АД 

за дейността „обществено снабдяване с природен газ“, и отменя Решение на ДКЕВР 

№ Л-172/17.12.2004 г. в частта за издаване на лицензия за дейността „обществено 

снабдяване с природен газ“ на територията на община Севлиево. 

 2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и чл. 39, ал. 1, т. 10 от Закона за 

енергетиката във връзка с § 130, ал. 1 и 3 от Преходните и заключителни разпоредби 

на Закона за енергетиката, издава на „Севлиевогаз 2000“ АД, със седалище и адрес 

на управление: гр. Севлиево, ул. „Петко Рачев Славейков“ № 1, вписано в регистъра 
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на Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието с ЕИК 

107063552, Лицензия № Л-172-12/27.04.2009 г. за дейността „снабдяване с природен 

газ от краен снабдител“ на територията на община Севлиево със срок до 17.12.2020 

г. – приложение и неразделна част от това решение.  

 

 Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд 

в 14 (четиринадесет) дневен срок. 
 

Председател: 
Проф. д.т.н. инж. К. Шушулов 

Гл. секретар: 
 Инж. А. Илиева 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ И2-Л-174 от 27 април 2009 г. 

 

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито 

заседание, проведено на 27.04.2009 г., като разгледа доклад с вх. № Е-ДК-

139/27.03.2009 г. относно откриване на производство за издаване на лицензии за 

дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ в сектор 

„Газоснабдяване“ по инициатива на ДКЕВР и събраните данни и 

доказателства на проведено на 14.04.2009 г. открито заседание за неговото 

обсъждане, установи следното. 

  

 Съгласно § 130, ал. 1 и ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на 

Закона за енергетиката, лицензиите за извършване на дейността снабдяване с 

природен газ от крайни снабдители на съответните територии се издават служебно 

от комисията на съществуващите обществени снабдители с природен газ, като до 

датата на влизане в сила на новоиздадените лицензии обществените снабдители с 

природен газ изпълняват функциите на крайни снабдители на съответните 

територии, произтичащи от Закона за енергетиката и издадените им лицензии за 

обществено снабдяване с природен газ, доколкото не му противоречат. По силата на 

§ 130, ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за енергетиката, 

лицензиите за снабдяване с природен газ от крайни снабдители се издават за 

остатъка от срока на валидност на съществуващите лицензии за обществено 

снабдяване с природен газ. От друга страна, разпоредбата на чл. 9, т. 4 от Наредбата 

за лицензиране на дейностите в енергетиката регламентира, че комисията по своя 

инициатива открива с решение производство за издаване на лицензии за снабдяване 

с природен газ от крайни снабдители. 

  

 По силата на горепосочените разпоредби на § 130 от Преходните и 

заключителни разпоредби на Закона за енергетиката и чл. 9, т. 4 от Наредбата за 

лицензиране на дейностите в енергетиката, съществуващите лицензии за 

обществено снабдяване с природен газ ще имат действие до датата на влизане в сила 

на новоиздадените лицензии за извършване на дейността снабдяване с природен газ 

от крайни снабдители. С оглед на това, едновременно с издаването на лицензиите за 
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извършване на дейността снабдяване с природен газ от крайни снабдители 

комисията следва да прекрати съществуващите лицензии за обществено снабдяване 

с природен газ.  

   

Предвид гореизложеното, 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката във връзка с § 

130, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за енергетиката, 

прекратява Лицензия № Л-174-12/17.12.2004 г., издадена на „Комекес“ АД за 

дейността „обществено снабдяване с природен газ“, и отменя Решение на ДКЕВР № 

Л-174/17.12.2004 г. в частта за издаване на лицензия за дейността „обществено 

снабдяване с природен газ“ на територията на община Самоков. 

 2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и чл. 39, ал. 1, т. 10 от Закона за 

енергетиката във връзка с § 130, ал. 1 и 3 от Преходните и заключителни разпоредби 

на Закона за енергетиката, издава на „Комекес“ АД, със седалище и адрес на 

управление: гр. Самоков, ул. „Граф Игнатиев“ № 2, вписано в регистъра на 

Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието с ЕИК 030400185, 

Лицензия № Л-174-12/27.04.2009 г. за дейността „снабдяване с природен газ от 

краен снабдител“ на територията на община Самоков със срок до 17.12.2039 г. – 

приложение и неразделна част от това решение.  

 

 Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд 

в 14 (четиринадесет) дневен срок. 
 

Председател: 
Проф. д.т.н. инж. К. Шушулов 

Гл. секретар: 
 Инж. А. Илиева 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ И1-Л-176 от 27 април 2009 г. 

 

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито 

заседание, проведено на 27.04.2009 г., като разгледа доклад с вх. № Е-ДК-

139/27.03.2009 г. относно откриване на производство за издаване на лицензии за 

дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ в сектор 

„Газоснабдяване“ по инициатива на ДКЕВР и събраните данни и 

доказателства на проведено на 14.04.2009 г. открито заседание за неговото 

обсъждане, установи следното. 

 

 Съгласно § 130, ал. 1 и ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на 

Закона за енергетиката, лицензиите за извършване на дейността снабдяване с 
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природен газ от крайни снабдители на съответните територии се издават служебно 

от комисията на съществуващите обществени снабдители с природен газ, като до 

датата на влизане в сила на новоиздадените лицензии обществените снабдители с 

природен газ изпълняват функциите на крайни снабдители на съответните 

територии, произтичащи от Закона за енергетиката и издадените им лицензии за 

обществено снабдяване с природен газ, доколкото не му противоречат. По силата на 

§ 130, ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за енергетиката, 

лицензиите за снабдяване с природен газ от крайни снабдители се издават за 

остатъка от срока на валидност на съществуващите лицензии за обществено 

снабдяване с природен газ. От друга страна, разпоредбата на чл. 9, т. 4 от Наредбата 

за лицензиране на дейностите в енергетиката регламентира, че комисията по своя 

инициатива открива с решение производство за издаване на лицензии за снабдяване 

с природен газ от крайни снабдители. 

  

 По силата на горепосочените разпоредби на § 130 от Преходните и 

заключителни разпоредби на Закона за енергетиката и чл. 9, т. 4 от Наредбата за 

лицензиране на дейностите в енергетиката, съществуващите лицензии за 

обществено снабдяване с природен газ ще имат действие до датата на влизане в сила 

на новоиздадените лицензии за извършване на дейността снабдяване с природен газ 

от крайни снабдители. С оглед на това, едновременно с издаването на лицензиите за 

извършване на дейността снабдяване с природен газ от крайни снабдители 

комисията следва да прекрати съществуващите лицензии за обществено снабдяване 

с природен газ.  

   

Предвид гореизложеното, 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката във връзка с § 

130, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за енергетиката, 

прекратява Лицензия № Л-176-12/17.12.2004 г., издадена на „Софиягаз“ ЕАД за 

дейността „обществено снабдяване с природен газ“, и отменя Решение на ДКЕВР № 

Л-176/17.12.2004 г. в частта за издаване на лицензия за дейността „обществено 

снабдяване с природен газ“ на територията на община Божурище. 

 2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и чл. 39, ал. 1, т. 10 от Закона за 

енергетиката във връзка с § 130, ал. 1 и 3 от Преходните и заключителни разпоредби 

на Закона за енергетиката, издава на „Софиягаз“ ЕАД, със седалище и адрес на 

управление: гр. София, район „Лозенец“, ул. „Филип Кутев“ № 5, вписано в 

регистъра на Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието с 

ЕИК 130533432, Лицензия № Л-176-12/27.04.2009 г. за дейността „снабдяване с 

природен газ от краен снабдител“ на територията на община Божурище със срок до 

17.12.2022 г. – приложение и неразделна част от това решение.  
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 Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд 

в 14 (четиринадесет) дневен срок. 
 

Председател: 
Проф. д.т.н. инж. К. Шушулов 

Гл. секретар: 
 Инж. А. Илиева 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ И2-Л-177 от 27 април 2009 г. 

 

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито 

заседание, проведено на 27.04.2009 г., като разгледа доклад с вх. № Е-ДК-

139/27.03.2009 г. относно откриване на производство за издаване на лицензии за 

дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ в сектор 

„Газоснабдяване“ по инициатива на ДКЕВР и събраните данни и 

доказателства на проведено на 14.04.2009 г. открито заседание за неговото 

обсъждане, установи следното. 

  

 Съгласно § 130, ал. 1 и ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на 

Закона за енергетиката, лицензиите за извършване на дейността снабдяване с 

природен газ от крайни снабдители на съответните територии се издават служебно 

от комисията на съществуващите обществени снабдители с природен газ, като до 

датата на влизане в сила на новоиздадените лицензии обществените снабдители с 

природен газ изпълняват функциите на крайни снабдители на съответните 

територии, произтичащи от Закона за енергетиката и издадените им лицензии за 

обществено снабдяване с природен газ, доколкото не му противоречат. По силата на 

§ 130, ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за енергетиката, 

лицензиите за снабдяване с природен газ от крайни снабдители се издават за 

остатъка от срока на валидност на съществуващите лицензии за обществено 

снабдяване с природен газ. От друга страна, разпоредбата на чл. 9, т. 4 от Наредбата 

за лицензиране на дейностите в енергетиката регламентира, че комисията по своя 

инициатива открива с решение производство за издаване на лицензии за снабдяване 

с природен газ от крайни снабдители. 

 По силата на горепосочените разпоредби на § 130 от Преходните и 

заключителни разпоредби на Закона за енергетиката и чл. 9, т. 4 от Наредбата за 

лицензиране на дейностите в енергетиката, съществуващите лицензии за 

обществено снабдяване с природен газ ще имат действие до датата на влизане в сила 

на новоиздадените лицензии за извършване на дейността снабдяване с природен газ 

от крайни снабдители. С оглед на това, едновременно с издаването на лицензиите за 

извършване на дейността снабдяване с природен газ от крайни снабдители 

комисията следва да прекрати съществуващите лицензии за обществено снабдяване 

с природен газ.  
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Предвид гореизложеното, 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката във връзка с § 

130, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за енергетиката, 

прекратява Лицензия № Л-177-12/17.12.2004 г., издадена на „Газоснабдяване Нови 

Пазар“ АД за дейността „обществено снабдяване с природен газ“, и отменя Решение 

на ДКЕВР № Л-177/17.12.2004 г. в частта за издаване на лицензия за дейността 

„обществено снабдяване с природен газ“ на територията на община Нови Пазар. 

 2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и чл. 39, ал. 1, т. 10 от Закона за 

енергетиката във връзка с § 130, ал. 1 и 3 от Преходните и заключителни разпоредби 

на Закона за енергетиката, издава на „Газоснабдяване Нови Пазар“ АД, със 

седалище и адрес на управление: гр. Нови пазар, ул. „Васил Левски“ № 3, вписано в 

регистъра на Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието с 

ЕИК 127053715, Лицензия № Л-177-12/27.04.2009 г. за дейността „снабдяване с 

природен газ от краен снабдител“ на територията на община Нови Пазар със срок до 

17.12.2039 г. – приложение и неразделна част от това решение.  

 

 Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд 

в 14 (четиринадесет) дневен срок. 
 

Председател: 
Проф. д.т.н. инж. К. Шушулов 

Гл. секретар: 
 Инж. А. Илиева 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ И1-Л-179 от 27 април 2009 г. 

 

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито 

заседание, проведено на 27.04.2009 г., като разгледа доклад с вх. № Е-ДК-

139/27.03.2009 г. относно откриване на производство за издаване на лицензии за 

дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ в сектор 

„Газоснабдяване“ по инициатива на ДКЕВР и събраните данни и 

доказателства на проведено на 14.04.2009 г. открито заседание за неговото 

обсъждане, установи следното. 

  

 Съгласно § 130, ал. 1 и ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на 

Закона за енергетиката, лицензиите за извършване на дейността снабдяване с 

природен газ от крайни снабдители на съответните територии се издават служебно 

от комисията на съществуващите обществени снабдители с природен газ, като до 

датата на влизане в сила на новоиздадените лицензии обществените снабдители с 

природен газ изпълняват функциите на крайни снабдители на съответните 
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територии, произтичащи от Закона за енергетиката и издадените им лицензии за 

обществено снабдяване с природен газ, доколкото не му противоречат. По силата на 

§ 130, ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за енергетиката, 

лицензиите за снабдяване с природен газ от крайни снабдители се издават за 

остатъка от срока на валидност на съществуващите лицензии за обществено 

снабдяване с природен газ. От друга страна, разпоредбата на чл. 9, т. 4 от Наредбата 

за лицензиране на дейностите в енергетиката регламентира, че комисията по своя 

инициатива открива с решение производство за издаване на лицензии за снабдяване 

с природен газ от крайни снабдители. 

  

 По силата на горепосочените разпоредби на § 130 от Преходните и 

заключителни разпоредби на Закона за енергетиката и чл. 9, т. 4 от Наредбата за 

лицензиране на дейностите в енергетиката, съществуващите лицензии за 

обществено снабдяване с природен газ ще имат действие до датата на влизане в сила 

на новоиздадените лицензии за извършване на дейността снабдяване с природен газ 

от крайни снабдители. С оглед на това, едновременно с издаването на лицензиите за 

извършване на дейността снабдяване с природен газ от крайни снабдители 

комисията следва да прекрати съществуващите лицензии за обществено снабдяване 

с природен газ.  

   

Предвид гореизложеното, 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката във връзка с § 

130, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за енергетиката, 

прекратява Лицензия № Л-179-12/17.12.2004 г., издадена на за дейността 

„обществено снабдяване с природен газ“, и отменя Решение на ДКЕВР № Л-

179/17.12.2004 г. в частта за издаване на лицензия за дейността „обществено 

снабдяване с природен газ“ на територията на община Ботевград 

 2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и чл. 39, ал. 1, т. 10 от Закона за 

енергетиката във връзка с § 130, ал. 1 и 3 от Преходните и заключителни разпоредби 

на Закона за енергетиката, издава на „Балкангаз 2000“ АД, със седалище и адрес на 

управление: гр. Ботевград, ул. „Академик Стоян Романски“ № 2, вписано в 

регистъра на Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието с 

ЕИК 130203228, Лицензия № Л-179-12/27.04.2009 г. за дейността „снабдяване с 

природен газ от краен снабдител“ на територията на община Ботевград със срок до 

17.12.2011 г. – приложение и неразделна част от това решение.  

 

 Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд 

в 14 (четиринадесет) дневен срок. 
 

Председател: 
Проф. д.т.н. инж. К. Шушулов 

Гл. секретар: 
 Инж. А. Илиева 
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Р Е Ш Е Н И Е 

№ И2-Л-181 от 27 април 2009 г. 
 

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито 

заседание, проведено на 27.04.2009 г., като разгледа доклад с вх. № Е-ДК-

139/27.03.2009 г. относно откриване на производство за издаване на лицензии за 

дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ в сектор 

„Газоснабдяване“ по инициатива на ДКЕВР и събраните данни и 

доказателства на проведено на 14.04.2009 г. открито заседание за неговото 

обсъждане, установи следното. 
 

 Съгласно § 130, ал. 1 и ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на 

Закона за енергетиката, лицензиите за извършване на дейността снабдяване с 

природен газ от крайни снабдители на съответните територии се издават служебно 

от комисията на съществуващите обществени снабдители с природен газ, като до 

датата на влизане в сила на новоиздадените лицензии обществените снабдители с 

природен газ изпълняват функциите на крайни снабдители на съответните 

територии, произтичащи от Закона за енергетиката и издадените им лицензии за 

обществено снабдяване с природен газ, доколкото не му противоречат. По силата на 

§ 130, ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за енергетиката, 

лицензиите за снабдяване с природен газ от крайни снабдители се издават за 

остатъка от срока на валидност на съществуващите лицензии за обществено 

снабдяване с природен газ. От друга страна, разпоредбата на чл. 9, т. 4 от Наредбата 

за лицензиране на дейностите в енергетиката регламентира, че комисията по своя 

инициатива открива с решение производство за издаване на лицензии за снабдяване 

с природен газ от крайни снабдители. 
  

 По силата на горепосочените разпоредби на § 130 от Преходните и 

заключителни разпоредби на Закона за енергетиката и чл. 9, т. 4 от Наредбата за 

лицензиране на дейностите в енергетиката, съществуващите лицензии за 

обществено снабдяване с природен газ ще имат действие до датата на влизане в сила 

на новоиздадените лицензии за извършване на дейността снабдяване с природен газ 

от крайни снабдители. С оглед на това, едновременно с издаването на лицензиите за 

извършване на дейността снабдяване с природен газ от крайни снабдители 

комисията следва да прекрати съществуващите лицензии за обществено снабдяване 

с природен газ.  
   

Предвид гореизложеното, 
 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

Р Е Ш И: 
 

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката във връзка с § 

130, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за енергетиката, 

прекратява Лицензия № Л-181-12/17.12.2004 г., издадена на „Варнагаз“ АД за 

дейността „обществено снабдяване с природен газ“, и Решение на ДКЕВР № Л-

181/17.12.2004 г. в частта за издаване на лицензия за дейността „обществено 
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снабдяване с природен газ“ на територията на община Варна, с изключение на 

кметствата „Владислав Варненчик“, „Младост“ и „Аспарухово“. 

 2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и чл. 39, ал. 1, т. 10 от Закона за 

енергетиката във връзка с § 130, ал. 1 и 3 от Преходните и заключителни разпоредби 

на Закона за енергетиката, издава на „Варнагаз“ АД, със седалище и адрес на 

управление: гр. Варна, район „Одесос“, ул. „Александър Дякович“ № 31, вписано в 

регистъра на Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието с 

ЕИК 103140058, Лицензия № Л-181-12/27.04.2009 г. за дейността „снабдяване с 

природен газ от краен снабдител“ на територията на община Варна, с изключение на 

кметствата „Владислав Варненчик“, „Младост“ и „Аспарухово“, със срок до 

17.12.2039 г. – приложение и неразделна част от това решение.  
 

 Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд 

в 14 (четиринадесет) дневен срок. 
 

Председател: 
Проф. д.т.н. инж. К. Шушулов 

Гл. секретар: 
Инж. А. Илиева 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ И1-Л-183 от 27 април 2009 г. 
 

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито 

заседание, проведено на 27.04.2009 г., като разгледа доклад с вх. № Е-ДК-

139/27.03.2009 г. относно откриване на производство за издаване на лицензии за 

дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ в сектор 

„Газоснабдяване“ по инициатива на ДКЕВР и събраните данни и 

доказателства на проведено на 14.04.2009 г. открито заседание за неговото 

обсъждане, установи следното. 
 

 Съгласно § 130, ал. 1 и ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на 

Закона за енергетиката, лицензиите за извършване на дейността снабдяване с 

природен газ от крайни снабдители на съответните територии се издават служебно 

от комисията на съществуващите обществени снабдители с природен газ, като до 

датата на влизане в сила на новоиздадените лицензии обществените снабдители с 

природен газ изпълняват функциите на крайни снабдители на съответните 

територии, произтичащи от Закона за енергетиката и издадените им лицензии за 

обществено снабдяване с природен газ, доколкото не му противоречат. По силата на 

§ 130, ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за енергетиката, 

лицензиите за снабдяване с природен газ от крайни снабдители се издават за 

остатъка от срока на валидност на съществуващите лицензии за обществено 

снабдяване с природен газ. От друга страна, разпоредбата на чл. 9, т. 4 от Наредбата 

за лицензиране на дейностите в енергетиката регламентира, че комисията по своя 

инициатива открива с решение производство за издаване на лицензии за снабдяване 

с природен газ от крайни снабдители. 
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 По силата на горепосочените разпоредби на § 130 от Преходните и 

заключителни разпоредби на Закона за енергетиката и чл. 9, т. 4 от Наредбата за 

лицензиране на дейностите в енергетиката, съществуващите лицензии за 

обществено снабдяване с природен газ ще имат действие до датата на влизане в сила 

на новоиздадените лицензии за извършване на дейността снабдяване с природен газ 

от крайни снабдители. С оглед на това, едновременно с издаването на лицензиите за 

извършване на дейността снабдяване с природен газ от крайни снабдители 

комисията следва да прекрати съществуващите лицензии за обществено снабдяване 

с природен газ.  
   

Предвид гореизложеното, 
 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

Р Е Ш И: 
 

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката във връзка с § 

130, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за енергетиката, 

прекратява Лицензия № Л-183-12/17.12.2004 г., издадена на „Добруджа газ“ АД за 

дейността „обществено снабдяване с природен газ“, и отменя Решение на ДКЕВР № 

183/17.12.2004 г. в частта за издаване на лицензия за дейността „обществено 

снабдяване с природен газ“ на територията на община Генерал Тошево. 

 2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и чл. 39, ал. 1, т. 10 от Закона за 

енергетиката във връзка с § 130, ал. 1 и 3 от Преходните и заключителни разпоредби 

на Закона за енергетиката, издава на „Добруджа газ“ АД, със седалище и адрес на 

управление: гр. Генерал Тошево, ул. „Васил Априлов“ № 5, вписано в регистъра на 

Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието с ЕИК 834056298, 

Лицензия № Л-183-12/27.04.2009 г. за дейността „снабдяване с природен газ от 

краен снабдител“ на територията на община Генерал Тошево със срок до 17.12.2013 

г. – приложение и неразделна част от това решение.  
 

 Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд 

в 14 (четиринадесет) дневен срок. 
 

Председател: 
Проф. д.т.н. инж. К. Шушулов 

Гл. секретар: 
 Инж. А. Илиева 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ И1-Л-184 от 27 април 2009 г. 

 

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито 

заседание, проведено на 27.04.2009 г., като разгледа доклад с вх. № Е-ДК-

139/27.03.2009 г. относно откриване на производство за издаване на лицензии за 
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дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ в сектор 

„Газоснабдяване“ по инициатива на ДКЕВР и събраните данни и 

доказателства на проведено на 14.04.2009 г. открито заседание за неговото 

обсъждане, установи следното. 

