
  

 

   

 
П Р О Т О К О Л 

 

№ 116 

 
София, 02.06.2017 година 

 

 

Днес, 02.06.2017 г. от 10:51 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията), в състав „Енергетика“, ръководено 

от председателя доц. д-р Иван Н. Иванов.  

 

 На заседанието присъстваха членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи 

Осман, Александър Йорданов, Георги Златев и Евгения Харитонова, и главният 

секретар Росица Тоткова (без право на глас).  

 

 На заседанието присъстваха И. Александров – началник на отдел „Цени и 

лицензии: електропроизводство, ВКП на електрическа и топлинна енергия“ и експерти 

на КЕВР. 

 

Председателят установи, че няма възражения по проекта за дневен ред и няма 

други предложения, както и няма правни пречки за провеждане на заседанието, което 

протече при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Проект на решение относно: заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-4 от 17.02.2017 г. за 

одобряване на бизнес план на „Солвей Соди“ АД. 

Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова, 

 Ивайло Александров, Юлиана Ангелова, Цветанка Камбурова, 

 Йовка Велчева, Ели Алексиева 

 

2. Проект на решение относно: заявление с вх. № Е-14-28-3 от 03.04.2017 г за 

утвърждаване на цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара и определяне на 

преференциална цена на електрическа енергия от високоефективно комбинирано 

производство на „Солвей Соди” АД. 

Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова, 

Ивайло Александров, Георги Петров, Цветанка Камбурова, 

 Йовка Велчева, Ели Алексиева 

 

3. Проект на решение относно: заявление с вх. № Е-14-31-2 от 31.03.2017 г. за 

изменение на действащите цени на електрическата и топлинната енергия на „Брикел” 

ЕАД. 

Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова, 

 Ивайло Александров, Цветанка Камбурова, Георги Петров, 

 Йовка Велчева, Надежда Иванова, Ана Иванова, Ели Алексиева 

 

   
София – 1000, бул. ”Княз Дондуков“ № 8 -10; тел.: 988 24 98; 935 96 13; факс: 988 87 82 

 



 

4. Проект на решение относно: заявление с вх. № Е-14-03-5 от 31.03.2017 г. за 

изменение на действащите цени на електрическата и топлинната енергия на 

„Топлофикация - Перник” АД. 

Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова, 

 Ивайло Александров, Цветанка Камбурова, Георги Петров, 

 Йовка Велчева, Надежда Иванова, Ана Иванова, Ели Алексиева 

 

5. Проект на решение относно: заявление с вх. № Е-14-07-3 от 03.04.2017 г. за 

изменение на действащите цени на топлинната и електрическата енергия, подадено от 

„Топлофикация - Сливен” ЕАД. 

Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова, 

 Ивайло Александров, Цветанка Камбурова, Георги Петров, 

 Йовка Велчева, Надежда Иванова, Ана Иванова, Ели Алексиева 
 

 

По т.1. Комисията, след като разгледа бизнес план за периода 2017 г. - 2021 г., 

представен от „Солвей Соди” АД с писмо вх. № Е-ЗЛР-Р-4 от 03.04.2017 г., доклад 

с вх. № Е-Дк-301 от 16.05.2017 г., както и след провеждане на открито заседание на 

30.05.2017 г., установи следното: 

 

Административното производство е образувано по повод подадено в Комисията за 

енергийно и водно регулиране писмо вх. № Е-ЗЛР-Р-4 от  

03.04.2017 г. от „Солвей Соди” АД с представен бизнес план за периода 2017 г. - 2021 г. 

във връзка с подадено заявление за издаване на лицензия за производство на 

електрическа и топлинна енергия.  

За разглеждане на подаденото заявление за издаване на лицензия със заповед  

№ З-E-22 от 17.02.2017 г. на Председателя на КЕВР е сформирана работна група, като 

резултатите от извършения анализ са отразени в доклад с вх. № Е-Дк-301 от  

16.05.2017 г, който е приет от КЕВР с решение по Протокол № 102 от 23.05.2017 г, т. 1 

и е публикуван на интернет страницата на Комисията. 

В съответствие с изискванията на чл. 13, ал. 5, т. 3 от ЗЕ, на 30.05.2017 г. е 

проведено открито заседание, на което Комисията е обсъдила доклада с представители 

на заявителя. От страна на дружеството са дадени устни разяснения относно 

прогнозите в представения бизнес план, не са направени възражения към 

констатациите в доклада, както и не са постъпили писмени възражения. 

 

След обсъждане и анализ на всички събрани в хода на административното 

производство данни и доказателства, Комисията приема за установено следното: 

По силата на чл. 49, ал. 2, т. 3 от Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на 

дейностите в енергетиката (НЛДЕ) одобрените от Комисията бизнес планове са 

неразделна част от лицензиите и се оформят като приложение, което периодично се 

актуализира. На основание чл. 13, ал. 4 от НЛДЕ първият бизнес план се одобрява от 

Комисията с издаването на лицензията.  

С решение № Р-262 от 02.06.2017 г. Комисията е издала на „Солвей Соди” АД 

лицензия № Л-489-03 от 02.06.2017 г. за извършване на дейността „производство на 

електрическа и топлинна енергия“, за срок от 30 (тридесет) години чрез 

топлоелектрическа централа с електрическа мощност 125 MWе и топлинна мощност 

700 MWt. 

 

Представеният от „Солвей Соди“ АД бизнес план е съобразен с изискванията на 

чл. 13, ал. 1 от НЛДЕ. Изработен е за петгодишен период 2017 г. - 2021 г. и включва: 

- инвестиционна програма; 

- производствена програма; 

- ремонтна програма; 



- социална програма за дейности и мероприятия със социална насоченост, 

регламентирани като задължителни с нормативни актове (Кодекс на труда и др.); 

- прогнозна структура и обем на разходите по години; 

- прогнозни годишни финансови отчети. 