 

 Съгласно § 130, ал. 1 и ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на 

Закона за енергетиката, лицензиите за извършване на дейността снабдяване с 

природен газ от крайни снабдители на съответните територии се издават служебно 

от комисията на съществуващите обществени снабдители с природен газ, като до 

датата на влизане в сила на новоиздадените лицензии обществените снабдители с 

природен газ изпълняват функциите на крайни снабдители на съответните 

територии, произтичащи от Закона за енергетиката и издадените им лицензии за 

обществено снабдяване с природен газ, доколкото не му противоречат. По силата на 

§ 130, ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за енергетиката, 

лицензиите за снабдяване с природен газ от крайни снабдители се издават за 

остатъка от срока на валидност на съществуващите лицензии за обществено 

снабдяване с природен газ. От друга страна, разпоредбата на чл. 9, т. 4 от Наредбата 

за лицензиране на дейностите в енергетиката регламентира, че комисията по своя 

инициатива открива с решение производство за издаване на лицензии за снабдяване 

с природен газ от крайни снабдители. 

  

 По силата на горепосочените разпоредби на § 130 от Преходните и 

заключителни разпоредби на Закона за енергетиката и чл. 9, т. 4 от Наредбата за 

лицензиране на дейностите в енергетиката, съществуващите лицензии за 

обществено снабдяване с природен газ ще имат действие до датата на влизане в сила 

на новоиздадените лицензии за извършване на дейността снабдяване с природен газ 

от крайни снабдители. С оглед на това, едновременно с издаването на лицензиите за 

извършване на дейността снабдяване с природен газ от крайни снабдители 

комисията следва да прекрати съществуващите лицензии за обществено снабдяване 

с природен газ.  

   

Предвид гореизложеното, 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката във връзка с § 

130, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за енергетиката, 

прекратява Лицензия №Л-184-12/17.12.2004 г., издадена на „Софиягаз“ ЕАД за 

дейността „обществено снабдяване с природен газ“, и отменя Решение на ДКЕВР № 

Л-184-12/17.12.2004 г. и Решение № И1-Л-184/11.09.2006 г. в частта им за издаване 

на лицензия за дейността „обществено снабдяване с природен газ“ на териториите 

на Столична община и СОР Банкя. 

 2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и чл. 39, ал. 1, т. 10 от Закона за 

енергетиката във връзка с § 130, ал. 1 и 3 от Преходните и заключителни разпоредби 

на Закона за енергетиката, издава на „Софиягаз“ ЕАД, със седалище и адрес на 
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управление: гр. София, район „Лозенец“, ул. „Филип Кутев“ № 5, вписано в 

регистъра на Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието с 

ЕИК 130533432, Лицензия № Л-184-12/27.04.2009 г. за дейността „снабдяване с 

природен газ от краен снабдител“ на териториите на Столична община и СОР Банкя 

със срок до 17.12.2039 г. – приложение и неразделна част от това решение.  

 

 Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд 

в 14 (четиринадесет) дневен срок. 
 

Председател: 
Проф. д.т.н. инж. К. Шушулов 

Гл. секретар: 
 Инж. А. Илиева 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ И1-Л-185 от 27 април 2009 г. 

 

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито 

заседание, проведено на 27.04.2009 г., като разгледа доклад с вх. № Е-ДК-

139/27.03.2009 г. относно откриване на производство за издаване на лицензии за 

дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ в сектор 

„Газоснабдяване“ по инициатива на ДКЕВР и събраните данни и 

доказателства на проведено на 14.04.2009 г. открито заседание за неговото 

обсъждане, установи следното. 

 

 Съгласно § 130, ал. 1 и ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на 

Закона за енергетиката, лицензиите за извършване на дейността снабдяване с 

природен газ от крайни снабдители на съответните територии се издават служебно 

от комисията на съществуващите обществени снабдители с природен газ, като до 

датата на влизане в сила на новоиздадените лицензии обществените снабдители с 

природен газ изпълняват функциите на крайни снабдители на съответните 

територии, произтичащи от Закона за енергетиката и издадените им лицензии за 

обществено снабдяване с природен газ, доколкото не му противоречат. По силата на 

§ 130, ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за енергетиката, 

лицензиите за снабдяване с природен газ от крайни снабдители се издават за 

остатъка от срока на валидност на съществуващите лицензии за обществено 

снабдяване с природен газ. От друга страна, разпоредбата на чл. 9, т. 4 от Наредбата 

за лицензиране на дейностите в енергетиката регламентира, че комисията по своя 

инициатива открива с решение производство за издаване на лицензии за снабдяване 

с природен газ от крайни снабдители. 

  

 По силата на горепосочените разпоредби на § 130 от Преходните и 

заключителни разпоредби на Закона за енергетиката и чл. 9, т. 4 от Наредбата за 

лицензиране на дейностите в енергетиката, съществуващите лицензии за 

обществено снабдяване с природен газ ще имат действие до датата на влизане в сила 

на новоиздадените лицензии за извършване на дейността снабдяване с природен газ 
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от крайни снабдители. С оглед на това, едновременно с издаването на лицензиите за 

извършване на дейността снабдяване с природен газ от крайни снабдители 

комисията следва да прекрати съществуващите лицензии за обществено снабдяване 

с природен газ.  

   

Предвид гореизложеното, 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката във връзка с § 

130, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за енергетиката, 

прекратява Лицензия №Л-185-12/14.03.2005 г., издадена на „Кнежа-газ“ ООД за 

дейността „обществено снабдяване с природен газ“, и отменя Решение на ДКЕВР № 

Л-185/14.03.2005 г. в частта за издаване на лицензия за дейността „обществено 

снабдяване с природен газ“ на територията на община Кнежа. 

 2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и чл. 39, ал. 1, т. 10 от Закона за 

енергетиката във връзка с § 130, ал. 1 и 3 от Преходните и заключителни разпоредби 

на Закона за енергетиката, издава на „Кнежа-газ“ ООД, със седалище и адрес на 

управление: гр. Кнежа, ул.„Марин Боев“ № 73, вписано в регистъра на Агенцията по 

вписванията към Министерството на правосъдието с ЕИК 106063695, Лицензия № 

Л-185-12/27.04.2009 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ 

на територията на община Кнежа със срок до 14.03.2020 г. – приложение и 

неразделна част от това решение.  

 

 Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд 

в 14 (четиринадесет) дневен срок. 
 

Председател: 
Проф. д.т.н. инж. К. Шушулов 

Гл. секретар: 
 Инж. А. Илиева 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ И2-Л-189 от 27 април 2009 г. 

 

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито 

заседание, проведено на 27.04.2009 г., като разгледа доклад с вх. № Е-ДК-

139/27.03.2009 г. относно откриване на производство за издаване на лицензии за 

дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ в сектор 

„Газоснабдяване“ по инициатива на ДКЕВР и събраните данни и 

доказателства на проведено на 14.04.2009 г. открито заседание за неговото 

обсъждане, установи следното. 
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 Съгласно § 130, ал. 1 и 2 от Преходните и заключителни разпоредби на 

Закона за енергетиката, лицензиите за извършване на дейността снабдяване с 

природен газ от крайни снабдители на съответните територии се издават служебно 

от комисията на съществуващите обществени снабдители с природен газ, като до 

датата на влизане в сила на новоиздадените лицензии обществените снабдители с 

природен газ изпълняват функциите на крайни снабдители на съответните 

територии, произтичащи от Закона за енергетиката и издадените им лицензии за 

обществено снабдяване с природен газ, доколкото не му противоречат. По силата на 

§ 130, ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за енергетиката, 

лицензиите за снабдяване с природен газ от крайни снабдители се издават за 

остатъка от срока на валидност на съществуващите лицензии за обществено 

снабдяване с природен газ. От друга страна, разпоредбата на чл. 9, т. 4 от Наредбата 

за лицензиране на дейностите в енергетиката регламентира, че комисията по своя 

инициатива открива с решение производство за издаване на лицензии за снабдяване 

с природен газ от крайни снабдители. 

  

 По силата на горепосочените разпоредби на § 130 от Преходните и 

заключителни разпоредби на Закона за енергетиката и чл. 9, т. 4 от Наредбата за 

лицензиране на дейностите в енергетиката, съществуващите лицензии за 

обществено снабдяване с природен газ ще имат действие до датата на влизане в сила 

на новоиздадените лицензии за извършване на дейността снабдяване с природен газ 

от крайни снабдители. С оглед на това, едновременно с издаването на лицензиите за 

извършване на дейността снабдяване с природен газ от крайни снабдители 

комисията следва да прекрати съществуващите лицензии за обществено снабдяване 

с природен газ.  

   

Предвид гореизложеното, 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката във връзка с § 

130, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за енергетиката, 

прекратява Лицензия № Л-189-12/03.06.2005 г., издадена на „Бургасгаз“ АД за 

дейността „обществено снабдяване с природен газ“, и отменя Решение на ДКЕВР № 

Л-189/03.06.2005 г., Решение № И1-Л-189/14.05.2007 г. и Решение № Р-

093/06.10.2008 г. в частта им за издаване на лицензия за дейността „обществено 

снабдяване с природен газ“ на територията на общините Бургас, Карнобат, Айтос, 

Поморие, Несебър, Созопол, Приморско, Царево, Ямбол, Тунджа, Нова Загора и 

Стара Загора. 

 2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и чл. 39, ал. 1, т. 10 от Закона за 

енергетиката във връзка с § 130, ал. 1 и 3 от Преходните и заключителни разпоредби 

на Закона за енергетиката и във връзка с взето решение от проведеното 10.04.2009 г. 

извънредно Общо събрание на акционерите на „Бургасгаз“ АД за промяна на 

фирмата на дружеството от „Бургасгаз“ АД на „Овергаз Изток“ АД, вписано в 

търговския регистър на Агенцията по вписванията към Министерството на 
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правосъдието под № 20090422133320, издава на „Овергаз Изток“ АД, със седалище 

и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Братя Миладинови“, ул. „Вардар“ № 1, 

вписано в регистъра на Агенцията по вписванията към Министерството на 

правосъдието с ЕИК 102170333, Лицензия № Л-189-12/27.04.2009 г. за дейността 

„снабдяване с природен газ от краен снабдител“ на територията на общините 

Бургас, Карнобат, Айтос, Поморие, Несебър, Созопол, Приморско, Царево, Ямбол, 

Тунджа, Нова Загора и Стара Загора със срок до 03.06.2040 г. – приложение и 

неразделна част от това решение.  

 

 Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд 

в 14 (четиринадесет) дневен срок. 
 

Председател: 
Проф. д.т.н. инж. К. Шушулов 

Гл. секретар: 
 Инж. А. Илиева 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ И1-Л-197 от 27 април 2009 г. 

 

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито 

заседание, проведено на 27.04.2009 г., като разгледа доклад с вх. № Е-ДК-

139/27.03.2009 г. относно откриване на производство за издаване на лицензии за 

дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ в сектор 

„Газоснабдяване“ по инициатива на ДКЕВР и събраните данни и 

доказателства на проведено на 14.04.2009 г. открито заседание за неговото 

обсъждане, установи следното. 

 

 Съгласно § 130, ал. 1 и 2 от Преходните и заключителни разпоредби на 

Закона за енергетиката, лицензиите за извършване на дейността снабдяване с 

природен газ от крайни снабдители на съответните територии се издават служебно 

от комисията на съществуващите обществени снабдители с природен газ, като до 

датата на влизане в сила на новоиздадените лицензии обществените снабдители с 

природен газ изпълняват функциите на крайни снабдители на съответните 

територии, произтичащи от Закона за енергетиката и издадените им лицензии за 

обществено снабдяване с природен газ, доколкото не му противоречат. По силата на 

§ 130, ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за енергетиката, 

лицензиите за снабдяване с природен газ от крайни снабдители се издават за 

остатъка от срока на валидност на съществуващите лицензии за обществено 

снабдяване с природен газ. От друга страна, разпоредбата на чл. 9, т. 4 от Наредбата 

за лицензиране на дейностите в енергетиката регламентира, че комисията по своя 

инициатива открива с решение производство за издаване на лицензии за снабдяване 

с природен газ от крайни снабдители.  

  

 По силата на горепосочените разпоредби на § 130 от Преходните и 

заключителни разпоредби на Закона за енергетиката и чл. 9, т. 4 от Наредбата за 
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лицензиране на дейностите в енергетиката, съществуващите лицензии за 

обществено снабдяване с природен газ ще имат действие до датата на влизане в сила 

на новоиздадените лицензии за извършване на дейността снабдяване с природен газ 

от крайни снабдители. С оглед на това, едновременно с издаването на лицензиите за 

извършване на дейността снабдяване с природен газ от крайни снабдители 

комисията следва да прекрати съществуващите лицензии за обществено снабдяване 

с природен газ.  

   

Предвид гореизложеното, 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката във връзка с § 

130, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за енергетиката, 

прекратява Лицензия № Л-197-12/24.01.2006 г., издадена на „Правецгаз 1“ АД за 

дейността „обществено снабдяване с природен газ“, и отменя Решение на ДКЕВР № 

Л-197/24.01.2006 г. в частта за издаване на лицензия за дейността „обществено 

снабдяване с природен газ“ на територията на община Правец. 

 2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и чл. 39, ал. 1, т. 10 от Закона за 

енергетиката във връзка с § 130, ал. 1 и 3 от Преходните и заключителни разпоредби 

на Закона за енергетиката, издава на „Правецгаз 1“ АД, със седалище и адрес на 

управление: гр. Правец, пл. „Тодор Живков“ № 6, вписано в регистъра на Агенцията 

по вписванията към Министерството на правосъдието с ЕИК 131534523, Лицензия 

№ Л-197-12/27.04.2009 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен 

снабдител“ на територията на община Правец със срок до 24.01.2021 г. – 

приложение и неразделна част от това решение.  

 

 Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд 

в 14 (четиринадесет) дневен срок. 
 

Председател: 
Проф. д.т.н. инж. К. Шушулов 

Гл. секретар: 
 Инж. А. Илиева 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ И2-Л-209 от 27 април 2009 г. 

 

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито 

заседание, проведено на 27.04.2009 г., като разгледа доклад с вх. № Е-ДК-

139/27.03.2009 г. относно откриване на производство за издаване на лицензии за 

дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ в сектор 

„Газоснабдяване“ по инициатива на ДКЕВР и събраните данни и 
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доказателства на проведено на 14.04.2009 г. открито заседание за неговото 

обсъждане, установи следното. 

 

 Съгласно § 130, ал. 1 и 2 от Преходните и заключителни разпоредби на 

Закона за енергетиката, лицензиите за извършване на дейността снабдяване с 

природен газ от крайни снабдители на съответните територии се издават служебно 

от комисията на съществуващите обществени снабдители с природен газ, като до 

датата на влизане в сила на новоиздадените лицензии обществените снабдители с 

природен газ изпълняват функциите на крайни снабдители на съответните 

територии, произтичащи от Закона за енергетиката и издадените им лицензии за 

обществено снабдяване с природен газ, доколкото не му противоречат. По силата на 

§ 130, ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за енергетиката, 

лицензиите за снабдяване с природен газ от крайни снабдители се издават за 

остатъка от срока на валидност на съществуващите лицензии за обществено 

снабдяване с природен газ. От друга страна, разпоредбата на чл. 9, т. 4 от Наредбата 

за лицензиране на дейностите в енергетиката регламентира, че комисията по своя 

инициатива открива с решение производство за издаване на лицензии за снабдяване 

с природен газ от крайни снабдители. 

  

 По силата на горепосочените разпоредби на § 130 от Преходните и 

заключителни разпоредби на Закона за енергетиката и чл. 9, т. 4 от Наредбата за 

лицензиране на дейностите в енергетиката, съществуващите лицензии за 

обществено снабдяване с природен газ ще имат действие до датата на влизане в сила 

на новоиздадените лицензии за извършване на дейността снабдяване с природен газ 

от крайни снабдители. С оглед на това, едновременно с издаването на лицензиите за 

извършване на дейността снабдяване с природен газ от крайни снабдители 

комисията следва да прекрати съществуващите лицензии за обществено снабдяване 

с природен газ.  

   

Предвид гореизложеното, 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката във връзка с § 

130, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за енергетиката, 

прекратява Лицензия № Л-209-12/25.09.2006 г., издадена на „Ситигаз България“ АД 

за дейността „обществено снабдяване с природен газ“, и отменя Решение на ДКЕВР 

№ ТПрГ-26/25.09.2005 г. в частта за издаване на лицензия за дейността „обществено 

снабдяване с природен газ“ на територията на регион „Тракия“ и територията на 

община Хасково. 

 2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и чл. 39, ал. 1, т. 10 от Закона за 

енергетиката във връзка с § 130, ал. 1 и 3 от Преходните и заключителни разпоредби 

на Закона за енергетиката, издава на „Ситигаз България“ АД, със седалище и адрес 

на управление: гр. София, район „Връбница“, ул. „Адам Мицкевич“ № 4, вписано в 

регистъра на Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието с 
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ЕИК 131285259, Лицензия № Л-209-12/27.04.2009 г. за дейността „снабдяване с 

природен газ от краен снабдител“ на територията регион „Тракия“ и територията на 

община Хасково със срок до 20.09.2040 г. – приложение и неразделна част от това 

решение.  

 

 Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд 

в 14 (четиринадесет) дневен срок. 
 

Председател: 
Проф. д.т.н. инж. К. Шушулов 

Гл. секретар: 
 Инж. А. Илиева 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ И1-Л-210 от 27 април 2009 г. 

 

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито 

заседание, проведено на 27.04.2009 г., като разгледа доклад с вх. № Е-ДК-

139/27.03.2009 г. относно откриване на производство за издаване на лицензии за 

дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ в сектор 

„Газоснабдяване“ по инициатива на ДКЕВР и събраните данни и 

доказателства на проведено на 14.04.2009 г. открито заседание за неговото 

обсъждане, установи следното. 

 

 Съгласно § 130, ал. 1 и 2 от Преходните и заключителни разпоредби на 

Закона за енергетиката, лицензиите за извършване на дейността снабдяване с 

природен газ от крайни снабдители на съответните територии се издават служебно 

от комисията на съществуващите обществени снабдители с природен газ, като до 

датата на влизане в сила на новоиздадените лицензии обществените снабдители с 

природен газ изпълняват функциите на крайни снабдители на съответните 

територии, произтичащи от Закона за енергетиката и издадените им лицензии за 

обществено снабдяване с природен газ, доколкото не му противоречат. По силата на 

§ 130, ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за енергетиката, 

лицензиите за снабдяване с природен газ от крайни снабдители се издават за 

остатъка от срока на валидност на съществуващите лицензии за обществено 

снабдяване с природен газ. От друга страна, разпоредбата на чл. 9, т. 4 от Наредбата 

за лицензиране на дейностите в енергетиката регламентира, че комисията по своя 

инициатива открива с решение производство за издаване на лицензии за снабдяване 

с природен газ от крайни снабдители. 

  

 По силата на горепосочените разпоредби на § 130 от Преходните и 

заключителни разпоредби на Закона за енергетиката и чл. 9, т. 4 от Наредбата за 

лицензиране на дейностите в енергетиката, съществуващите лицензии за 

обществено снабдяване с природен газ ще имат действие до датата на влизане в сила 

на новоиздадените лицензии за извършване на дейността снабдяване с природен газ 

от крайни снабдители. С оглед на това, едновременно с издаването на лицензиите за 



 318 

извършване на дейността снабдяване с природен газ от крайни снабдители 

комисията следва да прекрати съществуващите лицензии за обществено снабдяване 

с природен газ.  

   

Предвид гореизложеното, 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката във връзка с § 

130, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за енергетиката, 

прекратява Лицензия № Л-210-12/25.09.2006 г., издадена на „Рила газ“ АД за 

дейността „обществено снабдяване с природен газ“, и отменя Решение на ДКЕВР № 

ТПрГ-3/13.04.2006 г. в частта за издаване на лицензия за дейността „обществено 

снабдяване с природен газ“ на територията на регион „Запад“. 

 2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и чл. 39, ал. 1, т. 10 от Закона за 

енергетиката във връзка с § 130, ал. 1 и 3 от Преходните и заключителни разпоредби 

на Закона за енергетиката, издава на „Рила газ“ АД, със седалище и адрес на 

управление: гр. София, район Средец, ул. „Загоре“ № 9, вписано в регистъра на 

Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието с ЕИК 175089163, 

Лицензия № Л-210-12/27.04.2009 г. за дейността „снабдяване с природен газ от 

краен снабдител“ на територията на регион „Запад“ със срок до 25.09.2041 г. – 

приложение и неразделна част от това решение.  

 

 Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд 

в 14 (четиринадесет) дневен срок. 
 

Председател: 
Проф. д.т.н. инж. К. Шушулов 

Гл. секретар: 
 Инж. А. Илиева 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ И1-Л-211 от 27 април 2009 г. 

 

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито 

заседание, проведено на 27.04.2009 г., като разгледа доклад с вх. № Е-ДК-

139/27.03.2009 г. относно откриване на производство за издаване на лицензии за 

дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ в сектор 

„Газоснабдяване“ по инициатива на ДКЕВР и събраните данни и 

доказателства на проведено на 14.04.2009 г. открито заседание за неговото 

обсъждане, установи следното. 

  

 Съгласно § 130, ал. 1 и 2 от Преходните и заключителни разпоредби на 

Закона за енергетиката, лицензиите за извършване на дейността снабдяване с 
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природен газ от крайни снабдители на съответните територии се издават служебно 

от комисията на съществуващите обществени снабдители с природен газ, като до 

датата на влизане в сила на новоиздадените лицензии обществените снабдители с 

природен газ изпълняват функциите на крайни снабдители на съответните 

територии, произтичащи от Закона за енергетиката и издадените им лицензии за 

обществено снабдяване с природен газ, доколкото не му противоречат. По силата на 

§ 130, ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за енергетиката, 

лицензиите за снабдяване с природен газ от крайни снабдители се издават за 

остатъка от срока на валидност на съществуващите лицензии за обществено 

снабдяване с природен газ. От друга страна, разпоредбата на чл. 9, т. 4 от Наредбата 

за лицензиране на дейностите в енергетиката регламентира, че комисията по своя 

инициатива открива с решение производство за издаване на лицензии за снабдяване 

с природен газ от крайни снабдители. 

  

 По силата на горепосочените разпоредби на § 130 от Преходните и 

заключителни разпоредби на Закона за енергетиката и чл. 9, т. 4 от Наредбата за 

лицензиране на дейностите в енергетиката, съществуващите лицензии за 

обществено снабдяване с природен газ ще имат действие до датата на влизане в сила 

на новоиздадените лицензии за извършване на дейността снабдяване с природен газ 

от крайни снабдители. С оглед на това, едновременно с издаването на лицензиите за 

извършване на дейността снабдяване с природен газ от крайни снабдители 

комисията следва да прекрати съществуващите лицензии за обществено снабдяване 

с природен газ.  

   

Предвид гореизложеното, 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката във връзка с § 

130, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за енергетиката, 

прекратява Лицензия № Л-211-12/25.09.2006 г., издадена на „Костинбродгаз“ ООД 

за дейността „обществено снабдяване с природен газ“, и отменя Решение на ДКЕВР 

№ ТПрГ-4/04.07.2006 г. в частта за издаване на лицензия за дейността „обществено 

снабдяване с природен газ“ на територията на община Костинброд. 

 2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и чл. 39, ал. 1, т. 10 от Закона за 

енергетиката във връзка с § 130, ал. 1 и 3 от Преходните и заключителни разпоредби 

на Закона за енергетиката, издава на „Костинбродгаз“ ООД, със седалище и адрес на 

управление: гр. Костинброд, Птицекомбинат, вписано в търговския регистър при 

Софийски окръжен съд, фирмено отделение, по фирмено дело № 1102/2004 с код по 

БУЛСТАТ 131321489, Лицензия № Л-211-12/27.04.2009 г. за дейността „снабдяване 

с природен газ от краен снабдител“ на територията на община Костинброд със срок 

до 25.09.2041 г. – приложение и неразделна част от това решение.  
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 Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд 

в 14 (четиринадесет) дневен срок. 
 

Председател: 
Проф. д.т.н. инж. К. Шушулов 

Гл. секретар: 
 Инж. А. Илиева 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ И2-Л-223 от 27 април 2009 г. 

 

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито 

заседание, проведено на 27.04.2009 г., като разгледа доклад с вх. № Е-ДК-

139/27.03.2009 г. относно откриване на производство за издаване на лицензии за 

дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ в сектор 

„Газоснабдяване“ по инициатива на ДКЕВР и събраните данни и 

доказателства на проведено на 14.04.2009 г. открито заседание за неговото 

обсъждане, установи следното. 

 

 Съгласно § 130, ал. 1 и 2 от Преходните и заключителни разпоредби на 

Закона за енергетиката, лицензиите за извършване на дейността снабдяване с 

природен газ от крайни снабдители на съответните територии се издават служебно 

от комисията на съществуващите обществени снабдители с природен газ, като до 

датата на влизане в сила на новоиздадените лицензии обществените снабдители с 

природен газ изпълняват функциите на крайни снабдители на съответните 

територии, произтичащи от Закона за енергетиката и издадените им лицензии за 

обществено снабдяване с природен газ, доколкото не му противоречат. По силата на 

§ 130, ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за енергетиката, 

лицензиите за снабдяване с природен газ от крайни снабдители се издават за 

остатъка от срока на валидност на съществуващите лицензии за обществено 

снабдяване с природен газ. От друга страна, разпоредбата на чл. 9, т. 4 от Наредбата 

за лицензиране на дейностите в енергетиката регламентира, че комисията по своя 

инициатива открива с решение производство за издаване на лицензии за снабдяване 

с природен газ от крайни снабдители. 

  

 По силата на горепосочените разпоредби на § 130 от Преходните и 

заключителни разпоредби на Закона за енергетиката и чл. 9, т. 4 от Наредбата за 

лицензиране на дейностите в енергетиката, съществуващите лицензии за 

обществено снабдяване с природен газ ще имат действие до датата на влизане в сила 

на новоиздадените лицензии за извършване на дейността снабдяване с природен газ 

от крайни снабдители. С оглед на това, едновременно с издаването на лицензиите за 

извършване на дейността снабдяване с природен газ от крайни снабдители 

комисията следва да прекрати съществуващите лицензии за обществено снабдяване 

с природен газ.  
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  С Решение на ДКЕВР № ОЛ-161/29.11.2006 г., на „Централгаз“ АД е отнета 

Лицензия № Л-161-12/17.12.2004 г. за дейността „обществено снабдяване с 

природен газ“ на територията на община Габрово. С оглед на това, с Решение на 

ДКЕВР № И1-Л-223/26.03.2007 г. е изменена Лицензия № Л-223-12/08.03.2007 г., 

издадена на „Дунавгаз“ АД за дейността „обществено снабдяване с природен газ“, 

като към тази лицензия е добавена територията на община Габрово. „Централгаз“ 

АД е подало жалба срещу горепосоченото решение на ДКЕВР за отнемане на 

лицензията пред ВАС, който с окончателното си Решение № 1648/13.02.2008 г. на 

петчленен състав по адм. дело № 10741/2007 г. отменя Решение на ДКЕВР № ОЛ-

161/29.11.2006 г. за отнемане на Лицензия № Л-161-12/17.12.2004 г. за дейността 

„обществено снабдяване с природен газ“ на територията на община Габрово, 

издадена на „Централгаз“ АД. В тази връзка, територията на община Габрово следва 

да се изключи от издадената на „Дунавгаз“ АД Лицензия № Л-223-12/08.03.2007 г. 

за дейността „обществено снабдяване с природен газ“, изменена с Решение на 

ДКЕВР № И1-Л-223/26.03.2007 г.. 

          

Предвид гореизложеното, 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката във връзка с § 

130, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за енергетиката, 

прекратява Лицензия № Л-223-12/08.03.2007 г., издадена на „Дунавгаз“ ЕАД за 

дейността „обществено снабдяване с природен газ“, и отменя Решение на ДКЕВР № 

Р-047/29.11.2006 г. и Решение № И2-Л-223/14.01.2008 г. в частта за издаване на 

лицензия за дейността „обществено снабдяване с природен газ“ за територията на 

регион „Дунав“ и общините Горна Оряховица, Велико Търново, Лясковец, 

Павликени, Русе, Разград, Исперих, Попово, Левски и Ловеч. 

 2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и чл. 39, ал. 1, т. 10 от Закона за 

енергетиката във връзка с § 130, ал. 1 и 3 от Преходните и заключителни разпоредби 

на Закона за енергетиката, издава на „Дунавгаз“ ЕАД, със седалище и адрес на 

управление: гр. София, район „Лозенец“, ул. „Филип Кутев“ № 5, вписано в 

регистъра на Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието с 

ЕИК 175253561, Лицензия № Л-223-12/27.04.2009 г. за дейността „снабдяване с 

природен газ от краен снабдител“ на регион „Дунав“ и общините Горна Оряховица, 

Велико Търново, Лясковец, Павликени, Русе, Разград, Исперих, Попово, Левски и 

Ловеч със срок до 08.03.2041 г. – приложение и неразделна част от това решение.  

 

 Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд 

в 14 (четиринадесет) дневен срок. 
 

Председател: 
Проф. д.т.н. инж. К. Шушулов 

Гл. секретар: 
 Инж. А. Илиева 
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Р Е Ш Е Н И Е 

№ И1-Л-234 от 27 април 2009 г. 

 

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито 

заседание, проведено на 27.04.2009 г., като разгледа доклад с вх. № Е-ДК-

139/27.03.2009 г. относно откриване на производство за издаване на лицензии за 

дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ в сектор 

„Газоснабдяване“ по инициатива на ДКЕВР и събраните данни и 

доказателства на проведено на 14.04.2009 г. открито заседание за неговото 

обсъждане, установи следното. 

 

 Съгласно § 130, ал. 1 и 2 от Преходните и заключителни разпоредби на 

Закона за енергетиката, лицензиите за извършване на дейността снабдяване с 

природен газ от крайни снабдители на съответните територии се издават служебно 

от комисията на съществуващите обществени снабдители с природен газ, като до 

датата на влизане в сила на новоиздадените лицензии обществените снабдители с 

природен газ изпълняват функциите на крайни снабдители на съответните 

територии, произтичащи от Закона за енергетиката и издадените им лицензии за 

обществено снабдяване с природен газ, доколкото не му противоречат. По силата на 

§ 130, ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за енергетиката, 

лицензиите за снабдяване с природен газ от крайни снабдители се издават за 

остатъка от срока на валидност на съществуващите лицензии за обществено 

снабдяване с природен газ. От друга страна, разпоредбата на чл. 9, т. 4 от Наредбата 

за лицензиране на дейностите в енергетиката регламентира, че комисията по своя 

инициатива открива с решение производство за издаване на лицензии за снабдяване 

с природен газ от крайни снабдители. 

  

 По силата на горепосочените разпоредби на § 130 от Преходните и 

заключителни разпоредби на Закона за енергетиката и чл. 9, т. 4 от Наредбата за 

лицензиране на дейностите в енергетиката, съществуващите лицензии за 

обществено снабдяване с природен газ ще имат действие до датата на влизане в сила 

на новоиздадените лицензии за извършване на дейността снабдяване с природен газ 

от крайни снабдители. С оглед на това, едновременно с издаването на лицензиите за 

извършване на дейността снабдяване с природен газ от крайни снабдители 

комисията следва да прекрати съществуващите лицензии за обществено снабдяване 

с природен газ.  

   

Предвид гореизложеното, 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката във връзка с § 

130, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за енергетиката, 

прекратява Лицензия № Л-234-12/09.07.2007 г., издадена на „Газо-енергийно 

дружество – Елин Пелин“ ЕООД за дейността „обществено снабдяване с природен 
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газ“, и отменя Решение на ДКЕВР № ТПрГ-6/09.07.2007 г. в частта за издаване на 

лицензия за дейността „обществено снабдяване с природен газ“ на територията на 

община Елин Пелин. 

 2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и чл. 39, ал. 1, т. 10 от Закона за 

енергетиката във връзка с § 130, ал. 1 и 3 от Преходните и заключителни разпоредби 

на Закона за енергетиката, издава на „Газо-енергийно дружество – Елин Пелин“ 

ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Елин Пелин, бул. „София“ № 13, 

вписано в регистъра на Агенцията по вписванията към Министерството на 

правосъдието с ЕИК 175005806, Лицензия № Л-234-12/27.04.2009 г. за дейността 

„снабдяване с природен газ от краен снабдител“ на територията на община Елин 

Пелин със срок до 09.07.2042 г. – приложение и неразделна част от това решение.  

 

 Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд 

в 14 (четиринадесет) дневен срок. 
 

Председател: 
Проф. д.т.н. инж. К. Шушулов 

Гл. секретар: 
 Инж. А. Илиева 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ Л-302 от 18 май 2009 г. 

 

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито 

заседание, проведено на 18.05.2009 г., като разгледа документите, приложени по 

преписка № 6/2009 г., образувана по заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-7/19.03.2009 г. 

от „ИВАС 2008“ ООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с 

електрическа енергия“ на основание чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката 

и събраните данни от проведеното на 13.05.2009 г. открито заседание по 

преписката, установи следното. 

 

 „ИВАС 2008“ ООД е подало заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-7/19.03.2009 г. за 

издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ на основание 

чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката. 

 При преценката на основателността на подаденото заявление за издаване на 

лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ комисията, по силата на 

чл. 40, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката, следва да установи дали заявителят е 

юридическо лице, регистрирано по Търговския закон, както и дали притежава 

технически и финансови възможности, материални и човешки ресурси и 

организационна структура за изпълнение на нормативните изисквания за 

осъществяване на лицензионната дейност. 

 Изискванията на чл. 40, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за енергетиката за наличие на 

вещни права на заявителя върху енергийния обект, както и доказателства, че същият 

отговаря на нормативните изисквания за безопасна експлоатация и за опазване на 

околната среда, са неприложими в тази хипотеза, тъй като при осъществяването на 

дейността „търговия с електрическа енергия“ липсва енергиен обект. 
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 Заявителят е търговец по смисъла на Търговския закон и е регистриран като 

дружество с ограничена отговорност със седалище и адрес на управление: 

Република България, област София (столица), община Столична, гр. София, район 

„Витоша“, ж.к. „Манастирски поляни“, ул. „Бяло поле“ № 29, къща № 6, ап. 3, 

вписано в регистъра на Агенцията по вписванията към Министерството на 

правосъдието, съгласно удостоверение с изх. № 20090206160259 от 06.02.2009 г. 

Дружеството е с ЕИК 200234980.   

 Следователно „ИВАС 2008“ ООД отговаря на изискванията на чл. 40, ал. 1 от 

Закона за енергетиката. 

 

 Предметът на дейност на дружеството е: „търговия с електрическа енергия 

съгласно Закона на енергетиката, след получаване на съответните лицензии и 

разрешения, както и всяка друга дейност незабранена от закона“. 

 Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява от Кирил Валентинов 

Маринов и Ивайло Георгиев Иванов. Прокурист на дружеството е Киро Георгиев 

Киров.  

 Дружеството не е обявено в несъстоятелност и не е в ликвидация. 

Управителите и прокуристът на дружеството са представили декларации, че не са 

лишени от право да упражняват търговска дейност, както и че не са осъждани с 

влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против 

стопанството.  

 Заявителят е представил и декларации, че дружеството не е подавало 

заявление за издаване на лицензия за търговия с електрическа енергия, не е в 

производство по несъстоятелност, не му е отнемана лицензията за дейността 

„търговия с електрическа енергия“, както и че няма отказ за издаване на такава. 

 Следователно издаването на лицензия няма да е в противоречие с чл. 40, ал. 

4, т. 1 – 3 от Закона за енергетиката. 

 

 Срокът на лицензията, за който кандидатства заявителят, е 10 години. 

Основните мотиви, с които заявителят е обосновал искания срок, са необходимост 

от натрупване на опит на енергийния пазар в Република България при неговото 

реално функциониране и планиране на дейността на дружеството в дългосрочен 

план и ефективно участие в пазара на електрическа енергия. 

 

 Чл. 13, ал. 2, т. 7 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката 

изисква към заявлението за издаване на лицензия „Ивас 2008“ ООД да представи 

доказателства, че отговаря на условията за финансово гарантиране на сключваните 

сделки с електрическа енергия, определени в Правилата за условията и реда за 

достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи (правилата). 

Съгласно чл. 8а, ал. 1 от правилата, обезпеченията на задължения по сделките с 

електрическа енергия, които дружеството трябва да поддържа, се определят в 

размер на 1/24 част от годишния оборот от търговия с електрическа енергия на 

територията на Република България, но не по-малко от 150 хил. лв. През първата 

година от лицензионната дейност размерът на обезпечението се определя съобразно 

прогнозната стойност на годишния оборот от търговия с електрическа енергия на 

територията на Република България съгласно представения бизнес план, който е в 

размер на 3510 хил. лв., т.е. за обезпечаване на задълженията си по сделките с 
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електрическа енергия „Ивас 2008“ ООД трябва да поддържа в специална сметка 

сума в размер на 150 000 лв. Дружеството е представило удостоверение Рег. № Ид-

09-5676/18.03.2009 г. от „Сибанк“АД, Централно управление, че има открита 

специална разплащателна сметка с наличност 150 000 лв. и същото е в съответствие 

с нормативните изисквания.  

 

 От събраните по преписката доказателства е видно, че „Ивас 2008“ ООД 

отговаря на изискванията на чл. 40, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката относно 

наличието на технически възможности, материални и човешки ресурси и 

организационна структура за осъществяване на дейността „търговия с електрическа 

енергия“. С писмо с изх. № 1018/18.02.2009 г. „Електроенергиен системен оператор“ 

ЕАД декларира, че „Ивас 2008“ ООД е изпълнило изискванията за комуникационно 

и компютърно оборудване за електронен обмен на данни с оператора. 

Декларираните от дружеството технически средства (информационна мрежа, 

програмно осигуряване и комуникационна инфраструктура), необходими за 

сключване на сделки с електрическа енергия по свободно договорени цени 

(съгласно чл. 100, ал. 1 от Закона за енергетиката), отговарят на условията, 

определени в Правилата за търговия с електрическа енергия. 

 Дружеството е представило проект на Правила за работа с потребителите. 

Същите са изготвени в съответствие с изискванията на чл. 15 от Наредбата за 

лицензиране на дейностите в енергетиката и следва да бъдат одобрени от 

комисията. 

 

 За осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“ е 

необходимо заявителят да докаже, че финансовото развитие на дейността за периода 

на бизнес плана ще осигури доходност и наличие на достатъчно оборотни средства 

за обезпечаване на нормалния търговски цикъл, като се отчете необходимостта от 

постоянно поддържане на необходимия гаранционен депозит съгласно чл. 8а от 

правилата. Преценката за наличието на финансови възможности на кандидат-

лицензианта за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“ е 

направена на основата на анализ на прогнозното финансовото развитие на дейността 

за периода на бизнес плана, включително очакваната доходност и наличие на 

достатъчно оборотни средства за обезпечаване на нормалния търговски цикъл, при 

отчитане на необходимостта от постоянно поддържане на необходимия гаранционен 

депозит съгласно чл. 8а от правилата.   

 

    Съгласно изискванията на чл. 14, ал. 1 от Наредбата за лицензиране на 

дейностите в енергетиката, дружеството е изготвило и представило в Държавната 

комисия за енергийно и водно регулиране бизнес план за периода 2009 – 2013 г. 

 Основните цели и показатели, залегнали в бизнес плана, са следните. 

 1. Обемът на търговията с електрическа енергия за 2009 г. е в размер на 45 

000 МВтч. За периода 2010 – 2013 г. дружеството планира количества в размер, 

съответно на: 55 000 МВтч, 65 000 МВтч, 75 000 МВтч и 85 000 МВтч. Дружеството 

има намерение да купува електрическа енергия основно от кондензационните 

централи, както и от производители с преференциални цени (топлофикации и ВЕЦ) 

и от електроенергийните борси. Дружеството планира да продава електрическа 
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енергия на стопански потребители, други търговци на електрическа енергия, както и 

да реализира продажби на борса.  

 2. Годишният оборот от търговия с електрическа енергия за 2009 г. е в размер 

на 3510 хил. лв. За 2010 г. са планирани приходи от продажба на електрическа 

енергия в размер на 4719 хил. лв., за 2011 г. – 6135 хил. лв., за 2012 г. – 7787 хил. лв. 

и за 2013 г. – 9707 хил. лв. За 2009 г. дружеството посочва средна покупна цена на 

електрическата енергия в размер на 72.00 лв./МВтч и средна продажна цена по 

която дружеството планира да продава електрическа енергия – 78.00 лв./МВтч. 

 При съставяне на бизнес плана и прогнозирането на разходите и приходите 

за покупка и продажба на електрическа енергия за периода 2010 – 2013 г. 

дружеството е използвало следните параметри:  

 – прогнозна средна покупна цена на електрическата енергия в размер, 

съответно на: 79,20 лв./МВтч, 87,12 лв./МВтч, 95,83 лв./МВтч и 105,41 лв./МВтч; 

 – прогнозна средна продажна цена на електрическата енергия в размер 

съответно на: 85,80 лв./МВтч, 94,38 лв./МВтч, 103,82 лв./МВтч и 114,2 лв./МВтч. 

 В прогнозираните цени е заложен темп на нарастване от по 10 % годишно.  

 При така направените предвиждания за приходите и разходите на 

дружеството отчетената нетна печалба се повишава до края на периода на бизнес 

плана и достига до 538 хил. лв. за 2013 г.   

 На база разработените от дружеството прогнозни баланс, отчет за доходите и 

отчет за паричните потоци за периода на бизнес плана е видно, че рентабилността 

на собствения капитал, активите и приходите от продажби на дружеството са с 

положителни стойности за целия период. 

 Анализът на очакваното финансово развитие на дейността за периода на 

бизнес плана показва, че дружеството очаква да управлява дейността си при 

постоянно поддържане на висока ликвидност, което е потвърдено от числовите 

показатели за ликвидност за всяка една година от бизнес плана, която за последната 

година (2013 г.) ще достигне до стойност от 2,71.  

 При осъществяване на своята дейност дружеството планира да финансира 

дейността си със собствени средства, а в случай на необходимост да ползва банков 

кредит. Като доказателства за наличен паричен ресурс са представени извлечения от 

банковите сметки на дружеството, открити в „Сибанк“ АД, както и писмо за 

намерение от банката, с което същата има намерение да окаже финансова подкрепа 

при необходимост от покриване на задълженията на дружеството по сключените от 

него договори за търговия с електрическа енергия, като му разреши кредит. 

Допълнително е приложено гаранционно писмо от „Мираж трейд“ ЕООД, с което в 

случай на необходимост безусловно и неотменимо се задължава да покрие 

финансовите задължения на дружеството по договорите за търговия с електрическа 

енергия, т.е. да носи солидарна отговорност със заявителя по отношение на 

изпълнението на тези задължения.  

 В резултат на изложеното може да бъде направен извод, че при равни други 

условия дружеството ще управлява дейността си при осигуряване на достатъчно 

оборотни средства за финансовото обезпечаване на сделките с електрическа енергия 

и покриването на текущите задължения.   

 

 Постигането на заложените параметри в бизнес плана и спазването на 

изискванията на Правилата за условията и реда за достъп до електропреносната и 
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електроразпределителните мрежи дават основание да се счита, че „Ивас 2008“ ООД 

притежава финансови възможности за осъществяване на лицензионната дейност 

„търговия с електрическа енергия“. 

 

Предвид гореизложеното, 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

 1. На основание чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката във връзка с чл. 

21, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката, издава на „Ивас 2008“ ООД, със седалище и 

адрес на управление: гр. София, район „Витоша“, ж.к. „Манастирски поляни“, ул. 

„Бяло поле“ № 29, къща № 6, ап. 3, вписано в регистъра на Агенцията по 

вписванията към Министерството на правосъдието с ЕИК 200234980, Лицензия № 

Л-302-15/18.05.2009 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа 

енергия“ за срок от 10 (десет) години, приложение и неразделна част от това 

решение. 

 2. На основание чл. 14, ал. 3 от Наредбата за лицензиране на дейностите в 

енергетиката, одобрява на „Ивас 2008“ ООД бизнес план за периода 2009 – 2013 г., 

приложение към това решение и към лицензията по т. 1. 

 3. На основание чл. 14, ал. 3 от Наредбата за лицензиране на дейностите в 

енергетиката, одобрява на „Ивас 2008“ ООД Правила за работа с потребителите, 

приложение към това решение и към лицензията по т. 1. 