 

1. ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОГРАМА 2017 г. – 2021 г. 
За разглеждания период дружеството е прогнозирало равномерно производство на 

електрическа и топлинна енергия, като прогнозните количества реализирана енергия са 

незначително завишени спрямо прогнозата в одобрения бизнес план на ТЕЦ на „Девен“ 

АД. Количествата електрическа енергия за СН се запазват в процентно отношение 

високи (38%), топлинната енергия за СН е 17%. 



Прогнозна производствена програма на ТЕЦ на „Солвей Соди“ АД за периода 2017 г. - 2021 г. 

 

ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ Означение Дименсия 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Произведена прегрята пара от парогенераторите Dпп t 4 765 330 4 765 330 4 765 330 4 765 330 4 765 330 

Произведена топлинна енергия от ЕНЕРГИИНИ ПГ- бруто QK
бр MWh 3 499 697 3 499 697 3 499 697 3 499 697 3 499 697 

Продадена топлинна енергия с водна пара Qнет MWh 2 903 030 2 903 030 2 903 030 2 903 030 2 903 030 

Топлинна енергия за собствени нужди Qс.н. MWh 596 667 596 667 596 667 596 667 596 667 

    % 17,0% 17,0% 17,0% 17,0% 17,0% 

ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ 
       Произведена електрическа енергия Е бр MWh 253 576 253 576 253 576 253 576 253 576 

в т.ч. Произведена комбинирана ел. енергия от ВЕКП Е векп MWh 218 877 218 877 218 877 218 877 218 877 

Продадена електрическа енергия Е нето MWh 155 006 155 006 155 006 155 006 155 006 

Електрическа енергия за собствени нужди Е с.н. MWh 98 570 98 570 98 570 98 570 98 570 

    % 38,9% 38,9% 38,9% 38,9% 38,9% 

        ГОРИВА 
       Топлина на горивата за производство, натурални количества Q горива MWh 3 913 905 3 913 905 3 913 905 3 913 905 3 913 905 

газьол Вг t 698 698 698 698 698 

Долна работна калоричност Qг
др

 kcal/kg 10 500 10 500 10 500 10 500 10 500 

въглища Вв t 559 671 559 671 559 671 559 671 559 671 

Долна работна калоричност Qв
др

 kcal/kg 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 

 

 

 

 



 

 

 

2. ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА 2017 г. – 2021 г. 

За предстоящия 5 годишен период основен акцент в инвестиционната програма на 

ТЕЦ на „Солвей Соди“ АД е въвеждането в експлоатация на втория нов котел на кипящ 

слой. Проектът е стартирал в края на 2014 г. Котелът ще бъде въведен в редовна 

експлоатация в средата на 2017 г.  

Същевременно през периода на бизнес плана ще продължат инвестициите за 

гарантиране на безопасните условия на труд, опазване на околната среда, оптимизиране на 

енергийното потребление и намаляване на топлинните загуби на централата и гарантиране 

на експлоатационната готовност на наличните съоръжения. В края на периода е 

предвидено започване на проект за привеждане в съответствие с изискванията за 

атмосферни емисии – изграждане на котел № 6. Проектът ще бъде на обща стойност 

20 000 хил. лв. и е предвидено котел №6 да бъде въведен в експлоатация през 2023 г. 

 

Планирани инвестиционни проекти за периода 2017 – 2021 г. 
            лв. 

2017 2018 2019 2020 2021

ОБЩО ПО ГОДИНИ 13 200 000 4 500 000 2 500 000 2 500 000 6 500 000

Втори нов котел с кипящ слой ст.N°8 10 000 000 2 000 000

Безопасност, Малки проекти, Резервни части 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Рехабилитация ТГ4 500 000

Рехабилитация ТГ6 1 000 000 1 000 000

Рехабилитация охладителна кула 2 500 000 500 000

Оползотворяване газ от содови пещи 200 000

WCF Енергийна ефективност 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000

Обновление Комин 2 500 000 500 000

Привеждане в съответстие на Котел 6 5 000 000  
 

3. РЕМОНТНА ПРОГРАМА 2017 г. – 2021 г. 

Предвидените разходи за ремонт са прогнозирани въз основа на натрупания опит и 

са базирани на реалните разходи, направени през последните години. При оценката на 

основните мероприятия е взето предвид реалното техническо състояние на инсталациите и 

необходимостта от основен ремонт на голяма част от основното оборудване (котли и 

турбини), както и въвеждането в експлоатация на новия котлоагрегат през второ 

тримесечие на 2017 г. 

Планираните разходи, в лева, разпределени по основни агрегати и инсталации за 

ТЕЦ на „Солвей Соди“ АД са указани в таблицата по-долу. 

 

Kратко описание

2017 2018 2019 2020 2021

Девен 4 576 000 4 676 000 4 793 000 4 913 000 5 036 000

Дистрибуция на пара 329 000 329 000 337 000 346 000 354 000

Ел.машини и апарати 250 000 250 000 255 000 260 000 265 000

Турбогенератори 951 000 951 000 976 000 1 002 000 1 028 000

Деминерализирана вода 350 000 350 000 360 000 370 000 380 000

ППЕЕ-общи инсталации 450 000 450 000 460 000 470 000 484 000

ПГ-общи произв.инстал. 350 000 350 000 360 000 370 000 380 000

Котлоагрегати 1 100 000 1 200 000 1 230 000 1 260 000 1 290 000

ТГ-общи произв.инсталации 480 000 480 000 490 000 500 000 510 000

Въглеподаване 210 000 210 000 215 000 220 000 225 000

Общи инсталации  Девен 106 000 106 000 110 000 115 000 120 000

по години в лева
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4. СОЦИАЛНА ПРОГРАМА 

Дружеството осигурява изпълнение на всички задължителни плащания, свързани със 

социалното и здравно осигуряване на работещите в ТЕЦ, на задължителните добавки и 

доплащания съгласно нормативните документи. 