 

 Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд 

в 14 (четиринадесет) дневен срок. 
 

Председател: 
Проф. д.т.н. инж. К. Шушулов 

Гл. секретар: 
 Инж. А. Илиева 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ И3-Л-209 от 25 май 2009 г. 

 

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито 

заседание, проведено на 25.05.2009 г., след преглед на приложените документи 

по преписка № 8/2009 г., образувана по заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-

10/08.04.2009 г. от „Ситигаз България“ АД за изменение на лицензиите за 

дейността „разпределение на природен газ“ и дейността „обществено 

снабдяване с природен газ“ за територията на регион „Тракия“, като 

територията на община Кърджали бъде присъединена към обособената 

територия на регион „Тракия“, и събраните данни от проведеното на 19.05.2009 

г. открито заседание по преписката, установи следното. 
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 „Ситигаз България“ АД е титуляр на Лицензия № Л-209-08/03.10.2006 г. за 

дейността „разпределение на природен газ“ и Лицензия № Л-209-12/03.10.2006 г. за 

дейността „обществено снабдяване с природен газ“ за територията на регион 

„Тракия“, за срок от 35 години. С Решение на ДКЕВР № И1-Л-209/29.11.2006 г. за 

изменение териториалния обхват на тези лицензии, е включена и община Хасково. 

Лицензията за дейността „обществено снабдяване с природен газ“ е прекратена с 

Решение на ДКЕВР № И2-Л-209/27.04.2009 г., като със същото е издадена Лицензия 

№ Л-209-12/27.04.2009 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен 

снабдител“. Със заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-10/08.04.2009 г. дружеството е 

направило искане да бъдат изменени издадените му лицензии, като територията на 

община Кърджали бъде присъединена към обособената територия на регион 

„Тракия“. 

 „Ситигаз България“ АД е представило Решение № 147 по протокол № 

11/24.09.2008 г. от заседание на Общински съвет – Кърджали, като на основание чл. 

21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и 

чл. 43, ал. 10 от Закона за енергетиката е взето решение за даване на съгласие за 

заявяване на искане за газификация на община Кърджали, както и даване на 

съгласие за присъединяване на община Кърджали към обособена територия на 

регион „Тракия“. Община Кърджали не е включена в Описа на новите обособени 

територии за разпределение на природен газ за територията на Република България, 

за които не е издадена лицензия, утвърден с Решение на Министерския съвет № 791 

от 01.10.2004 г., изменен и допълнен с Решение № 335 от 03.05.2005 г. 

 Съгласно чл. 43, ал. 10 от Закона за енергетиката, с решение на ДКЕВР за 

изменение на лицензията територията на общината, която е извън описа, може да 

бъде присъединена към обособена територия за разпределение на природен газ при 

заявено искане от съответната община и съгласие на титуляря на лицензията за 

разпределение на природен газ на обособената територия. Нормата на чл. 43, ал. 10 

от Закона за енергетиката е диспозитивна и дава възможност на комисията по своя 

преценка да реши при заявено искане от съответната община и съгласие на титуляра 

на лицензията дали да извърши присъединяване на територията на общината, която 

е извън описа, към лицензията за разпределение на природен газ на обособена 

територия. Следователно, основателността на така подаденото искане е свързана с 

преценка на комисията дали лицензиантът ще осъществява лицензионната дейност 

на новата обособена територия при същите или при по-добри условия от гледна 

точка на ценообразуване и непрекъснатост и качество на снабдяване. 

 „Ситигаз България“ АД е създадено през 2004 г. като 100 % дъщерно 

дружество на италианското дружество за разпределение и продажба на природен газ 

„Групо Сочета Газ Римини“ АД. Дружеството е участвало и е спечелило обявения 

от ДКЕВР конкурс за избор на лицензиант за газоснабдяване и продажба на 

природен газ на територията на регион „Тракия“. „Ситигаз България“ АД 

предвижда да изгради газоразпределителна мрежа (ГРМ) в 28 общини в региона, 

като от 2006 г. до момента е изградило повече от 280 км газопроводи в шест града: 

Казанлък, Пловдив, Стамболийски, Септември, Кричим, Гълъбово и Раднево. В тези 

градове ГРМ е захранена с природен газ, като за газифициране на гр. Казанлък е 

изградено 42 км газопроводно отклонение от магистралния газопровод.  

 „Групо Сочета Газ Римини“ АД има 60-годишен опит в областта на 

газоснабдяването на територията на Италия, където е изградила около 2500 км 
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газопроводна мрежа и снабдява с природен газ около 150 000 потребители. За 

изграждане на газоразпределителните мрежи се използват лицензирани фирми с 

голям опит в проектирането, строителството и монтажа в тази дейност. Контролът 

се извършва от техническите служби на „Групо Сочета Газ Римини“ АД и фирми за 

технически и строителен контрол. Фирмата притежава сертификат за качество по 

ISO 9001:2000.  

 Използването на натрупания опит на „Ситигаз България“ АД дава 

възможност за качествено проектиране, строителство и експлоатация на 

газоразпределителната мрежа и съоръжения на територията на регион „Тракия“ и 

община Кърджали. Общият брой на персонала в „Ситигаз България“ АД е 17 

служители. Управлението на дружеството се осъществява от Съвет на директорите. 

Самото дружество има три дирекции и диспечерски център, като дирекциите са 

маркетинг и продажби, техническа и финансова. Дирекция „Маркетинг и 

продажби“, техническата дирекция и диспечерският център са разположени в 

Хасково, Пловдив и Казанлък, а центърът за управление е в гр. София. 

 Процесът на разширение на територията на лицензията ще доведе до 

разкриване на нови 10 работни места в сферата на маркетинга, рекламата и 

обслужване на клиентите, изграждане на газоразпределителната мрежа, на 

сградните газови инсталации и тяхното обслужване и ремонт. 

 Изградената структура на дружеството, досегашната дейност и опитният 

персонал дават възможност да се изпълняват качествено задълженията по 

издадените лицензии.  

 През 2008 г. на територията на регион „Тракия“ са изградени следните 

полиетиленови разпределителни газопроводи: 

 

Диаметър, мм Дължина, м 

500 12 000 

315 400 

250 4700 

200 3000 

160 10 200 

110 400 

Общо 30 700 

 

 Дължините на отклоненията към газоразпределителните мрежи са дадени 

отделно: 

 

Диаметър, мм Дължина, м 

500 1630 

315 8392 

250 5166 

200 5109 

160 10 419 

140 700 

125 6153 

Общо 37 569 

  

 Към тези газопроводи са включени 42 бр. съоръжения.  
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 Изграждането на газоразпределителната мрежа на територията на община 

Кърджали ще започне през 2009 г. През 2009 г. ще бъде изградено газопроводно 

отклонение с дължина 20 км от АГРС – Димитровград, до АГРС – Хасково, 

откъдето газопроводът ще бъде продължен до АГРС – Кърджали. Дължината на 

газопровода ще бъде 49,9 км с условен диаметър 200 мм, работно налягане 5,4 МРа 

и пропускателна способност 25000 м
3
/ч.  

 Газоразпределителната мрежа, която ще се изгради на територията на 

община Кърджали, включва всички газопроводи и съоръжения към тях, необходими 

за транспортиране на природния газ от АГРС до границите на собственост на 

потребителите. Работното налягане на газопроводите ще бъде 0,5 и 1,0 МРа за 

пренос на по-дълги разстояния. Газоразпределителната мрежа ще се захранва от 

АГРС от газопровод с диаметър 315 мм и дължина 2215 м, а от него се разделят два 

клона с диаметър 250 мм за захранване на източната индустриална зона и 200 мм за 

захранване на градската част. Общата дължина на ГРМ на територията на община 

Кърджали ще достигне 68,3 км и ще се изгради от полиетиленови тръби, както 

следва: 

 

Диаметър, мм Дължина, м 

315 2215 

250 885 

200 1545 

160 3410 

125 2550 

110 4190 

90 10 100 

63 32 200 

32 11 190 

Общо 68 300 

 

 Към ГРМ ще бъдат изградени 94 бр. спирателни съоръжения и 4555 бр. 

газорегулаторни и замерни пунктове (ГРЗП).     

 Представени са две схеми на газификация за териториите на община 

Кърджали. Първата схема е в М 1:50000, на която са нанесени трасетата на 

преносния газопровод от Хасково до АГРС – Кърджали, и трасетата на 

газопроводите до селища на община Кърджали, предвидени за газификация. На 

втората схема в М 1:6000 са нанесени етапите на изграждане на мрежата по години, 

промишлените и обществено-административни потребители. Не е показано 

разположението на АГРС, дължините и диаметрите на ГРМ. Схемата е съгласувана 

и заверена от главния архитект на общината. 

 

 Във връзка с искането за изменение на лицензии за извършване на 

дейностите „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен 

снабдител“ за обособена територия „Тракия“ и присъединяване на община 

Кърджали към тази територия, дружеството е представило актуализиран бизнес 

план за периода 2009 – 2013 г. Бизнес планът на „Ситигаз България“ АД за 

газификация на газоразпределителен регион „Тракия“ с включена община 

Кърджали, е структуриран в съответствие с изискванията на чл. 14, ал. 1 и 2 от 

Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката. 
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  Бизнес планът включва: маркетингови проучвания; инвестиционна програма; 

производствена програма; ремонтна програма; социална програма; прогнозна 

структура и обем на разходите; прогнозни годишни финансови отчети; прогнозна 

структура на капитала; размер и начин на финансиране; прогноза за цените на 

предоставяните услуги; определяне на области за повишаване на ефективността. 
  

 ДКЕВР разгледа и анализира основните технически и икономически аспекти, 

както и финансовото състояние на дружеството към момента на съставяне на бизнес 

плана и очакваното развитие на дейността за периода 2009 – 2013 г.  

 

 Маркетингови проучвания 

 Настоящият бизнес план е изготвен от дружеството след задълбочено 

маркетингово проучване на потенциалния газоразпределителен пазар в обособена 

територия „Тракия“.  

 Проучването включва:  

 – обработка на първична информация, събрана чрез посещение на всеки 

потенциален клиент в стопанския сектор за установяване на прогнозната 

консумация, а за битовите потребители проучването е базирано на изследване на 

потреблението на алтернативните източници за отопление и температурните 

особености за региона; 

 – обработка на вторична информация, включваща проучвания, направени от 

трети лица, и събраните от тях данни: брой на населението в отделните общини, 

макроикономически данни за развитието на Република България в следващите 10 

години, средни прогнози за нарастването на брутния вътрешен продукт и 

покупателната сила на населението, повишаване на икономическата стабилност на 

страната и привлекателност за нови инвеститори, стимулиране на малкия и средния 

бизнес. 

           От направеното проучване става ясно, че общините с най-голяма потенциална 

консумация са Пловдив, Казанлък, Димитровград, Чирпан, Раднево.   

 

 Етапност на развитие на проекта 

 Графикът на строителството се предвижда да бъде, както следва: 

 2009 г. – Белово, Димитровград, Казанлък, Калояново, Кричим, Лесичево, 

Марица, Перущица, Раднево, Пловдив, Раковски, Родопи, Садово, Септември, 

Симеоновград, Стамболийски, Съединение, Харманли, Чирпан, Хасково; 

 2010 г. – Белово, Опан, Симеоновград, Съединение, Харманли, Кърджали; 

 2011 г. – Братя Даскалови, Брезово, Калояново, Лесичево, Минерални бани, 

Мъглиж, Николаево, Перущица, Харманли, Кърджали; 

 2012 г. – Гълъбово, Минерални бани, Мъглиж, Николаево, Раднево, Родопи, 

Садово, Кърджали; 

 2013 г. – Гълъбово, Лесичево, Мъглиж, Родопи, Садово, Кърджали. 

          При изграждане на строителната програма са взети предвид следните фактори: 

 – наличие на съществуващи отклонения до общинските центрове, 

собственост на преносното предприятие или на потребители, директно 

присъединени към „Булгаргаз“ АД; 

 – наличие на големи промишлени потребители, които да осигурят приходи 

равномерно през цялата година.   
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 Инвестиционна програма   
 Към настоящият момент дружеството има изградена газоразпределителна 

мрежа с обща дължина 280 км.  

 За прогнозния период на бизнес плана „Ситигаз България“ АД предвижда 

изграждането на 679 633 м газоразпределителни мрежи и принадлежащите 

съоръжения на обща стойност 90 174 хил. лв. Също така са предвидени инвестиции 

в размер на 4149 хил. лв. за ДНА, необходими за осъществяване дейността на 

дружеството. 

 Видовете и стойността на инвестиционните разходи по години са следните: 

 

Параметър Мярка 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. Общо 

Инвестиции в 

ГРМ 

хил. лв. 23 113 26 022 16 832 7626 3931 77 524 

м 187 316 195 008 150 313 89 994 57 002 679 633 

Инвестиции 

в съоръжения 

хил. лв. 4997 2910 2685 1843 215 12 650 

бр. 250 84 63 41 16 454 

Общо 

инвестиции 
хил. лв. 28 110 28 932 19 517 9469 4146 90 174 

 

 Във видовете и стойността на инвестиционните разходи по години не са 

включени инвестициите за дълготрайни нематериални активи. 

 Общата стойност на инвестиционната програма за петгодишния период 

възлиза на 94 323 хил. лв.  

          

 Производствена програма 

 В производствената програма на дружеството се предвижда общата 

прогнозна консумация на природен газ за петгодишния период на бизнес плана да е 

649 647 хил. м
3
, реализирана от 23 758 бр. потребители, а именно: 

 

Година 
Реализирани количества, хил. м

3
/год 

Промишлени ОА и Т Битови Всичко 

2009 55 409 7846 9261 72 516 

2010 67 228 10 472 18 376 96 076 

2011 89 020 19 099 29 401 137 520 

2012 105 237 22 722 41 984 169 943 

2013 108 886 22 722 41 984 173 592 

Общо 425 780 82 861 141 006 649 647 

  

 Към настоящия момент дружеството захранва с природен газ 52 бр. 

промишлени потребители, 54 бр. обществено-административни и 121 бр. битови 

потребители. 

 Броят на потребителите, които се предвижда да се присъединят към 

газоразпределителните мрежи през годините на петгодишния бизнес план, е 

следният: 

 

Година 
Присъединени потребители, бр. 

Промишлени ОА и Т Битови Всичко 

2009 83 119 4753 4955 

2010 117 224 4798 5139 
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2011 262 378 5803 6443 

2012 7 257 6622 6886 

2013 109 0 0 109 

Общо 577 978 21 976 23 531 

 

 В края на петгодишния период общият брой на потребителите, заедно с 

присъединените досега, е 629 бр. промишлени потребители, 1032 бр. обществено- 

административни потребители и 22 097 бр. битови потребители, като общият им 

брой е 23 758.   

  

 Ремонтна програма 

 Целта на ремонтната програма е да поддържа пълна изправност на 

газоснабдителната система, така че да изпълнява функциите си за качествено и 

количествено снабдяване на потребителите с природен газ и недопускане на 

аварийни ситуации. Ремонтната програма е създадена на базата на няколко основни 

фактора: 

 – проектни и паспортни характеристики на отделните елементи от 

газопреносната система; 

 – натоварване на тези елементи като процент от максималното; 

 – изисквания по отношение на ремонта на отделните съоръжения, изложени в 

техните паспорти; 

 – статистически данни от профилактиката на основните съоръжения, събрани 

по време на експлоатацията. 

 Статистическите данни на анализите се събират от Централно диспечерско 

управление на „Ситигаз България“ АД като цяло за региона. Посочена е подробно 

класификацията на ремонтните дейности – текущи ремонти, планово-

профилактични и основни ремонти. Подробно са описани дейностите, извършвани 

от газоразпределителното предприятие по отношение на газопроводите от ГРМ, 

системата за катодна защита, съоръженията и инсталациите, разходомерните 

системи, аварийната готовност и газовата безопасност. 

 

 Социална програма 
 „Ситигаз България“ АД предвижда да развива активна социална програма, 

насочена към служителите на дружеството, която включва осигуряване на 

социално-битовите и културните потребности съгласно чл. 294 от Кодекса на труда, 

в т.ч. предоставяне на средства за храна, спорт, отдих и туризъм; медицинско 

обслужване на служителите; подпомагане на персонала при настъпване на значими 

събития (брак, раждане на дете, смърт, отглеждане на дете до 2-годишна възраст) и 

при необходимост от скъпоструващо лечение; допълнително доброволно пенсионно 

и здравно осигуряване; застраховка. 

 Социалната програма на дружеството има следните цели: 

 – повишаване заинтересоваността на персонала от ефективно реализиране на 

бизнеса; 

 – създаване на предпоставки за поддържане на приемлив жизнен стандарт на 

работниците и служителите; 

 – повишаване на социалния статус на компанията – важно не само за 

акционерите, но и за служителите; 

 – привличане на висококвалифицирани сътрудници. 
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 „Ситигаз България“ АД предвижда газификацията и развитието на дейността 

на дружеството да има социално-икономическо влияние върху населението на 

територията на общините, включени в лицензиите, изразяващи се в следните 

аспекти:  

 – социален – откриване на нови работни места, свързани с експлоатацията и 

управлението на газоразпределителната мрежа, обучение и квалификация на 

потенциални местни трудови ресурси, подобряване на условията на труд на 

работниците и служителите, елиминиране на злоупотребите с гориво, нарастване на 

инвестиционната стойност и привлекателност на региона, създаване на условия за 

развитие на туризма, създаване на възможности за преструктуриране и подобряване 

на общинските бюджети, повишаване на комфорта на живот в общините; 

 – екологичен – подобряване на качеството на атмосферния въздух, 

подобряване на санитарно-хигиенните условия и намален здравен риск към 

заболявания, причинени от замърсяването на въздуха и др. 

 

 Прогнозна структура на разходите 

 Разходите са формирани съгласно признатите от ДКЕВР разходи при 

ценообразуването. Те са разделени по дейности „Разпределение“ и „Обществено 

снабдяване“, като във всяка група са посочени условно-постоянните разходи и 

променливите разходи. При тяхното прогнозиране са взети предвид опитът на 

компанията в газоразпределението, макроикономическите показатели за Република 

България, данни за икономическото състояние на региона. 

 

 Прогнозна структура на капитала, размер и начин на финансиране 

 „Ситигаз България“ АД е представило годишни финансови отчети за периода 

2006 – 2008 г. За 2006 г. дружеството регистрира загуба в размер на 1416 хил. лв. и 

непокрита загуба от предходен период в размер на 451 хил. лв., за 2007 г. реализира 

печалба в размер на 74 хил. лв., за 2008 г. дружеството реализира печалба в размер 

на 1980 хил. лв. Постигането на положителен финансов резултат за 2007 и 2008 г. е 

индикатор за подобряване на ефективността на управление на дружеството. 

 Предвидените средства за финансиране са в общ размер на 96 000 хил. лв. и 

надвишават стойността на инвестиционната програма с 2 %, като предвиденото 

разпределение на източниците на финансиране включва 62 % собствени средства и 

38 % привлечен капитал. Собствените средства за финансиране включват собствен 

капитал и реинвестирани парични средства при осъществяване на дейността по 

лицензията. В общата привлечена стойност за финансиране на инвестициите са 

включени и 4459 хил. лв., които са грантово финансиране на проект по програма 

„Изпълнение на стратегията в енергийния сектор за намаляване на негативните 

икономически, екологични и социални последици от ранното затваряне на реактори 

тип ВВЕР-440 на АЕЦ Козлодуй в неядрения сектор“. Грантът се отпуска от 

Международен фонд „Козлодуй“ и се администрира от Европейската банка за 

възстановяване и развитие. Дружеството ще получи финансирането на два транша – 

2009 и 2010 г. 

 Възмездният привлечен капитал има следните източници: 

 – банкови кредити в размер на 25 000 хил. лв.; 

 – фирмен заем от Gasrimini, Италия, в размер на 7150 хил. лв. 
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 Като потенциални възможности за финансиране на инвестиционната 

програма с привлечени средства „Ситигаз България“ АД е приложило две писма за 

намерение: 

 1. Писмо за намерение с изх. № 0126/2374/23.02.2009 г. от „Уникредит 

Булбанк“ АД, с което банката „изразява своята готовност да разгледа предложение 

за кредитиране във връзка с инвестиционен проект и бизнес план за инвестиране в 

изграждането на газоразпределителна мрежа в община Кърджали. Кредитът в 

размер на 12 500 000 лв. за срок от 5 години може да бъде отпуснат след евентуално 

одобрение от компетентните органи на банката и след получаване от „Ситигаз 

България“ АД на лицензии за разпределение и снабдяване с природен газ на 

територията на горепосочената община.“ 

 2. Писмо за намерение с изх. № 5420/24.02.2009 г. от „Райфайзен банк“ ЕАД, 

с което банката изразява „готовност да разгледа възможността да предостави кредит 

за финансиране на изграждането на газопроводната мрежа и газоснабдяването на 

община Кърджали до размера на 12 500 000 лв. Ако проектът отговаря на 

вътрешните правила за кредитиране на банката и бъде одобрен от съответните 

органи на „Райфайзен банк“ ЕАД, банката може да отпусне кредит за финансиране 

на инвестицията“. 

 Условията по банковите кредити и фирмения заем са едни и същи, затова 

дружеството е представило общ погасителен план за кредитите. Усвояването на 

привлечения капитал ще се осъществи на три транша през първите три години на 

бизнес плана. Срокът на погасяване е 5 години с две години гратисен период за 

плащания по главницата. Лихвеният процент е 8,5 % на годишна база. 

 Погасителният план на банковите кредити и фирмения заем е следният. 

 

Година 

Усвояване 

на кредита, 

хил. лв. 

Плащания 

по главница, 

хил. лв. 

Остатък 

от главницата, 

хил. лв. 

Лихви, 

хил. лв. 

2009 8150  8150 346 

2010 11 000  19 150 1160 

2011 13 000 1630 30 520 2111 

2012  3830 26 690 2431 

2013  6430 20 260 1995 

2014  6430 13 830 1449 

2015  6430 7400 902 

2016  4800 2600 425 

2017  2600 0 111 

 

 Оценка на финансовите предпоставки за осъществяване на дейността 

на дружеството за периода на бизнес плана 

 Представени са обобщени прогнозни баланс, отчет за приходите и разходите 

и прогнозен паричен поток за периода на бизнес плана. Показателите, 

характеризиращи финансовото състояние на дружеството за периода на бизнес 

плана (2009 – 2013 г.), са следните: 

 – Средната стойност на нивата на показателя рентабилност на приходите от 

продажби е 8,32 %, което показва, че дружеството ще реализира доходност от 

дейността си. Показателят рентабилност на собствения капитал е с положителни 

стойности за целия период на бизнес плана, като стойностите са между 6,10 и 8,36 
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%, което е показател, че дружеството ще реализира печалба от инвестирането на 

единица капитал. 

 – Приходите за периода на бизнес плана включват единствено приходи от 

лицензионните дейности. Относителното тегло на приходите от продажба на 

природен газ в общите приходи на дружеството за периода е 97,7 % (489 210 хил. 

лв.), а на приходите от присъединяване е 2,3 % (11 572 хил. лв.). 

 Приходите са формирани на основата на прогнозираните количества 

природен газ за продажба и предложените от дружеството цени за регулаторния 

период (вкл. цена на природния газ при покупка от „Булгаргаз“ ЕАД от 614,66 

лв./1000 нм
3
). Предложените от дружеството цени за разпределение и снабдяване по 

групи потребители на дружеството за регулаторния период са: 

 – промишлени потребители – 65,43 лв./1000 нм
3
; 

 – обществено-административни и търговски потребители – 203,67 лв./1000 

нм
3
; 

 – битови потребители – 243,93 лв./1000 нм
3
. 

 Ефективността на нетните приходи от продажба на 100 лв. общи разходи на 

„Ситигаз България“ АД се повишава, като достига средна стойност за целия период 

от 108,10 лв. приход на 100 лв. общи разходи. Ефективното управление на 

приходите спрямо общите разходи ще даде възможност на дружеството да постигне 

добър финансов резултат в края на прогнозния период на бизнес плана. Нетната 

печалба на дружеството нараства през целия прогнозен период, като в началото на 

периода – 2009 г., е в размер на 4696 хил. лв., а в края на периода – 2013 г., достига 

до 7818 хил. лв. или нарастване с 66 % за периода. Разходите за експлоатация и 

поддръжка на ГРМ и разходите за снабдяване, които имат постоянен характер 

спрямо продажбите на природен газ, са прогнозирани да нарастват за периода, като 

общите разходи за дейността на дружеството на 100 лв. общ приход достигат 

среднопретеглена стойност за периода на бизнес плана 92,51 лв., което е показател 

за ефективно управление на разходите на дружеството. Финансовите разходи на 

дружеството включват единствено разходи за лихви, свързани с обслужването на 

инвестиционните кредити. 

 

 Прогноза за цените и тарифите на предоставяните услуги 

 Потребителите са разделени на три основни групи – промишлени, 

обществено-административни и битови. Ценообразуването за всяка от трите групи 

потребители е в зависимост от необходимите годишни приходи за дейността и 

количеството продаден газ. 

 Промишлените потребители са разделени на 6 подгрупи според количеството 

природен газ, което потребяват годишно. За тази група дружеството предлага 

регресивен механизъм на цените, т.е. консумираните количества от всеки отделен 

потребител да се заплащат по намаляваща скала в зависимост от достигнатото ниво 

на консумация. При всяко достигнато ниво ценовата тарифа е намаляваща, като за 

потребление в дадена група всеки потребител заплаща цената за групата. 

Регресивният метод стимулира промишлените потребители към по-висока 

консумация. 

 

 Определяне на области за повишаване на ефективността 
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 По време на регулаторния период дружеството предвижда да се повишава 

ефективността в следните области: 

 – в строителството: прилагане на съвременни компютърни системи за 

предпроектни проучвания и проектиране; стандарти за строителство и осигуряване 

на качество съгласно международните стандарти; използване на високоефективна 

строителна техника и създаване на организация за оптимално и използване; 

 – в производството: повишаване производителността на труда чрез 

квалификация и мотивация на персонала; рационализиране на снабдителния процес; 

подобряване на безопасността чрез балансирано развитие на персонал, техника и 

технологии; ефективна организация на сервизната дейност; годишно, сезонно и 

дневно планиране и ръководство на експлоатационния процес; 

 – в маркетинга на услугата: ефективна организация на сервизната дейност, 

изграждане на SCADA (System Control and Data Acquisition); монтиране на 

електронни разходомери, позволяващи авансовото заплащане на природния газ с 

цел намаляване на риска от несъбираеми вземания; внедряване на техническа 

възможност за дистанционно отчитане на разходомерите; изграждане на Billing 

System; изграждане на центрове за работа с потребителите; квалифициран персонал; 

атрактивни рекламни кампании. 

 

 Във връзка с гореизложеното, може да бъде направен извод, че при равни 

други условия за периода на бизнес плана „Ситигаз България“ АД ще разполага с 

финансови възможности за осъществяване на дейностите разпределение и 

снабдяване с природен газ от краен снабдител за обособена територия „Тракия“. 

Актуализирането на бизнес плана във връзка с присъединяването на община 

Кърджали към обособена територия „Тракия“, включително изпълнението на 

инвестиционната и производствената програма, ще даде възможност дружеството да 

развие и разшири дейността си по лицензиите, като едновременно с това постига 

добри финансови резултати. 

  

Предвид гореизложеното, 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

 1. На основание чл. 51, ал. 1, т. 1 и чл. 43, ал. 10 от Закона за енергетиката, 

изменя за срока на тяхното действие издадените на „Ситигаз България“ АД 

Лицензия № Л-209-08/03.10.2006 г. за дейността „разпределение на природен газ“ и 

Лицензия № Л-209-12/27.04.2009 г. за дейността „снабдяване с природен газ от 

краен снабдител“ за територията на регион „Тракия“, като присъединява към 

територията на тези лицензии територията на община Кърджали (изменените по 

тази точка лицензии са приложение и неразделна част от настоящото решение).  

 2. На основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за лицензиране на дейностите в 

енергетиката, одобрява на „Ситигаз България“ АД бизнес план за периода 2009 – 

2013 г. – Приложение № 3 към лицензиите по т. 1 и приложение към настоящото 

решение. 
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 Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд 

в 14 (четиринадесет) дневен срок. 
 

Председател: 
Проф. д.т.н. инж. К. Шушулов 

Гл. секретар: 
 Инж. А. Илиева 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ И4-Л-164 от 28 май 2009 г. 

 

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито 

заседание, проведено на 28.05.2009 г., като разгледа доклад с вх. № Е-ДК-

219/28.05.2009 г. относно подадено заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-26/27.05.2009 г. 

от „Овергаз Юг“ АД за изменение на Лицензия № Л-164-08/17.12.2004 г. за 

извършване на дейността „разпределение на природен газ“ на територията на 

общините Асеновград, Пазарджик, Пещера и Първомай, издадена на 

„Газоснабдяване Асеновград“ АД, поради промяна на наименованието на 

лицензианта – от „Газоснабдяване Асеновград“ АД на „Овергаз Юг“ АД, и 

събраните данни и доказателства, установи следното. 

 

 Със заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-26/27.05.2009 г. „Овергаз Юг“ АД е 

поискало преиздаване на Лицензия № Л-164-08/17.12.2004 г. за извършване на 

дейността „разпределение на природен газ“ на територията на общините 

Асеновград, Пазарджик, Пещера и Първомай, издадена на „Газоснабдяване 

Асеновград“ АД, като бъде променено наименованието на дружеството от 

„Газоснабдяване Асеновград“ АД на „Овергаз Юг“ АД. Заявлението е подадено от 

изпълнителния директор на дружеството Деян Георгиев Калайджиев, като към него 

са приложени удостоверение с изх. № 20090316130710/16.03.2009 г. на Агенцията 

по вписванията и изходящ бюджетен превод до ОББ от 22.05.2009 г., с който се 

удостоверява платената такса за разглеждане на заявление за изменение на 

лицензията, в размер на 1000 лв.  

 Във връзка с представеното удостоверение и посочен ЕИК, се установи, че в 

търговския регистър е вписана такава промяна в наименованието на дружеството от 

„Газоснабдяване Асеновград“ АД на „Овергаз Юг“ АД, както и обстоятелството, че 

дружеството се представлява от Деян Георгиев Калайджиев. С оглед на това, 

подаденото заявление отговаря на изискванията на чл. 61, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата 

за лицензиране на дейностите в енергетиката. 

 С Решение № Л-164/17.12.2004 г. ДКЕВР е издала на „Газоснабдяване 

Асеновград“ АД Лицензия № Л-164-08/17.12.2004 г. за извършване на дейността 

„разпределение на природен газ“ и Лицензия № Л-164-12/17.12.2004 г. за 

извършване на дейността „обществено снабдяване с природен газ“ за територията 

на община Асеновград. С Решение № И2-Л-164/15.12.2008 г. ДКЕВР е разрешила 

преобразуване на издадените лицензии чрез вливане в „Газоснабдяване Асеновград“ 

АД на територията на общините Пещера и Първомай.  
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 Съгласно чл. 47, ал. 1, т. 4 от Наредбата за лицензиране на дейностите в 

енергетиката, лицензията съдържа наименованието на лицензианта. Видно от чл. 58, 

ал. 2 от този нормативен акт, производство за изменение и/или допълнение на 

лицензия се образува по инициатива на комисията с решение или по искане на 

лицензианта. От друга страна, чл. 59, ал. 1 от наредбата изчерпателно посочва 

случаите, при които лицензията се изменя или допълва по инициатива на комисията, 

като промяната на наименованието на лицензианта не е в изброените от тази норма 

хипотези. Също така, съгласно чл. 47, ал. 3 актуализирането на приложенията по ал. 

2, т. 3 – 8 от този член не се счита за изменение на лицензията, но в изброените 

приложения наименованието на лицензианта не е включено. С оглед визираните 

разпоредби на чл. 59, ал. 1 и чл. 47, ал. 3 от Наредбата за лицензиране на дейностите 

в енергетиката и по аргумент на противното, при промяна на наименованието на 

лицензианта производство по изменението на лицензията следва да се образува само 

по негово искане. 

 От техническа страна, изменението на лицензията поради промяна в 

наименованието на дружеството няма да доведе до промяна в условията на 

издадената лицензия. В тази връзка ДКЕВР счита, че открито заседание не следва да 

се провежда. 

 

          Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и чл. 51, ал. 1, т. 

1 от Закона за енергетиката, във връзка с чл. 47, ал. 1, т. 4 и чл. 62, ал. 1, т. 1 от 

Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката, 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

 Изменя Лицензия № Л-164-08/17.12.2004 г. за дейността „разпределение на 

природен газ“, издадена на „Газоснабдяване Асеновград“ АД, вписано в регистъра 

на Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието с ЕИК 

115153647, със седалище и адрес на управление: гр. Асеновград, пл. „Академик 

Николай Хайтов“ № 10 А, по отношение наименованието на лицензианта, като го 

променя на „Овергаз Юг“ АД.  

 

 Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд 

в 14 (четиринадесет) дневен срок. 
 

Председател: 
Проф. д.т.н. инж. К. Шушулов 

Гл. секретар: 
 Инж. А. Илиева 
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Р Е Ш Е Н И Е 

№ И1-Л-251 от 1 юни 2009 г. 

                                                

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито 

заседание, проведено на 01.06.2009 г., след разглеждане на преписка № 5/2009 г., 

образувана по заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-6/14.03.2009 г., подадено от 

„Петромакс Пауър“ ООД, гр. Силистра, за изменение и допълнение на 

Лицензия № Л-251-03/20.12.2007 г. и събраните данни от проведено на 

26.05.2009 г. открито заседание и доклад с вх. № Е-ДК-193/15.05.2009 г., 

установи следното. 

 

 „Петромакс Пауър“ ООД, гр. Силистра, има издадена от Държавната 

комисия за енергийно и водно регулиране Лицензия № Л-251-03/20.12.2007 г. за 

дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ при условията на чл. 

39, ал. 3 от Закона за енергетиката с условие за изграждане на енергийния обект – 

централа за комбинирано производство с електрическа мощност 50 МВт и топлинна 

мощност 50 МВт в гр. Силистра. 

 Преписка № 5/2009 г. е образувана по заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-

6/14.03.2009 г., подадено от „Петромакс Пауър“ ООД, като исканията на заявителя 

са издадената лицензия да бъде допълнена с условията за изграждане на нова 

енергийна мощност – газова централа за производство на електрическа енергия с 

мощност 125 MВт в с. Мрамор, гр. София, и Приложение № 1 – График за 

реализация на проекта, което е неразделна част от лицензията, да бъде изменено 

поради промяна в графика за изграждане на енергийния обект в гр. Силистра. 

 Правните основания за изменение и/или допълнение на лицензия се 

съдържат в чл. 51, ал. 2 и 5 от Закона за енергетиката и чл. 59 от Наредбата за 

лицензиране на дейностите в енергетиката. Съгласно разпоредбата на чл. 59, ал. 2 от 

НЛДЕ лицензиантът може да поиска изменение и/или допълнение на лицензия в 

случаите по чл. 59, ал. 1 от НЛДЕ при съществено изменение на обстоятелствата 

при упражняване на лицензионната дейност, както и по отношение на естеството на 

първичните енергийни източници, които се използват, и/или на 

енергопреобразуващата технология, когато това ще доведе до повишаване на 

ефективността при използване на енергията и енергийните ресурси и/или до 

намаляване на вредното въздействие върху околната среда. От друга страна, по 

силата на чл. 47, ал. 2, т. 1 от НЛДЕ, списъкът и описанието на обекта или на 

обектите, с които се осъществява лицензионната дейност, с техните технически и 

технологични характеристики, е приложение към издадената лицензия, като всяко 

актуализиране в това приложение, по аргумент на противното на чл. 47, ал. 3 от 

НЛДЕ се счита за изменение на лицензията.  

 В случая изграждането от страна на лицензианта на нов енергиен обект 

безспорно ще доведе до промяна в енергийния обект, предмет на издадената 

лицензия, както и до съществено изменение на обстоятелствата при упражняване на 

лицензионната дейност „производство на електрическа и топлинна енергия“ и в тази 

връзка се явява обстоятелство, което дава основание на лицензианта да поиска 

изменение на Лицензия № Л-251-03/20.12.2007 г., като последната се допълни с 

условията за изграждането на новия енергиен обект. 
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 Заявителят е представил нов график за изграждането на енергийния обект в 

гр. Силистра, съгласно който строителството следва да бъде завършено през май 

2011 г. Основанията и мотивите за исканата промяна в графика (удължаване срока 

на изграждане) се съдържат в писмо с вх. № Е-ЗЛР-И-49/26.09.2008 г. и като такива 

са посочени забавяне в изграждането на газопровода, който ще захранва бъдещия 

енергиен обект, от страна на „Булгартрансгаз“ ЕАД, както и неизграждане на 110 кВ 

линия „Доростол“ от страна на „НЕК“ ЕАД. Като се има предвид, че 

актуализирането на приложението по чл. 47, ал. 2, т. 1 от НЛДЕ се счита за 

изменение на лицензията, поисканата от заявителя промяна в срока за изграждане на 

енергийния обект в гр. Силистра чрез актуализиране на Приложение № 1 – „График 

за реализация на проекта“, ще представлява изменение на издадената лицензия. 

 

 От представените документи се установява, че заявителят предвижда 

централата да бъде изградена на територията на с. Мрамор върху собствени 

урегулирани поземлени имоти УПИ І-663, 666а от нов квартал № 2, в местност 

„Производствено-складова зона на с. Мрамор“, по плана на гр. София.  

 Съгласно идейния проект инсталацията за производство на електрическа 

енергия ще включва следните съоръжения: 

 – две газови турбини тип LM 6000 PC Sprint, производство на Дженерал 

електрик (САЩ), с водно впръскване и инсталирана мощност 50 MВт всяка (общо 

100 MВт); 

 – два парогенератора от типа OTSG, производство на канадската компания 

IST; 

 – една парна турбина с инсталирана мощност 25 MВт, производство на 

Калужския турбинен завод, кондензационен тип (без регулируеми пароотбори); 

 – инсталация за обработка на вода и друго спомагателно оборудване. 

 Връзката с „НЕК“ ЕАД ще се осъществява посредством три трансформатора 

с въздушно охлаждане – 2 бр. по 60 МВA 11,5/110 кВ и 1 бр. 33 МВA 10,5/110 кВ. 

 Общата прогнозна инсталирана електрическа мощност ще бъде 125 MВт. 

 Захранването с природен газ ще се извърши от „Булгаргаз“ ЕАД, като 

консумацията за двете газови турбини ще бъде около 23 200 м
3
/час, съответно 

годишният разход ще бъде приблизително 193 000 000 м
3
. 

 Съгласно представения график за изграждане на обекта в с. Мрамор 

монтажът на оборудването е предвиден да се извърши до 20.05.2010 г. 

 „Петромакс Пауър“ ООД ще произвежда електрическа енергия с 

предвидената за изграждане инсталация по кондензационен начин. 

 Заявителят ще може да продава електрическата енергия на крайните 

снабдители и/или на обществения доставчик в рамките на определената му от 

комисията разполагаемост по чл. 21, ал. 1, т. 17а от Закона за енергетиката, както и 

на свободния пазар по договорени цени, като търговският риск от продажбите 

остава за сметка на дружеството. 

 В производствената програма дружеството предвижда да произведе първата 

година след изграждане на централата 478 515 MВтч и по 970 030 MВтч през 

следващите години, с коефициент на използване на съоръженията по мощност – 

0,92, и по време – 0,95, което представлява среден електрически товар от 115 MВт. 

Предвидената електрическа енергия за собствени нужди е съответно за първата 

година 1,4 % и за следващите години по 1,7 %. Заявителят има намерение да 
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продава електрическата енергия на „НЕК“ ЕАД, EGL Bulgaria (Швейцария) и други 

търговци на електрическа енергия. 

 В представения финансов модел заявителят не е предвидил производство на 

топлинна енергия за целия прогнозен период 2009 – 2020 г. Дружеството планира в 

бъдеще да осигури отопление на кметството, училището и детската градина на с. 

Мрамор с очаквана мощност от 2 MВт. 

 

 Съгласно чл. 20 от НЛДЕ, допълването на лицензията с условията за 

изграждане на новия енергиен обект в с. Мрамор, гр. София, може да стане само при 

условие, че лицензиантът е доказал финансови възможности за изграждане на 

енергийния обект и комисията одобри проекта на финансовия модел.  

 От представения финансов отчет към 31.12.2008 г. е видно, че за 2008 г. 

„Петромакс Пауър“ ООД отчита загуба в размер на 185 хил. лв. Общите приходи са 

в размер на 45 хил. лв., а нетните приходи от продажби са 9 хил. лв. Общите 

разходи са в размер на 230 хил. лв., като най-голям дял заемат разходите за персонал 

в размер на 93 хил. лв. и разходите за суровини и материали, които са 71 хил. лв. 

Общите активи на дружеството са в размер на 28 927 хил. лв., като дълготрайните 

активи са в размер на 28 301 хил. лв. Основният капитал е в размер на 28 465 хил. 

лв., а собственият капитал е 28 271 хил. лв. Общо задълженията на дружеството са в 

размер на 656 хил. лв.  

 Заявителят е представил бизнес план за периода 2009 – 2020 г. 

 От представения бизнес план се установява, че размерът на първоначалните 

инвестиционни разходи за изграждането на енергийния обект в с. Мрамор е 171 057 

хил. лв. за 125 MВт инсталирана мощност или 1368 лв./MВт. Предвидените 

източници на финансиране на инвестиционния проект са в съотношение 80 % 

привлечен капитал и 20 % собствени средства, както следва: привлечен капитал – 

136 846 хил. лв.; собствен капитал – 34 211 хил. лв. 

 Дружеството е представило писмо от „Стандарт Банк“ Лондон, филиал на 

„Стандарт Банк Груп“, която е доставчик на банкови услуги в ЮАР – Африка, и 

допълнение към писмото относно отношенията и начина на финансиране от 

„Стандарт Банк“. В него дружеството уточнява, че има подписан мандат със 

„Стандарт Банк“ на 28.11.2008 г., като по този договор банката става финансов 

консултант и организатор на финансирането, което е необходимо за проекта на 

„Петромакс Пауър“ ООД за изграждането на енергийния обект. Срокът на мандата е 

една година. В ролята на финансов съветник банката трябва да определи 

финансовата стратегия на проекта, да изготви финансов модел и финансов анализ на 

риска на проекта и да съветва по отношение на ключови дългосрочни договори, 

които дружеството трябва да сключи – договор за доставка на газ и договор за 

предварително изкупуване на електроенергия. Като организатор на финансирането 

на проекта „Стандарт Банк“ има задължението да определи подходящите 

консултанти за проекта, да контролира пълния одит на компанията преди 

финансирането, да изготви информационен меморандум към заинтересованите 

финансови институции, да контролира транзакцията по финансирането, като избере 

най-подходящите финансови институции, да избере синдикиращ метод и да изготви 

пълната документация и да осигури отпускането на проектното финансиране. 

 В представения проект на финансов модел не са предвидени приходи от 

продажба на топлинна енергия за целия прогнозен период 2009 – 2020 г. 
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Прогнозните приходи на дружеството са формирани изцяло от приходи от продажба 

на електрическа енергия, които нарастват от 89 158 хил. лв. за 2010 г. на 196 241 

хил. лв. за 2020 г. Увеличението на приходите за периода е резултат от 

еднократното нарастване на количествата електрическа енергия за 2011 г. от 471 857 

MВтч на 941 218 MВтч, запазване на количествата продадена енергия до края на 

периода и промяна на средната продажна цена от 188,95 лв./MВтч за 2010 г. на 

208,50 лв./MВтч до 2020 г. Количествата електрическа енергия за продажба са 

изчислени при работа на централата от 8322 часа годишно, като за 2010 г. е 

предвидено централата да работи половин година. В представения финансов модел 

количествата електрическа енергия са изчислени при работа на централата с 

мощност от 115 MВт. Собствените нужди са 1,4 % за първата експлоатационна 

година и по 1,7 % за всяка следваща година. 