Общият размер на средствата за социалната програма за целия период на бизнес 

плана е 2 435 хил. лв. 

 

Социална програма за периода 2017 г. - 2021 г. 

           хил. лв. 

Социална програма 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Разходи за работно облекло 58 69 72 76 79 

Разходи за безплатна предпазна храна 

съгласно нормативен акт 
121 142 150 157 165 

Разходи за охрана на труда и медицинско 

обслужване на персонала 
47 55 58 61 64 

Разходи за служебни карти и пътувания 

за транспорт на персонала 
92 108 113 119 125 

Разходи за обучение 3 3 3 3 4 

Разходи за почивни бази  81 95 100 105 110 

Общо 402 472 495 520 546 

 

 

II. Икономически аспекти 

„Солвей Соди“ АД е представило прогнозни годишни финансови отчети за периода 

на бизнес плана 2017 г.-2021 г., като информацията в тях е разделена за регулирана и 

нерегулирана дейности и общо за дружеството. Дружеството прогнозира от регулираната 

дейност положителен финансов резултат, както следва: 2017 г. – 6 731 хил. лв.; 2018 г. – 

11 176 хил. лв.; 2019 г. –10 298 хил. лв.; 2020 г. – 9 349 хил. лв. и  

2021 г. 8 055 хил. лв. 

 

Приходите са формирани в съответствие с прогнозата, заложена в 

производствената програма и цени, образувани съобразно Указанията за образуване на 

цените на топлинната енергия и на електрическата енергия от комбинирано производство 

при регулиране чрез метода „норма на възвръщаемост на капитала” и са представени в 

таблицата:  

 

№ по 

ред Показатели мярка 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1. 

Общо приходи от 

регулираната дейност  в 

т. ч. хил. лв. 125 534 137 083 138 102 156 443 125 444 

1.1. 

От собствено 

потребление в т.ч. хил. лв. 122 597 133 652 134 602 151 606 122 821 

1.1.1. - топлинна енергия хил. лв. 104 364 111 500 111 839 117 088 107 723 

1.1.2. - електрическа енергия хил. лв. 18 233 22 152 22 763 34 518 15 098 

1.2. От външни потребители хил. лв. 2 937 3 431 3 500 48 36 2 623 

1.2.1. -  топлинна енергия хил. лв. 938 1 002 1 004 1 052 968 

1.2.2. - електрическа. енергия хил. лв. 1 999 2 429 2 496 3 785 1 655 
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Изменението на прогнозираните приходи в разглеждания период се дължи на 

ценови фактор, а не на количества, тъй като същите са непроменени. 

Разходите, свързани с лицензионната дейност, са представени и съобразно 

ценовите модели за образуване на цените на топлинната и електрическа енергия от 

комбинирано производство, разделени на две групи, показани в таблицата: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разходите в 2020 г. бележат ръст, вследствие ръст на разходите за емисии 

парникови газове СО2. 

Анализът, направен на представената прогнозна информация, показва, че 

коефициентът за ефективност на приходите от регулираната дейност е 0,95 за 2017 г. и 

0,94 за 2021 г., като намалението е добра тенденция, тъй като показва с колко разходи е 

направена единица приходи. 

Общите активи в регулираната дейност за 2017 г. са на стойност 215 796 хил. лв. и 

намаляват в 2021 г. на 172 048 хил. лв. от намаление на нетекущите активи, тъй като 

текущите активи са относително постоянни. 

Задълженията в периода също бележат спад основно от намалените текущи 

провизии, отнасящи се за регулираната дейност, докато търговските и други задължения 

са също относително постоянни през периода. Нетекущите пасиви са формирани от 

провизии за околната среда в размер на 8 004 хил. лв. и са непроменени в разглеждания 

период. 

Дружеството прогнозира много добра обща ликвидност в размер на 4,21 за 2017 г., 

която нараства на 5,51 през 2021 г. 

 

Въз основа на гореизложеното може да се направи извод, че заложените 

прогнозни финансови резултати от дейността за всяка година на бизнес плана 

определят положителни тенденции относно финансовото развитие на лицензионната 

дейност за целия период на бизнес плана.  
 

 

 Изказвания по т.1: 

Докладва И. Александров. След проведеното открито заседание заявителят е 

одобрил предложения бизнес план с направените констатации. Няма постъпили 

възражения или предложения във връзка с доклада. Работната група предлага бизнес 

планът да бъде приет. И. Александров прочете: ОДОБРЯВА на „Солвей Соди“ АД бизнес 

план за периода 2017 г. - 2021 г., който става приложение към лицензия № ………… от 

02.06.2017 г. за извършване на дейността „производство на електрическа и топлинна 

енергия“. 

И. Н. Иванов каза, че номерът на лицензията ще бъде на база първото заседание, 

което е проведено днес. 

И. Н. Иванов установи, че няма изказвания и подложи на гласуване проекта на 

решение. 

 

№  Видове разходи мярка 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1. 

Условно постоянни 

разходи  
хил.лв. 37 134 39 436 40 252 40 980 41 472 

2. 

Променливи 

разходи 
хил.лв. 81 968 86 771 87 852 106 414 76 217 

3. Общо хил.лв. 119 102 126 207 128 104 147 394 117 689 
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Предвид гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от Закона за 

енергетиката, чл. 13, ал. 4 и чл. 49, ал. 2, т. 3 от Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за 

лицензиране на дейностите в енергетиката 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

ОДОБРЯВА на „Солвей Соди“ АД бизнес план за периода 2017 г. - 2021 г., който 

става приложение към лицензия № Л-489-03 от 02.06.2017 г. за извършване на дейността 

„производство на електрическа и топлинна енергия“. 