 Дружеството е прогнозирало цените на електрическата енергия по начин, 

който да осигури необходимата ефективност на проекта при така заложените 

първоначални данни. 

 Дружеството е представило прогнозна структура и обем на разходите за периода  

2009 – 2020 г., както следва. 

 1. Разходите за горива, суровини и материали, с най-голям относителен дял в 

структурата на общите разходи – около 90 %, се увеличават от 50 171 хил. лв. за 2009 

г. на 137 018 хил. лв. през 2020 г. Това увеличение е в резултат от нарастването 

както на произведените количества електрическа енергия, така и на очаквания ръст 

на цените на природния газ с около 3 %, достигайки цена 663,94 лв./1000 нм
3 
за 2020 

г. от предвидената 467,25 лв./1000 нм
3
 през 2010 г. 

 2. Разходите за външни услуги са определени в размер на 783 хил. лв. за 2010 

г., а до 2020 г. достигат 1075 хил. лв. 

 3. Разходите за ремонт и поддръжка са 5656 хил. лв. за 2010 г., а от 2011 г. се 

предвижда ръст и тяхната стойност да достигне 9213 хил. лв. за година, като сумата 

остава постоянна до 2020 г. Разходите за ремонт и поддръжка са с най-висок 

относителен дял в състава на постоянните разходи за дейността – средно 48 %. 

 4. Разходите за амортизации на дълготрайните активи са в размер на 4696 хил. 

лв. за 2010 г. и 2011 г. и 6842 хил. лв. за периода 2012 – 2020 г., при полезен живот на 

активите от 25 години. 

 5. Социалните разходи, разходите за възнаграждения и осигуровки са 

прогнозирани според числеността на персонала и очаквания ръст на работната заплата, 

като е предвидено да се увеличават от 2480 хил. лв. през 2010 г. до 2903 хил. лв. през 

2020 г. 

 6. Дружеството прогнозира други разходи, които нарастват за периода на 

бизнес плана от 231 хил. лв. през 2010 г. на 317 хил. лв. за 2020 г. 

 7. Разходите за лихви са определени според разработен погасителен график за 

ползван инвестиционен банков кредит при годишен номинален лихвен процент 8,40. 

Финансовите разходи на дружеството са прогнозирани с най-висока стойност за 2010 г. 

и постепенно намаляват до края на периода. 

 Прилагането на посочените по-горе финансови прогнози предопределя 

очакваните резултати за дейността на дружеството, а именно: 

 – За първата година от бизнес плана – 2009 г., дружеството прогнозира загуба 

в размер на 7472 хил. лв., а за периода 2010 – 2020 г. прогнозира печалба, която 

нараства от 11 811 хил. лв. на 34 986 хил. лв., което обосновава темп на постоянно 
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нарастване след 2010 г. на показателите за рентабилност и възможността 

дружеството да постигне доходност от дейността си. 

 – Общите активи на дружеството нарастват от 117 411 хил. лв. през 2009 г. на  

141 023 хил. лв. за 2020 г., като това нарастване се дължи на нарастване на 

паричните средства от 25 773 хил. лв. за 2010 г. на 40 939 хил. лв. през 2020 г. и на 

краткосрочните вземания (по договори за поддръжка), които нарастват от 1874 хил. 

лв. на 5561 хил. лв. за 2019 г. Дълготрайните активи на дружеството имат най-

висока прогнозна стойност 166 361 хил. лв. за 2010 г., а след това намаляват до 

100 084 хил. лв. за 2020 г. 

 – Собственият капитал на дружеството е с най-ниска прогнозна стойност  

20 989 хил. лв. през 2009 г., за следващите години той се увеличава, достигайки до  

80 779 хил. лв. през 2020 г. в резултат на реализирания положителен финансов 

резултат; 

 – Дългосрочните задължения са формирани от задължения към финансови 

предприятия, като за 2009 г. са в размер на 88 950 хил. лв., увеличават се до  

123 161 хил. лв. за 2010 г. и след това намаляват до 13 685 хил. лв. за 2018 г. През 

2019 г. и 2020 г. дружеството не прогнозира дългосрочни задължения. 

 – Краткосрочните пасиви са с най-ниска прогнозна стойност 7472 хил. лв. за 

2009 г. и най-висока прогнозна стойност 64 556 хил. лв. за 2012 г., като след това 

намаляват до стойности от 59 306 хил. лв. през 2019 г. и 60 244 хил. лв. през 2020 г. 

Промяната в стойността на краткосрочните пасиви се дължи на увеличаването на 

задълженията към доставчици и клиенти за периода 2010 – 2020 г., намалението на 

задълженията към финансови предприятия, увеличението на данъчни задължения и 

задължения към персонала.  

 От представения прогнозен отчет за паричния поток е видно, че при 

реализирането на инвестицията със заложените параметри нетният паричен поток 

има положителна величина, с изключение на 2010 г. и 2011 г. 

 Оценката за ефективността на проекта е направена от дружеството на база 

очакваните парични потоци, изчислени при посочените ценови нива, като са 

използвани стандартните икономически методи – период на откупуване, нетна 

настояща стойност (NPV) и вътрешна норма на възвръщаемост (IRR).  

 При разработения от дружеството финансов модел, очакваната средна норма 

на възвръщаемост на капитала за периода е около 20 %.  

 Във връзка с това, че регулаторната практика е свързана с прилагане на 

значително по-ниски норми на възвръщаемост на капитала, преизчисляването на 

приходите на дружеството при цени, получени при норма на възвръщаемост равна 

на процента на дисконтиране – 12 %, и при запазване на всички останали 

показатели, показва, че проектът ще е неефективен. 

 

 Реализирането на инвестиционния проект е свързано със значителни реални 

инвестиции, които са носители на съществен риск по отношение на базисните 

параметри на проекта, предвидени от дружество. С най-висока чувствителност е 

очакваният паричен поток, при който вероятността за възможни отклонения е 

висока, във връзка с обективните обстоятелства на исторически приложимите цени 

на производителите на енергия и развитието на конкурентния пазар с електрическа 

енергия в страната. Финансирането на предвидените инвестиции с голям дял от 

привлечени средства предопределя и висок финансов риск от евентуални 
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затруднения през първите години от изплащането на финансовите задължения със 

собствени средства, което е потвърдено и от очакваните показатели за ликвидност и 

платежоспособност на дружеството. Във връзка с високата чувствителност на 

инвестиционния проект, свързана с промяна на очакваните приходи, регулаторната 

оценка за наличие на финансови възможности на дружеството е при отчитане на 

следните условия: 

 – приложените от дружеството във финансовия модел прогнозни средни 

продажни цени на електрическата енергия са значително завишени спрямо тяхната 

регулаторна оценка; 

 – в условията на конкурентен пазар дружеството поема самостоятелно риска 

да осъществи предвидения инвестиционен проект, като реализира всички свои 

предположения относно финансовото развитие на дейността. 

 

 На 25.05.2009 г. в търговския регистър на Агенцията по вписванията към 

Министерството на правосъдието по партидата на „Петромакс Пауър“ ООД е 

вписано за съдружник „Интертол Инфрастъктър Дивелъпмънтс“ Б.В., дружество 

учредено съгласно законите на Холандия. 

 

 В съответствие с изискването на чл. 13, ал. 3, т. 1 от Закона за енергетиката 

на 26.05.2009 г. е проведено открито заседание за обсъждане на доклад с вх. № Е-

ДК-193/15.05.2009 г., на което управителят на „Петромакс Пауър“ ООД е заявил, че 

дружеството ще продава електрическата енергия по свободно договорени цени и в 

тази връзка има сключен предварителен договор с EGL, Швейцария, за продажба на 

цялото количество електрическата енергия на цена, съответстваща на заложената в 

представения проект на финансов модел. 

                 

 Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за 

енергетиката и чл. 62, ал. 1, т. 1 от Наредбата за лицензиране на дейностите в 

енергетиката във връзка с чл. 20, чл. 47, ал. 2, т. 1 и ал. 3 и чл. 59, ал. 2 от 

Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката, 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

 1. Изменя и допълва Лицензия № Л-251-03/20.12.2007 г., издадена на 

„Петромакс Пауър“ ООД, гр. Силистра, за дейността „производство на електрическа 

и топлинна енергия“, като: 

 1.1. изменя срока за изграждане на енергийния обект в гр. Силистра, така 

както е посочено в Приложение № 1 – „График за реализация на проекта“; 

 1.2. допълва, след приключване на финансовото осигуряване, енергийния 

обект, с който ще се осъществява лицензионната дейност, с условията за изграждане 

на нов енергиен обект – газова централа за производство на електрическа енергия с 

мощност 125 MВт в с. Мрамор, гр. София.  

 2. Одобрява актуализирано Приложение № 1 „График за реализация на 

проекта“ към Лицензия № Л-251-03/20.12.2007 г., приложение към това решение. 
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 Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд 

в 14 (четиринадесет) дневен срок. 
 

Председател: 
Проф. д.т.н. инж. К. Шушулов 

Гл. секретар: 
 Инж. А. Илиева 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ И3-Л-184 от 29 юни 2009 г. 
 

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито 

заседание, проведено на 29.06.2009 г., след преглед на приложените документи 

по преписка № 13/2009 г., образувана по заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-

16/30.04.2009 г. от „Софиягаз“ ЕАД за изменение на лицензиите за извършване 

на дейностите „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ 

от краен снабдител“ на териториите на Столична община и СОР Банкя, като 

към териториите на тези лицензии бъде присъединена територията на община 

Божурище, съответно прекратяване на издадените на „Софиягаз“ ЕАД 

лицензии за извършване на дейностите „разпределение на природен газ“ и 

„снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за територията на община 

Божурище, както и от събраните данни от проведеното на 23.06.2009 г. открито 

заседание по преписката, установи следното. 
 

 „Софиягаз“ ЕАД е титуляр на лицензии № Л-184-08/17.12.2004 г. за 

дейността „разпределение на природен газ“ и № Л-184-12/27.04.2009 г. за дейността 

„снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за териториите на Столична 

община и СОР Банкя и лицензии № Л-176-08/17.12.2004 г. за дейността 

„разпределение на природен газ“ и № Л-176-12/27.04.2009 г. за дейността 

„снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за територията на община 

Божурище.  

 С подаденото заявление дружеството е направило искане да бъдат 

прекратени издадените му лицензии № Л-176-08/17.12.2004 г. за дейността 

„разпределение на природен газ“ и № Л-176-12/27.04.2009 г. за дейността 

„снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за територията на община 

Божурище, съответно да бъдат изменени лицензии № Л-184-08/17.12.2004 г. за 

дейността „разпределение на природен газ“ и № Л-184-12/27.04.2009 г. за дейността 

„снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за териториите на Столична 

община и СОР Банкя, като към техния териториален обхват бъде включена 

територията на прекратените лицензии.  

 Съгласно чл. 51, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката лицензията може да 

бъде изменена с решение на комисията по искане на лицензианта, с оглед на което 

направеното искане от „Софиягаз“ ЕАД за включване на община Божурище в 

териториалния обхват на лицензиите за териториите на Столична община и СОР 

Банкя е допустимо. Предвид това, основателността на искането на „Софиягаз“ ЕАД 

за изменение на лицензии № Л-184-08/17.12.2004 г. за дейността „разпределение на 
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природен газ“ и № Л-184-12/27.04.2009 г. за дейността „снабдяване с природен газ 

от краен снабдител“ за териториите на Столична община и СОР Банкя, като към 

техния териториален обхват бъде включена територията на община Божурище, е 

свързана с преценка на комисията дали лицензиантът ще осъществява 

лицензионната дейност на новата обособена територия при същите или при по-

добри условия от гледна точка на ценообразуване и непрекъснатост и качество на 

снабдяване. 

 „Овергаз Инк.“ АД е едноличен акционер и притежател на 100 % от капитала 

на „Софиягаз“ ЕАД. „Овергаз Инк.“ АД притежава 247 053 бр. обикновени 

поименни акции, всяка с номинална стойност от 100 лв. Цялото количество акции е 

еквивалентно на 24 705 300 лв., като е приложен препис-извлечение от 

акционерната книга на „Софиягаз“ ЕАД, доказващо това.  

 „Софиягаз“ ЕАД е създадена през 2001 г. с цел извършване на маркетингови, 

технико-икономически проучвания, проектиране, изграждане на газопреносни и 

газоразпределителни мрежи, въвеждането им в експлоатация и продажба на 

природен газ на потребители. Към настоящия момент на територията на Столична 

община и СОР Банкя е изградена газоразпределителна мрежа с дължина 438 735 м, а 

на територията на община Божурище 29 239 м или общо 467 974 м с над 14 400 бр. 

съоръжения. Потребителите на природен газ към края на март 2009 г. са 11 981 бр. с 

консумация над 68 млн. м
3
/год. Дружеството развива партньорство със 

строителните предприемачи и строящите се сгради в южната част на София и 

Божурище са с изградени сградни газови инсталации. 

 Дружеството възлага изработването на работните проекти на „Газтек БГ“ 

АД, което включва предаване на проектни решения за газоразпределителни мрежи, 

газови съоръжения и вътрешни газови инсталации за природен газ. „Газтек БГ“ АД 

е разработило генерални схеми, устройствени схеми и план-схеми за газификация на 

39 града в България, разработени и хидравлично оразмерени са преносни и 

разпределителни газопроводни мрежи с обща дължина над 4050 км за участие в 

конкурси за регионите „Тракия“, „Мизия“, „Дунав“ и „Запад“. 

 От специалисти на „Овергаз Инженеринг“ АД са изградени селищните и 

междуселищните газопроводи на териториите, за които дъщерни дружества на 

фирмата имат лицензии. По-големи газопроводи, които са изградени, са подземната 

част на газово находище „Галата“ от брега на морето до ГРС Девня с дължина 60 

км, газопровод с. Скутаре, Пловдивско – 4 км, гр. Панагюрище – 12,3 км, 

водопровод в Република Македония и др. От 2000 г. „Овергаз Инженеринг“ АД 

притежава сертификат за качество по ISO 9001:1994. През 2003 г. дружеството е 

сертифицирано по ISO 9001:2000. В момента дружеството внедрява система за 

управление на околната среда, за което е получен сертификат за международен 

стандарт ISO 14001:2004. Дружеството е оборудвано с необходимите съоръжения за 

строителство на стоманени и полиетиленови газопроводи. Експлоатационната 

дейност на „Софиягаз“ ЕАД включва безаварийно функциониране на 

газоразпределителната мрежа и надеждно снабдяване на потребителите с природен 

газ на територията на общината. През 2008 г. не са допуснати прекъсвания на 

доставките на природен газ по вина на „Софиягаз“ ЕАД. Доставеният газ отговаря 

на заложените в договора изисквания за входно налягане, минимален и максимален 

часов разход и степен на одориране. 
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 Използването на натрупания опит на „Софиягаз“ ЕАД дава възможност за 

качествено проектиране, строителство и експлоатация на газоразпределителна 

мрежа и съоръжения на територията на Столична община, СОР Банкя и община 

Божурище.   

 Органи на управление на дружеството са Общото събрание на акционерите, 

които избират Съвет на директорите, представен от трима членове. Съветът на 

директорите решава въпросите с управлението на дружеството и се отчита пред 

Общото събрание на акционерите. Членовете на Съвета на директорите се избира за 

срок от 5 години, като могат да бъдат преизбирани без ограничения. 

 Организационната структура на „Софиягаз“ ЕАД включва административно-

управленски персонал и четири дирекции: 

 – Дирекция „Икономическа“, която отговаря за планирането, финансовия 

контрол и продажбите в дружеството. 

 – Дирекция „Продажби“ осъществява маркетинга, обслужването на 

клиентите и снабдяването с природен газ. 

 – Дирекция „Производство“ извършва изграждането, експлоатацията и 

сервиза на газоразпределителната мрежа, вътрешните газови инсталации и монтажа 

на битови газови уреди. 

 – Дирекция „Централно диспечерско управление“. 

 Правното обслужване на дружеството, финансово-счетоводната дейност, 

връзките с обществеността и дейността по управление на човешките ресурси се 

осъществяват с договори за комплексно обслужване с мажоритарния собственик на 

дружеството – „Овергаз Инк.“ АД. Общият брой на персонала в „Софиягаз“ ЕАД 

към 31 март 2009 г. е 125 служители. Подборът на служителите се извършва по ясни 

критерии за образование, опит и качества на кандидатите. Броят на специалистите с 

висше образование в дружеството е 54 % от служителите. От тях с висше 

техническо образование са 39 % от специалистите. Изградената структура на 

дружеството и опитният персонал дават възможност задълженията по издадените 

лицензии да се изпълняват качествено.  

  Първите си лицензии за дейността „разпределение на природен газ“ 

„Софиягаз“ ЕАД получава през юли 2002 г. за територията на община Божурище и 

СОР Банкя и през октомври 2003 г. за територията на Столична община. До момента 

на територията на Столична община и СОР Банкя е изградена газоразпределителна 

мрежа с дължина 438 735 м, на територията на община Божурище – 29 239 м, или 

общо 467 974 м с над 14 400 бр. съоръжения.  

 През 2008 г. на територията на Столична община, включително СОР Банкя са 

изградени следните полиетиленови газопроводи: 
 

Диаметър, мм Дължина, м 

32 9854 

63 33 621 

110 5159 

160 3618 

200 3590 

250 6742 

ст 484 

Общо 63 068 
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 Към тези газопроводи са включени 1780 бр. съоръжения.  

  На територията на община Божурище са изградени следните полиетиленови 

газопроводи: 
 

Диаметър, мм Дължина, м 

32 69 

63 50 

Общо 119 

 

 Към ГРМ са изградени 52 бр. съоръжения.                                                                    

 Съгласно представения бизнес план на дружеството за периода 2007 – 2011 г. 

строителството на газоразпределителната мрежа на територията на Столична 

община и СОР Банкя ще продължи, както следва: 
 

Разпределителни газопроводи 

и отклонения, м 
2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Полиетилен, диаметър 32 мм 9500 12 000 9000 

Полиетилен, диаметър 63 мм 41815 25252 24457 

Полиетилен, диаметър 110 мм 14366 5231 9844 

Полиетилен, диаметър 160 мм 6962 8061 9655 

Полиетилен, диаметър 160 мм 5889 3094 524 

Общо 78532 53637 53479 

Брой съоръжения 5493 7168 6732 

 

 До 2011 г. на територията на община Божурище ще се изградят следните 

газопроводи: 
   

Разпределителни газопроводи 

и отклонения, м 
2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Полиетилен, диаметър 32 мм 215 300 250 

Полиетилен, диаметър 63 мм 200 183 183 

Общо 415 483 433 

Брой съоръжения 117 293 147 

 

 За петгодишния период на територията на Столична община и СОР Банкя ще 

се изгради ГРМ с дължина 276 569 лин. метра и 29 830 бр. съоръжения, на 

територията на община Божурище ГРМ с дължина 1780 лин. метра, 1587 бр. 

съоръжения или общо 278 349 лин. метра с 31 417 бр. съоръжения.  

  По изградената ГРМ в Столична община и СОР Банкя се разпределя 

природен газ. През 2008 г. броят на присъединените потребители и консумацията на 

природен газ са следните: 
 

Вид потребители Количество газ, хил. м
3
 

Стопански потребители, бр. 40 187,476 
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Битови потребители, бр. 13 690,703 

Общо 53 878,179 

 

 Общият брой на потребителите през 2008 г. се е увеличил спрямо 

предишните години, като е достигнал 10 415. 

 На територията на община Божурище през 2008 г. не са присъединени 

стопански потребители, а броят на присъединените битови потребители е 50. 

Общият брой на присъединените потребители с натрупване към края на 2008 г. е 

796. Консумацията на природен газ за стопанските потребители е 2617,426 хил. 

м
3
/год., за битовите е 1044,890 хил. м

3
/год или общо 3662,316 хил. м

3
/год. 

 Съгласно приложения бизнес план броят на потребителите и потреблението 

на природен газ до 2011 г. ще нараства, както следва: 

             – Столична община и СОР Банкя – 150 142 хил. м
3
/год с 29 823 потребители 

             – Община Божурище – 5114 хил. м
3
/год с 1348 потребители 

 ДКЕВР е извършила през 2008 г. планова проверка за дейността на 

„Софиягаз“ ЕАД на територията на Столична община, СОР Банкя и община 

Божурище. Констатирано е, че изградената ГРМ на територията на общините е в 

много добро техническо състояние и са спазени изискванията на Наредбата за 

устройство и безопасна експлоатация на преносните и разпределителни 

газопроводи, на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ. Не са 

налице технологични и технически пречки за присъединяване на община Божурище 

към територията на Столична община и СОР Банкя.                                 

  „Софиягаз“ ЕАД декларира, че спазва нормативните изисквания за опазване 

на околната среда при изменение на лицензиите за газоснабдяване на Столична 

община и община Божурище. РИОСВ София за периода 2003 – 2009 г. е издал 18 

решения да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на 

инвестиционните предложения за изграждане на ГРМ на територията на Столична 

община и община Божурище. „Софиягаз“ ЕАД има сключен договор за обслужване 

от служба за трудова медицина със СТМ „Стройинвестхолдинг“. Изработена е 

програма за оценяване здравния риск на работещите в „Софиягаз“ ЕАД. Осигурени 

са лични предпазни средства, необходими за гарантиране безопасност при 

осъществяване на трудовата дейност от работниците. Провеждат се инструктажи и 

задължителни медицински прегледи съгласно наредби на МТСП и МЗ. В 

„Софиягаз“ ЕАД е изграден комитет по условия на труда съгласно ЗЗБУТ и орган по 

безопасност и здраве. При извършени проверки не са констатирани несъответствия 

със законовите разпоредби.  

 В своята дейност „Софиягаз“ ЕАД се придържа към точно изпълнение на 

изискванията на нормативната уредба. Прилагат се Правила за работа при аварии и 

аварийни ситуации, инструкции и планове за дейност при различни ситуации при 

експлоатацията на ГРМ. Органите за държавен противопожарен контрол са 

съгласували инвестиционните проекти и са дали писменото си съгласие за ползване 

от дружеството на построените обекти.                        

 Представеното описание на територията, за която се иска изменение на 

лицензиите, включва Столична община и община Божурище. Столична община, в 

която е включена и СОР Банкя, е разположена в Софийското поле на площ от 1349 

кв. км със средна надморска височина около 550 м. По неофициални данни нейното 

население достига до 2 млн. души. Столична община е разделена на 24 района, 
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включващи гр. София и 37 населени места. За общината е характерен 

умереноконтиненталният климат, като средната годишна температура е 10 
о
С. 

Община Божурище е разположена западно от гр. София и граничи още с общините 

Перник, Брезник, Костинброд и Сливница. Теренът е предимно равнинен, с площ 

142 884 дка и надморска височина 625 – 645 м. На територията на общината са 

разположени гр. Божурище и 9 села. Представената схема на газификация включва 

Столична община, СОР Банкя и община Божурище и населените места в тях.  

 Дружеството е представило подробни данни за притежаваните материални 

ресурси, информационни мрежи и софтуер за осъществяване на дейността 

„снабдяване с природен газ от краен снабдител“. Дейността на дружеството се 

осъществява от инфраструктура на информационните технологии и информационни 

и приложни софтуерни системи. Инфраструктурата на информационните 

технологии включва работните компютърни станции и периферните към тях 

устройства, компютърните мрежи, свързани с център, и тяхното управление. 

Информационните и приложните софтуерни системи са от най-последни версии и 

дават възможност за повишаване качеството на обслужване и ефективността на 

работата, набиране на информация за осъществяване на контрол и надеждна 

експлоатация на газоразпределителната мрежа. 

 За установяване на финансовите възможности на „Софиягаз“ ЕАД 

дружеството е предоставило одитирани годишни финансови отчети за периода 2006 

– 2008 г., от които се вижда, че дружеството е постигнало много добри показатели 

за рентабилност и ликвидност и е реализирало положителни финансови резултати за 

периода.  

 За бъдещето развитие на дейността си дружеството има разработен бизнес 

план за периода 2007 – 2011 г. за газифициране на териториите на Столична 

община, СОР Банкя и община Божурище, който е одобрен от ДКЕВР с Решение № 

БП-002/04.03.2009 г.  

 С Решение № Ц-09/01.04.2009 г. ДКЕВР е утвърдила на „Софиягаз“ ЕАД, 

считано от 01.04.2009 г., цени, приложими на териториите на Столична община, 

СОР Банкя и община Божурище, при продължителност на регулаторния период до 

2011 г. включително. 

  

Предвид гореизложеното, 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

 1. На основание чл. 51, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката, изменя за срока 

на тяхното действие издадените на „Софиягаз“ ЕАД Лицензия № Л-184-

08/17.12.2004 г. за дейността „разпределение на природен газ“ и Лицензия № Л-184-

12/27.04.2009 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за 

територията на Столична община и СОР Банкя, като присъединява към територията 

на тези лицензии територията на община Божурище (изменените по тази точка 

лицензии са приложение и неразделна част от настоящото решение). 

 2. На основание чл. 55, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката, прекратява 

издадените на „Софиягаз“ ЕАД Лицензия № Л-176-08/17.12.2004 г. за дейността 
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„разпределение на природен газ“ и Лицензия № Л-176-12/27.04.2009 г. за дейността 

„снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за територията на община 

Божурище. 

 

 Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд 

в 14 (четиринадесет) дневен срок. 
 

Председател: 
Проф. д.т.н. инж. К. Шушулов 

Гл. секретар: 
 Инж. А. Илиева 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ Пр-Л-037-03 от 6 юли 2009 г. 

 

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито 

заседание, проведено на 06.07.2009 г., като разгледа преписката, образувана с 

Решение на ДКЕВР по т. 5 от протокол № 112/01.06.2007 г., доклад с вх. № Е-

ДК-236/12.06.2009 г. и след проведено на 01.07.2009 г. открито заседание, 

установи следното. 

 

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е издала на „Нова 

плама“ АД, гр. Плевен, Лицензия № Л-037-03/15.11.2000 г. за дейността 

„производство на електрическа и топлинна енергия“ за срок от 15 години. 

 С писмо на Плевенския окръжен съд (ПлОС) с вх. № Е-08-00-127/15.05.2007 

г., в комисията е постъпил заверен препис от съдебно решение от 19.05.2006 г. по 

т.д. № 53/1998 г. по описа на ПлОС, с което съдът, на основание чл. 710, във връзка 

с чл. 709, ал. 1 от Търговския закон, обявява „Нова плама“ АД, с. Ярлово, област 

София, в несъстоятелност и прекратява дейността на предприятието на длъжника.  

 Решението на ПлОС, с което „Нова плама“ АД е обявена в несъстоятелност, е 

влязло в сила на 28.12.2006 г. 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 4 от Закона за 

енергетиката и чл. 66, ал. 2, във връзка с чл. 67, ал. 1, т. 5 от Наредбата за 

лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ), с решение по т. 5 от протокол № 

112/01.06.2007 г. комисията е открила административно производство за 

прекратяване на Лицензия № Л-037-03/15.11.2000 г. във връзка с влизане в сила на 

решението на ПлОС за обявяване на „Нова плама“ АД в несъстоятелност. 

 С писмо с изх. № Е-14-29-4/08.06.2007 г., на основание чл. 69, ал. 1 от НЛДЕ, 

синдиците на дружеството са били уведомени писмено за откриване на 

административното производство, като им е бил определен 14-дневен срок за 

представяне на писмено становище по основанията за прекратяване на лицензията. 

С писмо с изх. № Е-03-17-43/08.06.2007 г., на основание чл. 69, ал. 2 от НЛДЕ, са 

поискани становища по откритата процедура от компетентните държавни и 

общински органи, посочени в чл. 70, ал. 2 от НЛДЕ, а именно: Министерство на 

икономиката и енергетиката (МИЕ), Министерство на регионалното развитие и 
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благоустройството (МРРБ), Министерство на отбраната (МО), „НЕК“ ЕАД и 

Община Плевен. 

 С писмо с вх. № Е-03-17-43/11.07.2007 г. МО е изразило становище, че не 

възразява по образуваната преписка относно прекратяване на лицензията на „Нова 

плама“ АД, но счита за целесъобразно МИЕ да декларира, че мощностите не са 

включени по военновременната производствена програма. В тази връзка и предвид 

обстоятелството, че МИЕ не е представило в срок изисканото становище относно 

прекратяването на лицензията на „Нова плама“ АД, с писмо с изх. № Е-03-17-

43/19.07.2007 г. от МИЕ е изискано заедно със становището относно прекратяването 

на лицензията да предостави на комисията и информация дали мощностите са 

включени по военновременната производствена програма. До настоящия момент 

МИЕ не е предоставило поисканите становище и информация. МРРБ е изразило 

становище, че са налице правни основания за вземане на решение от страна на 

комисията за прекратяване на Лицензия № Л-037-03/15.11.2000 г. на „Нова плама“ 

АД за производство на електрическа и топлинна енергия. С писмо с вх. № Е-03-17-

43/25.06.2007 г. „НЕК“ ЕАД е уведомило комисията, че не изкупува електрическа 

енергия от „Нова плама“ АД от 2000 г. поради обстоятелството, че същата не 

произвежда такава.  

 Останалите заинтересовани държавни и общински органи, посочени в чл. 70, 

ал. 2 от НЛДЕ, и синдиците на дружеството-лицензиант не са представили 

становища в 14-дневния срок по чл. 69, ал. 2 и 3 от НЛДЕ.  

 

 Във връзка с изискването на чл. 13, ал. 3, т. 1 от Закона за енергетиката е 

проведено открито заседание на комисията за разглеждане на доклад с вх. № Е-ДК-

236/12.06.2009 г., на което не са се явили представители на „Нова плама“ АД – в 

несъстоятелност. 

 

 Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 1, във връзка с 

чл. 55, ал. 1, т. 4 от Закона за енергетиката и чл. 67, ал. 1, т. 5 от Наредбата за 

лицензиране на дейностите в енергетиката, 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

 Прекратява Лицензия № Л-037-03/15.11.2000 г. за дейността „производство 

на електрическа и топлинна енергия“, издадена на „Нова плама“ АД, със седалище и 

адрес на управление: област София, община Самоков, с. Ярлово, с ЕИК 114048401. 

 

 Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд 

в 14 (четиринадесет) дневен срок. 
 

За председател: 
Доц. инж. В. Кирчев 

Гл. секретар: 
 Инж. А. Илиева 
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Р Е Ш Е Н И Е 

№ Л-303 от 20 юли 2009 г. 

 

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито 

заседание на 20.07.2009 г., след преглед на приложените документи по преписка 

№ П-7/2009 г., образувана по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-9/03.04.2009 г. от „Хаос 

Инвест“ ЕАД за издаване на лицензия за дейността „производство на 

електрическа енергия“ преди изграждане на енергийния обект и събраните 

данни от проведеното на 15.07.2009 г. открито заседание по преписката, 

установи следното. 

 

 „Хаос Инвест“ ЕАД е подало заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-9/03.04.2009 г. с 

искане за издаване на лицензия за производство на електрическа енергия преди 

изграждане на енергийния обект, на основание чл. 39, ал. 3 от Закона за 

енергетиката. 

 Заявителят е търговец по смисъла на търговския закон и е регистриран като 

еднолично акционерно дружество със седалище и адрес на управление: гр. Варна, 

район „Приморски“, к.к. Златни пясъци, ж.к. „Сънрайз“, бл. Б, вх. В, ет. 6, ап. 11. 

Дружеството е вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията към 

Министерството на правосъдието с ЕИК 148139480. 

 Капиталът на дружеството е в размер на 100 000 лв., разделен на 10 000 бр. 

поименни акции с номинална стойност 10 лв. всяка. Акциите дават право на глас, 

право на дивидент и право на ликвидационен дял, освен ако не бъде предвидено 

друго в решение на дружествения орган за издаване на дадена емисия акции. 

Акциите на дружеството се прехвърлят свободно, без ограничения или условия, при 

спазване на изискванията на действащото законодателство за сделки с ценни книжа. 

 В капитала на дружеството е записана непарична вноска, описана в т. 33 на 

раздел Общ статус от удостоверението имоти. 

 Дружеството е с едностепенна система на управление, управлява се от 

тричленен съвет на директорите и се представлява от изпълнителния директор Ханс 

Таубингер. Борис Златков Асенов е упълномощен за представител, който да 

представлява юридическото лице „Хаос Инвест“ ЕАД в отношенията му с ДКЕВР.  

 Предметът на дейност на дружеството е: „производство, пренос, 

разпределение, търговия, обществена доставка и снабдяване с електрическа енергия 

от крайни снабдители след получаване на съответната лицензия; покупка на стоки 

или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; 

търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и 

превозни сделки; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел 

продажба; туроператорска агентска дейност след получена лицензия; хотелиерство 

и ресторантьорство след получена лицензия.“ 

 Дружеството не е обявено в несъстоятелност, не е в производство за 

обявяване в несъстоятелност, не е в ликвидация, не му е отнемана лицензия за 

производство на електрическа енергия, както и не му е отказвано издаването на 

лицензия за същата дейност.  

 Следователно издаването на лицензия няма да е в противоречие с чл. 40, ал. 

4, т. 1 – 3 от Закона за енергетиката. 
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 В хипотезата на издаване на лицензия преди да е изграден енергийният 

обект, с който ще се осъществява лицензионната дейност, изискването заявителят да 

има вещни права върху този енергиен обект съгласно чл. 40, ал. 2 от Закона за 

енергетиката, трябва да е налице към момента на започване на лицензионната 

дейност. Съгласно чл. 22, ал. 1 от Наредбата за лицензиране на дейностите в 

енергетиката (НЛДЕ), при въвеждане в търговска експлоатация на енергийния обект 

лицензиантът е длъжен да представи пред комисията документи, сред които и 

такива, доказващи правото на собственост, съответно ограниченото вещно право на 

ползване върху обекта, с който ще се осъществява лицензионната дейност.  

 В подаденото от „Хаос Инвест“ ЕАД заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-9/03.04.2009 

г. към приложените по преписката документи е представено описание на 

територията на ветроенергийния парк, за който се иска лицензия за производство на 

електрическа енергия преди изграждане на енергийния обект и заверени копия от 

утвърдените устройствени схеми и планове на населеното място. 

 Дружеството е представило идеен инвестиционен проект за изграждане на 

ветроенергиен парк с инсталирана мощност от 16 MВт. Проектът предвижда 

изграждане на ветроенергиен парк „Могилище Запад“ в землището на с. Вранино и 

с. Могилище, община Каварна, област Добрич. Площадката на ветроенергийния 

парк е разположена на 3,5 км на североизток от с. Могилище и на 7,5 км север-

североизток от Каварна, област Добрич, в североизточна България.  

 Графикът със сроковете на строителство на проекта и пускане в 

експлоатация на ветроенергиен парк „Могилище Запад“ е, както следва: 

 – изпълнение на фундаментите – до края на март 2009 г.; 

 – изпълнение на проекта част електрическа – до края на март 2009 г.; 

 – монтаж на вятърните генератори – до края на май 2009 г.; 

 – пускане в експлоатация на парка – до края на октомври 2009 г. 

 За оценка на вятърния потенциал и за определяне на проектната височина на 

установяване на пропелера са използвани данни от специализирано проучване на 

DEWI GmbH, Германия – Институт по вятърна енергия, с акредитация съгласно ЕN 

ISO/IEC 17025 от Deutsches Akkreditierungssystem Prüfwesen GmbH – германска 

служба за акредитация, със задача: „Анализ на вятърния потенциал и оценка на 

добива на енергия за единични вятърни турбини и ветроенергийни паркове“ DEWI-

02-WP. 

 Основа на изчисленията са измерените данни за вятъра от две измервателни 

мачти в продължение на 12 месеца от средата на октомври 2006 г. до средата на 

октомври 2007 г.  

 Получените резултати са екстраполирани чрез корелация с данните от 

метеорологичната станция Kagalniceanu (Румъния). 

 На база на данните от цитирания по-горе период за режима на вятъра в 

предлаганата площадка за строителство, представени като статистическо 

разпределение на скоростта на вятъра по време и посока са изготвени основните 

входни данни за предпроектно проучване, а именно:  

 – средна скорост на вятъра в границите 5,4–7,8 м/сек;  

 – средна годишна плътност на вятърния поток е в границите 213 – 375 Вт/м
2
;  

 Предварителният анализ на оптимално разположение показва възможност за 

разполагане на 8 бр. вятърни генератори с единична мощност 2 MВт, или с обща 

инсталирана мощност 16 MВт.  
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 За реализация на инвестиционното предложение се използват вятърни 

генератори от тип V90 на фирма VESTAS (Дания) със следните технически 

характеристики: 

 – мощност – 2 MВт; 

 – диаметър на ротора – 90 м; 

 – височина на оста на турбината –105 м; 

 – кули върху бетонни фундаменти; 

 – брой на витлата – 3 бр. 

 Особеност на използвания тип вятърни генератори на фирма VESTAS, тип 

V90, е, че цялото оборудване на генератора, неговото управление и трифазният 

трансформатор се намират в гондолата.  

 В основата на всяка кула ще се монтира КРУ 20 кВ и заземителен контролер. 

В КРУ 20 кВ ще се съдържа: 

 – кабелен вход с разединител; 

 – трансформаторен извод оборудван с прекъсвач; 

 – кабелен вход с разединител. 

 Схемата на свързване на вятърните генератори за целия парк се предвижда да 

бъде лъчева.  

 Всяко табло за управление на вятърния генератор е оборудвано с компютър, 

който ще следи режима на работа на ветрогенератора, параметрите на 

електроенергийната система, вятърния потенциал и ще управлява вятърния 

генератор. Режимът на работа ще бъде напълно автоматичен. При скорост на вятъра 

под 4 м/сек компютърът ще изключва генератора и ще застопорява ротора. При по-

голяма скорост на вятъра вятърният генератор ще се само стартира, автоматично ще 

се синхронизира с мрежата и ще се включва в паралел към електроенергийната 

система. При скорост на вятъра над 25 м/сек ще се задейства система за спиране и 

роторът ще се застопорява. При нормализиране на вятърния потенциал вятърният 

генератор ще се стартира автоматично. При изключване на електропровода от 

подстанцията генераторът ще се изключва, а включването ще се осъществи 10 

минути след нормализирането на напрежението в енергийната система.    

 За изнасяне на произведената електрическа енергия от ветроенергийния парк 

до подстанция „Каварна“ са предвидени три главни разпределителни уредби (ГРУ1, 

ГРУ2 и ГРУ3). Средствата за търговското измерване ще бъдат монтирани в ГРУ1. 

 Ветроенергийният парк ще се присъедини към нова килия в подстанция 

„Каварна“, след нейното разширение. Килията в п/ст „Каварна“, за която „Е.ОН 

България мрежи“ АД е подало към „НЕК“ ЕАД искане за проучване с изх. № 47-

ДУА-235/11.02.2008 г., ще се оборудва съгласно изискванията на „НЕК“ ЕАД 

(съгласно изискванията на Наредба № 6 за присъединяване на производители и 

потребители на електрическа енергия към преносната и разпределителните 

електрически мрежи). 

 На база на данните за режима на вятъра в предлаганата площадка за 

строителство и въз основа на предварителните анализи на вятърния потенциал 

средното годишно електропроизводство от ветроенергийния парк се очаква да 

възлезе на 48 000 MВтч годишно, при средна часова използваемост над 2250 часа.  

 Дружеството е представило писмо от Министерството на околната среда и 

водите – Регионална инспекция по околна среда и водите, гр. Варна, от 07.04.2009 

г., във връзка с настъпили изменения: промяна на инвестиционното предложение по 
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Решения № 188-ПР/2007 г., 191-ПР/2007 г., 240-ПР/2007 г., 241-ПР/2007 г. за 

преценяване на необходимост от извършване на оценка на въздействието върху 

околната среда за инвестиционното предложение за поставяне на по един брой 

вятърни генератори в поземлените имоти, като се променят обстоятелствата, при 

които са били издадени горецитираните решения. За изграждане на общо 8 бр. 

вятърни генератори РИОСВ – гр. Варна, счита, че не е необходимо провеждане на 

нова процедура за преценяване на ОВОС, като изискванията към издадените 

решения (цитирани по-горе) остават в сила.  

 „Хаос Инвест“ ЕАД е поискало срокът на лицензията за производство на 

електрическа енергия от ветроенергиен парк да бъде 25 години. Направеното искане 

е обосновано с мотивите, че нормалният срок на експлоатация на вятърните 

генератори е двадесет и пет години. 

 

 След разглеждане на преписката по същество за установяване на 

съответствието с критериите за издаване на лицензия за производство на 

електрическа енергия преди изграждане на енергийния обект съгласно чл. 40 от 

Закона за енергетиката и чл. 19 от НЛДЕ, ДКЕВР счита, че проектът на „Хаос 

Инвест“ ЕАД съответства на правните и техническите изисквания за издаване на 

лицензия за производство на електрическа енергия преди изграждане на енергийния 

обект. 

 Изискване на чл. 20, ал. 1 от НЛДЕ е комисията да установи дали заявителят 

има финансови възможности за изграждане на енергийния обект. „Хаос Инвест“ 

ЕАД е регистрирано през 2007 г. и е представило годишен финансов отчет за 2008 

г., вкл. приложение към него. През отчетната 2008 г. дружеството не е упражнявало 

дейност от производство на електрическа енергия от възобновяеми източници. От 

представения годишен финансов отчет за 2008 г. е видно, че балансовата стойност 

на дълготрайните материални активи е 11 956 хил. лв., като от тях земи са 100 хил. 

лв., съоръжения 9 хил. лв. и в процес на изграждане са активи за 11 847 хил. лв. От 

активите в процес на изграждане, през отчетната година са финансирани активи на 

обща стойност 9533 хил. лв. Дружеството е получило заем през 2008 г. от 

едноличния собственик на капитала „Аквавенто Холдинг“ ООД, Австрия, в размер 

на 13 344 хил. лв., вкл. лихвата, като сделката е отчетена като задължение със срок 

до 1 година.  

 За отчетния период дружеството не е постигнало оперативна доходност от 

дейността си, като отчетените през 2007 и 2008 г. сумарни загуби са в размер на 315 

хил. лв., в резултат на което собственият капитал на дружеството е отрицателна 

величина. Отчетените финансови резултати на дружеството са във връзка с процеса 

по активна инвестиционна дейност. За доказването на паричен ресурс дружеството е 

предоставило удостоверение от „ПроКредит Банк“ в увeрeние на това, че към 

24.04.2009 г. притежава 3590 лв. и 52 499 евро. 

 Бюджетната стойност на инвестиционния проект е 26 506 000 евро или 

51 841 хил. лв., като предвиденото финансиране на проекта ще се извърши със 17 % 

собствен капитал и 83 % привлечен капитал. Общата сума на инвестицията включва 

и общи разходи за присъединяване (подстанции и електропроводи) на стойност 

600 000 евро. 

 Кредитното финансиране се очаква да бъде осигурено от „Имморент Банк“ 

ООД, като дружеството е представило писмо, с което банковата институция 
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изразява намерение за финансиране на ветроенергиен парк „Могилище Запад“, 8 бр. 

съоръжения VESTAS, тип V90, на обща стойност 22 950 000 евро. Условията по 

кредита са: минимален собствен капитал на „Хаос Инвест“ ЕАД – 4 000 000 евро, 

собствено дялово участие 15 %, залагане на общото дялово участие, право на 

ползване върху дяловете на дружеството „Хаос Инвест“ ЕАД, ипотечно осигуряване 

на земните участъци, право на искане при загуби и солидарна отговорност от 

2 000 000 евро, гаранция за пускане в експлоатация на обекта. Банката уведомява, че 

параметрите по кредитното споразумение изискват одобрението на експертния 

съвет на финансовата институция. 

 В допълнение, „Аквавенто Холдинг“ ООД, в качеството на едноличен 

собственик на капитала на „Хаос Инвест“ ЕАД, е представило писмо, с което 

потвърждава съгласие за финансиране от „Имморент Банк“ ООД и финансиране от 

страна на „Аквавенто Холдинг“ ООД  4 050 000 евро.  

 Финансовият модел е разработен за срок от 15 години и съдържа вижданията 

на заявителя относно условията на финансирането на проекта и очакваните приходи 

и разходи на дружеството при осъществяване на лицензионната дейност.    