 

 

В заседанието по точка първа участват председателят Иван Н. Иванов и членовете 

на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Георги Златев и 

Евгения Харитонова. 

 

Решението е взето с шест гласа „за”, от които три гласа (Александър Йорданов, 

Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката. 
 
 

По т.2. Комисията разгледа проект на решение относно заявление с вх. № Е-14-28-3 

от 03.04.2017 г за утвърждаване на цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара и 

определяне на преференциална цена на електрическа енергия от високоефективно 

комбинирано производство на „Солвей Соди” АД. 

  

ПРОЕКТ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ – ………от …..2017 г. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 30, ал. 1, т. 3 и чл. 36а, ал. 2 от 

Закона за енергетиката, чл. 2, ал. 2, т. 1, чл. 3, ал. 2, т. 1, чл. 24 и чл. 49, ал. 1 от 

Наредба № 1 от 14.03.2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия и 

чл. 2, т. 1, чл. 3, ал. 2, т. 1, чл. 32, ал. 1 от Наредба № 5 от 23.01.2014 г. за регулиране 

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

енергия и на електрическата енергия от комбинирано производство при регулиране 

чрез метода „норма на възвръщаемост на капитала”, приети с решение по Протокол 

№ 95 от 25.05.2015 г., т. 8 на Комисията, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

Считано от 01.07.2017 г., утвърждава на „Солвей Соди“ АД пределна цена на 

топлинната енергия и определя преференциална цени на електрическата енергия, 

произведена по високоефективен комбиниран начин от централа с комбинирано 

производство на електрическа и топлинна енергия, при прилагане на метода на 

ценово регулиране „норма на възвръщаемост на капитала”, както следва: 

1.Преференциална цена на електрическата енергия (без ДДС) – 113,98 лв./MWh, в т. ч.:  

 - индивидуални разходи за единица енергия – 113,97 лв./MWh 

 - добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 0,01 лв./MWh  
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2. Еднокомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител водна пара (без ДДС) – 

35,24 лв./MWh  

3. Ценообразуващи елементи на цените по т. 1 и т. 2:  

 Необходими годишни приходи – 119 973 хил. лв., в т. ч.:  

o Разходи – 113 539 хил. лв., от които условно-постоянни – 32 912 хил. 

лв. и променливи – 80 627 хил. лв.;  

o Регулаторна база на активите – 113 270 хил. лв. 

o Норма на възвръщаемост – 5,68% 

 Електрическа енергия – 155 006 MWh 

o от високоефективно комбинирано производство – 155 006 MWh 

- Към НЕК ЕАД - 15 310 MWh 

- Към други - 72 MWh 

 Топлинна енергия с топлоносител водна пара – 2 903 030 MWh 

Цена на въглищата – 116,11 лв./t при калоричност - 6 000 kcal/kg. 

 

 

Изказвания по т.2:  

Докладва И. Александров. След проведеното открито заседание по преписката, 

свързана с цените на „Солвей Соди“ АД, заявителят няма възражения по направените от 

работната група корекции. Цените, които се предлагат в решението, не се оспорват и от 

дружеството. Александров обърна внимание, че въпреки голямото производство на 

електрическа енергия, голямата част от енергията се използва за собствено потребление. 

За НЕК ЕАД евентуално ще бъдат продадени 15 310 MWh. 

И. Александров прочете: Считано от 01.07.2017 г., утвърждава на „Солвей Соди“ 

АД пределна цена на топлинната енергия и определя преференциална цени на 

електрическата енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин от 

централа с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, при 

прилагане на метода на ценово регулиране „норма на възвръщаемост на капитала”. 

И. Н. Иванов установи, че няма изказвания и подложи на гласуване проекта на 

решение. 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 162, ал. 4 от Закона за енергетиката и 

чл. 49, ал. 1, т. 2 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно 

регулиране и на нейната администрация, Комисията 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема проект на решение относно заявление с вх. № Е-14-28-3 от 03.04.2017 г. 

за утвърждаване на цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара и определяне на 

преференциална цена на електрическа енергия от високоефективно комбинирано 

производство на „Солвей Соди” АД; 

2. Насрочва обществено обсъждане по реда на чл. 14 от ЗЕ на проекта по т. 1 на 

07.06.2017 г. от 10:00 ч.; 

 3. За участие в общественото обсъждане да бъдат поканени заинтересованите по 

смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката лица; 

4. Проектът на решение, датата и часът на провеждане на общественото обсъждане 

да бъдат публикувани на интернет страницата на КЕВР. 
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В заседанието по точка втора участват председателят Иван Н. Иванов и членовете 

на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Георги Златев и 

Евгения Харитонова. 

 

Решението е взето с шест гласа „за”, от които три гласа (Александър Йорданов, 

Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката 

 

 

По т.3. Комисията разгледа проект на решение относно заявление с вх. № Е-14-31-

2 от 31.03.2017 г. за изменение на действащите цени на електрическата и топлинната 

енергия на „Брикел” ЕАД. 

 

ПРОЕКТ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ Ц - 

от ….. 06.2017 г. 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание, проведено на ….. 06.2017 г., като разгледа преписка, 

образувана по заявление с вх. № Е-14-31-2 от 31.03.2017 г. за изменение на 

действащите цени на електрическата и топлинната енергия на „Брикел” ЕАД, 

доклад с вх. № Е-Дк-295 от 16.05.2017 г., както и събраните данни от проведено на 

30.05.2017 г. открито заседание и на ..... 06.2017 г. обществено обсъждане, установи 

следното: 

Административното производство е образувано във връзка с подадено в Комисията 

за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с  

вх. № Е-14-31-2 от 31.03.2017 г. за изменение на действащите цени на електрическата и 

топлинната енергия на „Брикел” ЕАД. 

За разглеждане на подаденото заявление със заповед № З-Е-56 от 24.04.2017 г. на 

Председателя на КЕВР е сформирана работна група, като резултатите от извършения 

анализ са отразени в доклад с вх. № Е-Дк-295 от 16.05.2017 г, който е приет от КЕВР с 

решение по Протокол № 102 от 23.05.2017 г., т. 3 и е публикуван на интернет страницата 

на Комисията. 

В изпълнение на разпоредбите на чл. 47, ал. 3 от Наредба № 1 от 14 март 2017 г. за 

регулиране на цените на електрическата енергия (НРЦЕЕ), чл. 30, ал. 4 от Наредба  

№ 5 от 23.01.2014 г. за регулиране на цените на топлинна енергия (НРЦТЕ) и чл. 13,  

ал. 5, т. 2 от Закона за енергетиката (ЗЕ) на 30.05.2017 г. е проведено открито заседание, 

на което Комисията е обсъдила доклада с представители на „Брикел” ЕАД, които са 

направили възражение към доклада. С писмо с вх. № Е-14-31-2 от 31.05.2017 г. „Брикел” 

ЕАД е представило обосновка на направените на откритото заседание възражения и е 

подало допълнителна информация, във връзка с разискванията. 

Дружеството счита, че през последните три регулаторни прегледа Комисията не му 

признава необходимо-присъщите разходи за осъществяване дори на неотложни, 

планирани вече ремонтни дейности, а така определената от КЕВР цена на произвежданата 

от централата електроенергия, е в разрез с изискването на чл. 31, т. 2 от ЗЕ да се основава 

на обективни критерии, тъй като от една страна регулаторният орган пренебрегва реално 

извършени от дружеството разходи за ремонти, а от друга страна – не се вземат предвид 

претърпените от същото загуби от пропуснати ползи. Посочва, че корекцията на разходите 

за ремонт на съоръженията на „Брикел” ЕАД, при което техният размер от 9 935 хил. лв., е 

намален с 5 557 хил. лв., е довело до рязко увеличаване на аварийността в дружеството, до 
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нарушения в нормалната работа на основното и допълнително оборудване през последния 

регулаторен период, а липсата на средства води и до чувствително увеличаване на 

времетраенето на отстраняване на възникналите пропуски и дефекти. Като следствие на 

гореизложеното счита, че предприятието не е успяло да изпълни заложената за периода 

производствена програма и да произведе утвърдените количества за електрическа енергия 

по Решение № Ц-18 от 30.06.2016 г. на КЕВР, което е лишило „Брикел” ЕАД от 

предвидените за регулаторния период приходи.  

„Брикел” ЕАД сочи, че основните разходи за производство в ТЕЦ са тези за горива, 

за ремонти и за заплащане на труда на персонала, в това число – на дължимите ЗОВ и в 

доклада Комисията е следвало до отчете, че поради силното влошаване на качеството на 

получаваните (при същата покупна цена) въглища от “Мини Марица Изток” ЕАД, се е 

наложило обогатяване на горивната смес, което води до съществено оскъпяване на 

фактически ползваното гориво. 

Дружеството счита, че според ал. 1 от чл. 38 на НРЦЕЕ, основната предпоставка за 

промяна на цената на електроенергията е промяна на цената на горивото за 

производството ѝ. Втората алинея на чл. 38 от НРЦЕЕ съставлява специален случай и не 

дерогира приложението на основната, обща хипотеза за изменение на цената на 

произведената енергия при изменение на цената на горивото. В случая Комисията 

разглежда само специалната хипотеза, а пренебрегва общата.  

Дружеството счита, че първата изискуема предпоставка за изменение на цени по 

време на регулаторен период, а именно съществуването на обстоятелство, чието 

настъпване не е могло да бъде предвидено при утвърждаването на цените, е налице, тъй 

като честотата на авариите, както и продължителността на тяхното отстраняване са 

непредвидими. Посочва, че за изминалите 10 месеца от регулаторния период разходите за 

небаланси на дружеството са се увеличили с 41% спрямо отчетените през 2016 г. 

Предложената нова цена на въглища, различна от одобрената с Решение Ц-

18/2016г. в размер на 68,39 лв./t при калоричност 2 325 kcal/kg, е отчетена такава в размер 

на 81,38 лв./t при същата калоричност. Повишението е отчетено поради увеличаване на 

процентното съотношение на ОЕГ в горивния микс. Необходимостта от увеличаване на 

ОЕГ в горивния микс е възникнала поради влошаване на качествените показатели на 

доставяните от “Мини Марица Изток” ЕАД въглища и за да се достигнат необходимите 

параметри за горивната инсталация, се налага те да бъдат  обогатявани. Посочва данни за 

пепелното съдържание на доставяните въглища, както и че през настоящия регулаторен 

период обогатяваното гориво е 86,77% от общото количество, докато през 2015 г. е било 

51,61%. 

„Брикел” ЕАД счита, че втората предпоставка също е налице. Разходите за основно 

гориво – въглища, като основен ценообразуващ елемент, се увеличават, а в същото време 

приходите от реализирана продукция намаляват.  

Дружеството е изчислило, че сумарно ще реализира с 13 117 580 лв. по-малко 

приходи от заложените в Решение № Ц-18 необходими годишни приходи – 129 964 хил. 

лв. или над 10%, което според него води до съществено изменение на финансовото му 

състояние, което е третата кумулативна предпоставка за изменение на действащи цени. 