 Основните допускания при разработване на модела са следните. 

 

Вид Стойност 

Инсталирана мощност, МВт 16 

Стойност на инвестицията, лв. 51 841 230 

Стойност на инвестицията за 1 кВтч инсталирана мощност, лв. 3240 

Средна годишна производителност, МВтч 48 000 

Размер на привлечени средства, лв. 43 028 221 

Период на кредита 12 

 

 Съгласно чл. 16, ал. 2 от Закона за възобновяемите и алтернативните 

енергийни източници и биогоривата, общественият доставчик, съответно крайните 

снабдители изкупуват електрическата енергия, произведена от възобновяеми 

енергийни източници или алтернативни енергийни източници, с изключение на 

енергията, произведена от водноелектрически централи с инсталирана мощност над 

10 MВт, по преференциални цени.  

 Приходите за първата година от бизнес плана на „Хаос Инвест“ ЕАД са 

формирани на база прогнозна средна годишна производителност от 12 000 МВтч и 

одобрената с Решение на ДКЕВР № Ц-04/30.03.2009 г. цена, по която вятърни 

електрически централи с до 2250 часа пълни ефективни годишни часове на работа и 

с инсталирана мощност 800 кВт и повече, продават електрическа енергия на 

обществения доставчик и/или на обществените снабдители в размер на 189 

лв./МВтч. За останалия период 2010 – 2024 г. прогнозната средногодишна 

производителност е 48 000 МВтч, като приходите са формирани при цена 189 

лв./МВтч за 36 000 МВтч до 2250 часа, а за останалото количество произведена 

електрическа енергия над 2250 часа – по 172 лв./МВтч. Общите приходи от 

продажба на енергия нарастват годишно с 1,5 % след постигането на пълната 

производствена мощност на инвестиционния проект, което е свързано с очакванията 

на дружеството за повишаване на преференциалната цена на електрическата 

енергия. 
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 Дружеството е представило прогнозна структура и обем на разходите за 

периода 2009 – 2024 г. в съответствие с изискванията на чл. 19 от НЛДЕ, като са 

предвидени разходи за поддържане, застраховане, персонал и др.  

 Общият размер на приходите от продажби за целия период на бизнес плана 

ще възлизат на 153 163 хил. лв., при така заложената средногодишна 

производителност. 

 Разходите са формирани при отчитане на етапното изграждане на обекта и са 

съобразени със сроковете на строителството и въвеждането на генериращите 

съоръжения в експлоатация. Финансовите разходи са на база разработен 

погасителен план по инвестиционния кредит. Дружеството е представило кредитен 

план на банковия заем по години, при следните финансови параметри: сума на 

кредита 43 028 221 лв., срок на погасяване на кредита 12 години при годишен 

лихвен процент 6,80 % за първите 36 месеца и 6,50 % до края на периода, като 

годишната погасителна вноска е на 6 месеца.  

 При така зададените параметри, очакваната нетна печалба за 2009 г. е 

260 201 лв. и постепенно се увеличава до 5 626 307 лв. през 2024 г. От представения 

отчет за паричния поток е видно, че за всяка една година акумулирания нетен 

паричен поток от реализирането на проекта има положителна величина, което 

показва, че дружеството очаква, че ще разполага с необходимата ликвидна 

наличност за изплащане на средствата, необходими за осъществяване на 

инвестиционната и производствената  си програма за периода на проекта.  

 Заложените от дружеството предположения за финансовото развитие на 

дейността определят ефективността на инвестиционния проект като добра, в т.ч.: 

 – при заложена норма на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане 

от 8,2 % и приета от дружеството норма на дисконтиране от 9 %, вътрешната норма 

на възвръщаемост за проекта е 13,73 %;  

 – нетната настояща стойност на проекта е положителна величина и е в размер 

на 13 560 хил. лв. при норма на дисконтиране 9 % и съответно 16 604 хил. лв., при 

норма на дисконтиране равна на приетата от заявителя норма на възвръщаемост на 

капитала преди данъчно облагане. 

 Ефективността на инвестиционния проект остава приемлива и при приходи, 

формирани с действащите преференциални цени за изкупуване на електрическа 

енергия, произведена от вятърни генератори. 

 По силата на чл. 14, ал. 3 от НЛДЕ, първият бизнес план на лицензианта се 

одобрява от комисията при издаване на лицензията. „Хаос Инвест“ ЕАД е 

представило бизнес план, изготвен в съответствие с изискванията на чл. 14 от 

НЛДЕ. С оглед на това, той ще бъде одобрен с настоящото решение на ДКЕВР. 

  

 В резултат на всичко изложено, може да бъде направен извод, че при равни 

други условия „Хаос Инвест“ ЕАД има финансови възможности да осъществява 

лицензионната дейност „производство на електрическа енергия“.  

 

 Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 1, чл. 39, ал. 1, т. 

1 и ал. 3 от Закона за енергетиката и чл. 20 от Наредбата за лицензиране на 

дейностите в енергетиката,  
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ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 
 

 1. Издава на „Хаос Инвест“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. 

Варна, район „Приморски“, к.к. Златни пясъци, ж.к. „Сънрайз“, бл. Б, вх. В, ет. 6, ап. 

11, вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията към 

Министерството на правосъдието с ЕИК 148139480, Лицензия № Л-303-

01/20.07.2009 г. за извършване на дейността „производство на електрическа 

енергия“, за срок от 25 (двадесет и пет) години, считано от датата на решението на 

ДКЕВР за разрешаване започване осъществяването на лицензионната дейност, като 

определя условията за изграждане на енергийния обект – ветроенергиен парк 

„Могилище Запад“ с инсталирана мощност от 16 MВт, находящ в землището на с. 

Вранино и с. Могилище, община Каварна, област Добрич, разположен на 3,5 км на 

североизток от с. Могилище и на 7,5 км север-североизток от Каварна, област 

Добрич, в североизточна България, срок за изграждане на енергийния обект и срок 

за започване на лицензионната дейност, така както е посочено в лицензията, – 

приложение към това решение. 

 2. На основание чл. 14, ал. 3 от Наредбата за лицензиране на дейностите в 

енергетиката, одобрява на „Хаос Инвест“ ЕАД бизнес план за периода 2009 – 2024 

г., приложение към това решение и към лицензията по т. 1. 
 

 Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд 

в 14 (четиринадесет) дневен срок. 
 

За председател: 
Инж. Л. Далакчиев 

За гл. секретар: 
Инж. В. Лозанов 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ Л-304 от 17 август 2009 г. 
  

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито 

заседание на 17.08.2009 г., след преглед на приложените документи по преписка 

№ 11/2009 г., образувана по заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-14/24.04.2009 г. на 

„Енерджи Брос“ ООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с 

електрическа енергия“ и събраните данни от проведеното на 10.08.2009 г. 

открито заседание по преписката и доклад с вх. № Е-ДК-299/29.07.2009 г., 

установи следното. 
 

 Преписка № 11/2009 г. е образувана по заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-

14/24.04.2009 г. от „Енерджи Брос“ ООД за издаване на лицензия за дейността 

„търговия с електрическа енергия“ на основание чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за 

енергетиката.  
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 При извършената проверка на заявлението и приложенията към него от 

формална страна е констатирано, че те не отговарят на изискванията на Наредбата 

за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ), поради което на основание 

чл. 4, ал. 2 от нея на заявителя е изпратено писмо с изх. № Е-ЗЛР-Л-14/15.05.2009 г. 

за предоставяне на допълнителни данни и документи. 

 С писмо с вх. № к.Е-ЗЛР-Л-14/08.07.2009 г. дружеството представи 

изисканите документи, след което се пристъпи към разглеждане на преписката по 

същество за установяване на съответствието на заявлението с нормативните 

изисквания за издаване на лицензия по чл. 40 от Закона за енергетиката, във връзка с 

чл. 17 от НЛДЕ. 
  

 При преценката на основателността на заявление за издаване на лицензия за 

дейността „търговия с електрическа енергия “ комисията, по силата на чл. 40, ал. 1, 

т. 1 от Закона за енергетиката, следва да установи дали заявителят е юридическо 

лице, регистрирано по Търговския закон, както и дали притежава технически и 

финансови възможности, материални и човешки ресурси и организационна 

структура за изпълнение на нормативните изисквания за осъществяване на 

лицензионната дейност. 

 Изискванията на чл. 40, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за енергетиката за наличие на 

вещни права на заявителя върху енергийния обект, както и доказателства, че същият 

отговаря на нормативните изисквания за безопасна експлоатация и за опазване на 

околната среда, са неприложими в тази хипотеза, тъй като при осъществяването на 

дейността „търговия с електрическа енергия“ липсва енергиен обект. 

 Заявителят е юридическо лице, вписано в търговския регистър на Агенцията 

по вписванията към Министерството на правосъдието като дружество с ограничена 

отговорност със седалище и адрес на управление: гр. София, 1113, район „Слатина“, 

ул. „Прелом“ № 10, ет. 1, ап. 3, с ЕИК 200609131, съгласно удостоверение с изх. № 

20090421150039 от 21.04.2009 г. 

 Следователно заявителят отговаря на изискванията на чл. 40, ал. 1 от Закона 

за енергетиката. 
  

 Предметът на дейност на дружеството е: „производство, внос, износ и 

търговия с електрическа енергия след получаване на лицензия за търговия с 

електрическа енергия съгласно Закона за енергетиката, оценка на енергийна 

ефективност, проучване, проектиране, строителство и инженеринг, управление и 

изпълнение на инвестиционни проекти, строителен надзор, покупка, строеж и 

обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и/или отдаване под наем, 

рекламна и консултантска дейност, транспортна и спедиторска дейност в страната и 

в чужбина, представителство (без процесионално), посредничество и агентство на 

местни и чужди физически и юридически лица, както и всички други търговски 

дейности, незабранени със закон“. 

 Дружеството е с капитал 5000 лв., внесен изцяло, и е в 100 еднакви дяла по 

50 лв. всеки един, разпределен между съдружниците: Владислав Огнянов Милчев – 

50 (петдесет) дяла и „Бай Сел България“ ЕООД – 50 (петдесет) дяла. 

 Дружеството се управлява от Владислав Огнянов Милчев и Огнян 

Красимиров Милчев и се представлява от всеки един от тях поотделно. 

 Дружеството не е в производство по несъстоятелност. Управителите на 

дружеството са представили декларации, че не са лишени от право да упражняват 
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търговска дейност, както и че не са осъждани с влязла в сила присъда за 

престъпление против собствеността или против стопанството.  

 Заявителят е представил и декларации, че дружеството не е подавало 

заявление за издаване на лицензия за търговия с електрическа енергия, не му е 

отнемана лицензията за дейността „търговия с електрическа енергия“, както и че не 

му е издаван отказ за издаване на такава. 

 Следователно издаването на лицензия няма да е в противоречие с чл. 40, ал. 

4, т. 1–3 от Закона за енергетиката. 
  

 Чл. 13, ал. 2, т. 7 от НЛДЕ изисква към заявлението за издаване на лицензия 

„Енерджи Брос“ ООД да представи доказателства, че отговаря на условията за 

финансово гарантиране на сключваните сделки с електрическа енергия, определени 

в Правилата за условията и реда за достъп до електропреносната и 

електроразпределителните мрежи (правилата). Съгласно чл. 8а, ал. 1 от правилата, 

обезпеченията на задължения по сделките с електрическа енергия, които 

дружеството трябва да поддържа, се определят в размер на 1/24 част от годишния 

оборот от търговия с електрическа енергия на територията на Република България, 

но не по-малко от 150 хил. лв. През първата година от лицензионната дейност 

размерът на обезпечението се определя съобразно прогнозната стойност на 

годишния оборот от търговия с електрическа енергия на територията на Република 

България съгласно представения бизнес план, който е в размер на 1110 хил. лв., т.е. 

за обезпечаване на задълженията си по сделките с електрическа енергия „Енерджи 

Брос“ ООД трябва да поддържа в специална сметка сума в размер на 150 000 лв. 

Дружеството е представило удостоверение от „Общинска банка“ АД с изх. № В-

497/07.07.2009 г., в което се посочва, че същото има открита специална 

разплащателна сметка в лева BG15SOMB91301046610202, като наличността по 

сметката към 07.07.2009 г. е 150 038 лв. 

 Срокът на лицензията, за който кандидатства заявителят, е 10 години. 

 Предлаганият срок на лицензията е обоснован с оглед необходимостта от 

натрупване на опит на енергийния пазар в Република България при неговото реално 

функциониране и планиране на дейността на дружеството в дългосрочен план. Този 

срок ще позволи на дружеството да придобие опит и да се утвърди професионално 

на пазара на електрическа енергия, както и гарантиране на възвръщаемост на 

инвестициите. 
 

 Лицензионната дейност „търговия с електрическа енергия“ дружеството ще 

осъществява, като ползва централен офис, находящ се в гр. София, ул. „Прелом“ № 

10, ет. 1, ап. 3, и офис в гр. София, ул. „Никола Габровски“ № 90, вх. 1, ет. 1, ап. 1. 

 „Енерджи Брос“ ООД има сключени договори за ползване под наем на 

офисите, които са оборудвани с необходимите офис мебели, мрежово-компютърно 

оборудване, принтери, скенери, факс, телефонни апарати. 

 Дружеството разполага с необходимия софтуер за извършване на дейността 

„търговия с електрическа енергия“, като ще бъдат използвани следните 

операционни системи: 

 – операционна система Microsoft Windows ХР Professional;  

 – версия на Word – Word 2006 SP-2; 

 – версия на Excel – Excel 2003 SP-2; 

 – версия на клиента за електронна поща – MS Outlook 2003;  
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 – версия на други програмни продукти, с които ще се обработва 

информацията;  

 – антивирусна защита – XVG Internet Security Network Edition, Grisoft AVG 

Internet Security Network Edition, AVG Antivirus Network Edition. 

 Съгласно чл. 136, ал. 2 от Правилата за търговия с електрическа енергия 

средствата за обмен на информация за целите на работа на пазара, осигурявани от 

търговските участници, се одобряват от оператора. 
  

 С писмо с изх. № 1580/20.03.2009 г. „Електроенергиен системен оператор“ 

ЕАД декларира, че „Енерджи Брос“ ООД е изпълнило изискванията за 

комуникационно и компютърно оборудване за електронен обмен на данни с 

оператора. Декларираните от дружеството технически средства (информационна 

мрежа, програмно осигуряване и комуникационна инфраструктура), необходими за 

сключване на сделки с електрическа енергия по свободно договорени цени 

(съгласно чл. 100, ал. 1 от Закона за енергетиката), отговарят на условията, 

определени в Правилата за търговия с електрическа енергия. 

 Изложените аргументи дават основание да се приеме, че „Енерджи Брос“ 

ООД отговаря на изискванията за наличие на техническа и материална осигуреност 

за сключване на сделки с електрическа енергия в съответствие с Правилата за 

търговия с електрическа енергия. 

 „Енерджи Брос“ ООД е предоставило данни за своята организационна и 

управленска структура, както и данни за образованието и квалификацията на 

ръководния персонал. 

 Разпределението на служителите е, както следва: енергетик; специалист по 

финансовите въпроси; специалист по юридическите въпроси; специалист по 

информационни технологии. 

 Предвижда се при развитие на дейността да бъдат привлечени и други 

специалисти. 

 Изложените от дружеството данни и доказателства дават основание да се 

приеме, че „Енерджи Брос“ ООД отговаря на изискванията за наличие на човешки 

ресурси за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“. 

 „Енерджи Брос“ ООД няма опит в извършване на дейността „търговия с 

електрическа енергия“. Дружеството ще извършва дейността „търговия с 

електрическа енергия“ съгласно Закона за енергетиката и приетите въз основа на 

него подзаконови нормативни актове. 

 Основен елемент от стратегията на дружеството е непрекъснато наблюдение 

на процесите на пазара на електрическа енергия, както и подготовка на дружеството 

за работа при новите условия, анализ на пазара на електрическа енергия, както и 

изучаване на изискванията на търговските партньори, непрекъснато обучение и 

повишаване на квалификацията на персонала и др. 

 Дружеството е представило проект на Правила за работа с потребителите. 

Същите са изготвени в съответствие с изискванията на чл. 15 от Наредбата за 

лицензиране на дейностите в енергетиката и следва да бъдат одобрени от 

комисията.  

 

 Преценката за наличието на финансови възможности на кандидат-

лицензианта за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“ е 
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направена на основата на анализ на прогнозното финансово развитие на дейността 

за периода на бизнес плана, включително очакваната доходност и наличие на 

достатъчно оборотни средства за обезпечаване на нормалния търговски цикъл при 

отчитане на необходимостта от постоянно поддържане на необходимия гаранционен 

депозит съгласно чл. 8а от Правилата за условията и реда за достъп до 

електропреносната и електроразпределителните мрежи. 

 Съгласно изискванията на чл. 14, ал. 1 от Наредбата за лицензиране на 

дейностите в енергетиката, дружеството е изготвило и представило в Държавната 

комисия за енергийно и водно регулиране бизнес план за периода 2009 – 2013 г. 

 Основните цели и показатели, залегнали в бизнес плана, са следните:  

 – Обемът на търговията с електрическа енергия за 2009 г. е в размер на 15 

000 МВтч. За периода 2010 – 2013 г. дружеството планира количества в размер, 

съответно на: 45 000 МВтч, 65 000 МВтч, 85 000 МВтч и за последната година от 

бизнес плана (2013 г.) 101 000 МВтч.  

 – Годишният оборот от търговия с електрическа енергия за 2009 г. е 1110 

хил. лв. За 2010 г. са планирани приходи от продажба на електрическа енергия в 

размер на 4125 хил. лв., за 2011 г. – 6000 хил. лв., за 2012 г. – 7969 хил. лв. и за 

последната година (2013 г.) – 9736 хил. лв. За 2009 г. дружеството посочва средна 

покупна цена на електрическата енергия в размер на 67,00 лв./МВтч и средна 

продажна цена, по която дружеството планира да продава електрическа енергия – 

74,00 лв./МВтч. 

 При съставяне на бизнес плана и прогнозирането на разходите и приходите 

за покупка и продажба на електрическа енергия за периода 2010 – 2013 г. 

дружеството е използвало следните параметри:  

 – прогнозна средна покупна цена на електрическата енергия в размер, 

съответно на: 69,00 лв./МВтч, 72,46 лв./МВтч, 75,36 лв./МВтч и 78,38 лв./МВтч; 

 – прогнозна средна продажна цена на електрическата енергия в размер 

съответно на: 91,66 лв./МВтч, 92,31 лв./МВтч, 93,75 лв./МВтч и 96,39 лв./МВтч. 

  Специфичната дейност „търговия с електрическа енергия“ не изисква 

осъществяването на големи инвестиционни разходи, поради което основна част от 

разходите на дружеството представляват разходи за покупка на електрическа 

енергия (почти 100 % от всички разходи за дейността) и оперативни разходи, в т.ч. 

разходи за външни услуги, материали, заплати и осигуровки и други разходи, които 

имат относителен дял по-малък от 0,5 %.  

 При така направените предвиждания за приходите и разходите на 

дружеството очакваната нетна печалба се повишава до края на периода на бизнес 

плана и достига до 311 хил. лв. за 2013 г. 

 Рентабилността на приходите от продажби, рентабилността на собствения 

капитал и рентабилността на активите имат много високи стойности за целия 

период на бизнес плана, което дава основание да се счита, че дружеството ще 

постигне добра доходност от дейността си.  

 Съотношението между краткотрайни активи и краткотрайни пасиви 

надхвърля значително минимално изискуемата стойност 1 за всички години от 

бизнес плана, което е показател че дружеството очаква да управлява дейността си 

при постоянно поддържане на добра обща ликвидност. При осъществяване на 

своята дейност дружеството планира да финансира дейността си със собствени 



 365 

средства, придобити от упражняване на дейността „търговия с електрическа 

енергия“. 

 За потвърждаване наличието на финансови възможности за осъществяване на 

лицензионната дейност, към заявлението е представено гаранционно писмо, 

издадено от „Бай Сел България“ ЕООД в качеството му на собственик на капитала 

на „Енерджи Брос“ ООД. С това писмо гарантът се задължава да изпълни 

претенциите по всеки иск срещу „Енерджи Брос“ ООД, отнасящи се до дейността 

„търговия с електроенергия“ в България, след като той е бил приет и по него е 

произнесено решение от съда. Издадената гаранция от „Бай Сел България“ ЕООД е 

валидна за целия период на упражняване на лицензионната дейност на територията 

на Република България. 

 В резултат на изложеното може да бъде направен извод, че при равни други 

условия дружеството ще управлява дейността си при осигуряване на достатъчно 

оборотни средства за финансовото обезпечаване на сделките с електрическа енергия 

и покриването на текущите задължения. 
 

 Постигането на заложените параметри в бизнес плана и спазването на 

изискванията на Правилата за условията и реда за достъп до електропреносната и 

електроразпределителните мрежи дават основание да се счита, че „Енерджи Брос“ 

ООД притежава финансови възможности за осъществяване на лицензионната 

дейност „търговия с електрическа енергия“. 
 

Предвид гореизложеното, 
 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

Р Е Ш И: 
 

 1. На основание чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката във връзка с чл. 

21, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката, издава на „Енерджи Брос“ ООД със 

седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина“, ул. „Прелом“ № 10, 

ет. 1, ап. 3, ЕИК 200609131, Лицензия № Л-304-15/17.08.2009 г. за извършване на 

дейността „търговия с електрическа енергия“ за срок от 10 (десет) години, 

Приложение № 1 към това решение. 

 2. На основание чл. 14, ал. 3 от Наредбата за лицензиране на дейностите в 

енергетиката, одобрява на „Енерджи Брос“ ООД бизнес план за периода 2009 – 2013 

г., Приложение № 2 към това решение и приложение към лицензията по т. 1. 

 3. На основание чл. 15 от Наредбата за лицензиране на дейностите в 

енергетиката, одобрява на „Енерджи Брос“ ООД Правила за работа с потребителите, 

Приложение № 3 към това решение и приложение към лицензията по т. 1. 
 

 Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд 

в 14 (четиринадесет) дневен срок. 
 

Председател: 
Проф. д.т.н. инж. К. Шушулов 

За гл. секретар: 
 С. Григорова 