Отбелязва, че основната хипотеза за изменение на цените от страна на КЕВР на 

топлинната енергия и електрическата енергия е заложена в ал. 1 на чл. 22. от НРЦТЕ и в 

ал.1 на чл. 38 на НРЦЕЕ, и тази хипотеза настъпва: „в случай че е налице изменение на 

цените на природния газ и/или другите променливи разходи, което води до необходимост 

от изменение на утвърдените ценообразуващи елементи”. Посочва че, основните 

променливи разходи в ТЕЦ се явяват тези за набавяне на гориво. 

 
Комисията приема възражението за неоснователно. 
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След обсъждане и анализ на всички събрани в хода на административното 

производство данни и доказателства, както и на постъпилите становища и 

възражения от енергийното предприятие и от заинтересованите лица, Комисията 

приема за установено следното: 

 

С Решение № Ц-18 от 30.06.2016 г. Комисията е утвърдила на „Брикел” ЕАД за 

периода 01.07.2016 - 30.06.2017 г. преференциална цена на електрическа енергия и 

пределна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода, както следва: 

1. Преференциална цена на електрическата енергия (без ДДС) – 138,85 лв./MWh, в 

т. ч.: 

- индивидуални разходи за единица енергия – 138,84 лв./MWh; 

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

2. Еднокомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода (без 

ДДС) - 56,07 лв./MWh; 

3. Ценообразуващи елементи на цените по т. 1 и т. 2:  

- Необходими годишни приходи – 129 964 хил. лв., в т. ч.:  

o Разходи – 123 571 хил. лв., от които условно-постоянни – 35 264 хил. лв. и 

променливи - 88 307 хил. лв.;  

o Регулаторна база на активите – 100 839 хил. лв.  

o Норма на възвръщаемост – 6,34%  

- Електрическа енергия – 516 767 MWh, в т. ч.:  

- собствено потребление – 36 712 MWh;  

- към НЕК ЕАД - 480 055 MWh;  

- Топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 14 648 MWh  

Цена на въглищата – 68,39 лв./t при калоричност 2 325 kcal/kg. 

 

„Брикел” ЕАД е подало заявление с вх. № Е-14-31-2 от 31.03.2017 г. за 

изменение на действащите цени на електрическата и топлинната енергия, към което 

е приложило:  

1. Обосновка на искането за изменение на утвърдени цени; 

2. Ценови модел, изготвен по справки от № 1 до № 9; 

3. Справка за ценовия период 01.07.2016 - 30.06.2017 г. за електрическа енергия, 

както следва: бруто, собствени нужди и нето в MWh; 

4. Отчет на ремонтна програма за периода от 01.07.2016 - 30.06.2017 г. - 

неподписан; 

5. Приложение № 2 – Средна цена на горивата за периода 01.07.2016 - 30.06.2017 г.;  

6. Доказателство за оповестяване на предложената цена на топлинната енергия в 

средствата за масова информация; 

7. Платежно нареждане за платена такса за разглеждане на заявлението. 

 

Дружеството е предложило за утвърждаване цени, без ДДС, както следва: 

1. Преференциална цена на електрическа енергия от комбинирано производство – 

164,28 лв./MWh. 

2. Цена за топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 63,52 лв./MWh. 

Изчисленията в ценовия модел са извършени при следните параметри: 

- цена на въглищата – 81,38 лв./t с калоричност 2 325 kcal/kg; 

- цена на мазут - 730,50 лв./t; 

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

 

Предложените цени са обосновани от дружеството със следните аргументи: 

„Брикел” ЕАД посочва, че настоящото заявление за изменение на утвърдени цени 

по време на регулаторния период е във връзка с наличие на обстоятелства, чието 
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настъпване не е могло да бъде предвидено при утвърждаването на цените и води до 

съществено изменение на утвърдените ценообразуващи елементи и на финансовото 

състояние на енергийното предприятие.  

  1. Според дружеството, съгласно Решение № Ц-18 от 30.06.2016 г. на КЕВР, 

извършената корекция в справка № 1 „Разходи”, където перото „разходи за ремонт“ е 

коригирано в намаление от 9 935 хил. лв. на 4 378 хил. лв. или с 5 557 хил. лв., до нивото 

на отчетената стойност през 2015 г., в съответствие с т. 1.2 от възприетия от Комисията 

общ подход, е довело до увеличаване на аварийността, което е застрашило осигуряването 

на безопасната експлоатация на съоръженията, съответно е поставило в риск живота и 

здравето на експлоатационния и ремонтния персонал на дружеството. В тази връзка 

дружеството посочва, че поради високата аварийност не е изпълнило заложената 

производствена програма, както и количествата енергия по Решение  

№ Ц - 18 от 30.06.2016 г. на КЕВР, което е лишило дружеството от предвидените за 

регулаторния период приходи. 

2. Дружеството прилага справка за отчетна средна цена на горивен микс за периода 

01.07.2016 - 30.06.2017 г. (Приложение № 2), от която е видно, че цената на микса е 81,38 

лв./тнг при калоричност 2325 kcal/kg, формирана, като цената на доставяните от „Мини 

Марица изток” ЕАД лигнитни въглища е в размер на 77 лв./туг, транспортните разходи за 

доставката на въглищата са без промяна, освен перото разходи за електрическа енергия, 

като стойността на 1 kWh електроенергия се определя по действащата еднотарифна цена 

за средно напрежение на „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД за съответния месец. 

Стойността на 1 туг горивна смес през регулаторния период е по-висока от одобрената с 

Решение № Ц-18 от 30.06.2016 г. на КЕВР, поради отчетеното в ТЕЦ увеличаване на 

процентното съотношение на ОЕГ в горивния микс. Дружеството твърди, че 

необходимостта от увеличаване на ОЕГ в горивния микс е възникнала поради влошаване 

на качествените показатели на доставяните от „Мини Марица Изток” ЕАД въглища и за да 

се достигнат необходимите параметри за горивната инсталация се налага да бъдат 

обогатявани. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗЕ КЕВР осъществява регулиране на цените в 

случаите, предвидени в този закон. Според разпоредбата на чл. 30, ал. 1, т. 4 от ЗЕ 

Комисията регулира цените, по които топлопреносното предприятие продава топлинна 

енергия на клиенти. Съгласно чл. 33, ал. 1 от ЗЕ Комисията определя преференциални 

цени за продажба на електрическа енергия, произведена по високоефективен комбиниран 

начин от централи с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия по 

чл. 162, ал. 1 от ЗЕ. Преференциалната цена на електрическата енергия, произведена по 

високоефективен комбиниран начин от посочените централи се определя на база 

индивидуалните разходи за производство и добавка, определена от Комисията по групи 

производители и по критерии съгласно чл. 24 от НРЦЕЕ.  

Съгласно чл. 38, ал. 2 от НРЦЕЕ при регулиране на цените чрез метода „норма на 

възвръщаемост на капитала“ по време на ценовия период цените могат да бъдат 

променяни при наличие на обстоятелства, чието настъпване не е могло да бъде 

предвидено при утвърждаването на цените и води до съществено изменение на 

утвърдените им ценообразуващи елементи и на финансовото състояние на енергийното 

предприятие. В тази връзка на основание чл. 44, ал. 1 от НРЦЕЕ енергийните 

предприятия, спрямо които Комисията прилага метод за регулиране „норма на 

възвръщаемост на капитала“, могат да подават заявления за изменение на утвърдените 

цени преди изтичането на ценовия период при наличие на обстоятелства, чието 

настъпване не е могло да бъде предвидено при утвърждаването на цените и води до 

съществено изменение на утвърдените им ценообразуващи елементи и на финансовото 

състояние на енергийното предприятие. 
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Аналогична е разпоредбата на чл. 22, ал. 2 от НРЦТЕ, която определя, че при 

регулиране на цените чрез метода „норма на възвръщаемост на капитала“ по време на 

регулаторния период цените могат да бъдат променяни при наличие на обстоятелства, 

чието настъпване не е могло да бъде предвидено при утвърждаването на цените и води до 

съществено изменение на утвърдените ценообразуващи елементи и на финансовото 

състояние на енергийното предприятие. В тази връзка на основание чл. 27, ал. 1 от НРЦТЕ 

енергийните предприятия, спрямо които Комисията прилага метод на регулиране „норма 

на възвръщаемост на капитала“, могат да подават заявления за изменение на утвърдените 

цени преди изтичането на ценовия период при наличие на обстоятелства, чието 

настъпване не е могло да бъде предвидено при утвърждаването на цените и води до 

съществено изменение на утвърдените ценообразуващи елементи и на финансовото 

състояние на енергийното предприятие. 

Основателността на изменение на цените на електрическата и на топлинната 

енергия, произведени от централи с високоефективно комбинирано производство на 

електрическа и топлинна енергия, е обусловена от наличието на три предпоставки: да е 

налице обстоятелство, чието настъпване не е могло да бъде предвидено при 

утвърждаването на цените с Решение № Ц-18 от 30.06.2016 г. на КЕВР и това 

обстоятелство да води до съществено изменение на утвърдените ценообразуващи 

елементи и на финансовото състояние на енергийното предприятие. 

 

По отношение на първата предпоставка – да е налице обстоятелство, чието 

настъпване не е могло да бъде предвидено при утвърждаването на цените:  

„Брикел” ЕАД твърди, че поради извършената корекция на разходите за ремонт от 

9 935 хил. лв. на 4 378 хил. лв. или с 5 557 хил. лв., до нивото на отчетената стойност през 

2015 г., е увеличена аварийността, поради което дружеството не е изпълнило заложената 

производствена програма и утвърдените количества за електрическа енергия по Решение 

№ Ц-18 от 30.06.2016 г. на КЕВР, което е лишило дружеството от предвидените за 

регулаторния период приходи. В тази връзка е представен отчет на ремонтна програма за 

периода от 01.07.2016 - 30.06.2017 г., в който е описан един ремонт, започнал през 2014 г., 

три ремонта, планирани за първата половина на 2016 г., единият от които е отложен за 

2017 г., и един ремонт от октомври 2016 г., който също е отложен за 2017 г. Дружеството 

посочва обща стойност на отчетените разходи за ремонт за периода 01.07.2016 г. - 

30.06.2017 г. в размер на 3 233 хил. лв.  

 Въз основа на представените данни и доказателства може да се направи извод, че 

дружеството не е доказало твърдението си за аварии, както и наличие на връзка между тях 

и неизпълнение на производствената програма. 

 Предложената от „Брикел“ ЕАД нова цена на въглищата е повишена с 18,99% от 

досегашната цена в размер на 68,39 лв./t при калоричност 2 325 kcal/kg на 81,38 лв./t при 

калоричност 2 325 kcal/kg, която включва и разходите за транспортни и товароразтоварни 

дейности. Цената на високоефективната електрическа енергия се повишава от 138,85 

лв./MWh, на 164,28 лв./MWh, т. е. с 18,31%. Цената на топлинната енергия с топлоносител 

гореща вода е завишена от 56,07 лв./MWh на 63,52 лв./MWh, или с 13,29 %.  

Следва да се има предвид, че в мотивите на Решение № Ц-18 от 30.06.2016 г. 

подробно са описани начините и подходът за формиране на утвърждаваните цени на 

топлинната енергия и на електрическата енергия, произведена по високоефективен 

комбиниран начин, за всяко едно дружество от сектор „Топлоенергетика“. В тази връзка 

Комисията вече е разглеждала горепосочените аргументи на дружеството и се е 

произнесла по тях с мотивирано решение, като е отчела и представената от „Брикел“ ЕАД 

справка за цена на въглищата като отчетна средна цена на горивен микс за периода 

01.01.2015 г. – 31.12.2015 г., от която е видно, че цената на микса е 68,39 лв./тнг при 

калоричност 2 325 kcal/kg.  

Други факти, свързани с необходимостта за промяна на цената на въглищата към 
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настоящия момент не са посочени.  

Едновременно със заявлението за изменение на цените е подадено и заявление за 

извършване на регулаторен преглед и за утвърждаване на нови цени от 01.07.2017 г. След 

извършването на регулаторния преглед, Комисията аргументирано ще изложи позицията 

си по отношение на общите принципи и допускания във връзка с промяната на основните 

разходни параметри, включително и общия подход при определяне на цените на 

въглищата от местен добив. Без извършване на цялостен технико-икономически и 

финансов анализ на състоянието на дружеството, което е обект на регулаторния преглед и 

липсата на мотивирана обосновка за промяна на цената на основното гориво, аргументите 

за изменение на цените на топлинната и електрическа енергия не могат да се приемат за 

обосновани. 

Предвид горните констатации не може да бъде извършен анализ за евентуално 

влияние върху утвърдените ценообразуващи елементи. 

По отношение на третата кумулативна предпоставка – настъпването на 

непредвидените обстоятелства да води до съществено изменение на финансовото 

състояние на енергийното предприятие, дружеството не е представило доказателства за 

промяна на финансовото състояние, поради което не може да бъде извършен 

икономически анализ на отражението на промяната на цените върху разходите на 

дружеството.  

 

Във връзка с изложеното, Комисията счита, че не са налице основания за 

изменение на утвърдените на „Брикел” ЕАД цени за електрическа и топлинна 

енергия по Решение № Ц-18 от 30.06.2016 г. на КЕВР. 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с  

чл. 30, ал. 1, т. 4 и чл. 33, ал. 1 и ал. 3 от Закона за енергетиката, чл. 24, чл. 38, ал. 2 и 

чл. 49, ал. 2 от Наредба № 1 от 14.03.2017 г. за регулиране на цените на 

електрическата енергия и чл. 22, ал. 2 и чл. 32, ал. 2 от Наредба № 5 от 23.01.2014 г. за 

регулиране на цените на топлинната енергия 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

ОТКАЗВА да измени действащите цени за електрическа и топлинна енергия 

на „Брикел” ЕАД, утвърдени с Решение № Ц-18 от 30.06.2016 г. на Комисията за 

енергийно и водно регулиране. 

 

Изказвания по т.3: 

Докладва И. Александров, който обясни, че след проведеното открито заседание по 

отношение на промяна на действащите цени на електрическата и топлинната енергия на 

„Брикел” ЕАД, дружеството е депозирало в определения срок своето възражение. Във 

възражението си дружеството счита, че през последните три регулаторни периода 

Комисията не признава присъщите разходи (предимно за ремонти). Мотивите отново и в 

постъпилото възражение остават същите, каквито са били и при разглеждането на цените. 

Оспорва се корекцията в предходното решение с 4 млн. лв. в ремонтите. Твърдението на 

дружеството е, че в резултат на непризнаване на тези ремонти през текущия ценови 

период са зачестили авариите, в резултат на които не са произвели електрическа енергия, 

която е била в квотата. Поради това дружеството не е реализирало заложени приходи в 

размер на 13 млн. лв. Оспорва се и цената на горивото, като мотивите са, че при лошо 

качество на въглищата от “Мини Марица Изток” ЕАД дружеството трябва да увеличава в 

горивния микс ОЕГ. По този начин горивният микс се оскъпява. Мнението на работната 
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група е, че Комисията не приема възражението за основателно. Работната група държи за 

непромяна на цените.  

И. Александров прочете предложението на работната група за решение: ОТКАЗВА 

да измени действащите цени за електрическа и топлинна енергия на „Брикел” ЕАД, 

утвърдени с Решение № Ц-18 от 30.06.2016 г. на Комисията за енергийно и водно 

регулиране. 

И. Н. Иванов установи, че няма изказвания и подложи на гласуване проекта на 

решение, прочетен от И. Александров. 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 162, ал. 4 от Закона за енергетиката и 

чл. 49, ал. 1, т. 2 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно 

регулиране и на нейната администрация, Комисията 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема проект на решение относно заявление с вх. № Е-14-31-2 от 31.03.2017 г. 

за изменение на действащите цени на електрическата и топлинната енергия на „Брикел” 

ЕАД; 

2. Насрочва обществено обсъждане по реда на чл. 14 от ЗЕ на проекта по т. 1 на 

07.06.2017 г. от 10:00 ч.; 

 3. За участие в общественото обсъждане да бъдат поканени заинтересованите по 

смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката лица; 

4. Проектът на решение, датата и часът на провеждане на общественото обсъждане 

да бъдат публикувани на интернет страницата на КЕВР. 

 

 

В заседанието по точка трета участват председателят Иван Н. Иванов и членовете 

на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Георги Златев и 

Евгения Харитонова. 

 

Решението е взето с шест гласа „за”, от които три гласа (Александър Йорданов, 

Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката. 

 

 

По т.4. Комисията разгледа проект на решение относно заявление с вх. № Е-14-03-

5 от 31.03.2017 г. за изменение на действащите цени на електрическата и топлинната 

енергия на „Топлофикация - Перник” АД. 

  

ПРОЕКТ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ Ц -  

от ….. 06.2017 г. 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание, проведено на ….. 06.2017 г., като разгледа преписка, 

образувана по заявления с вх. № Е-14-03-5 от 31.03.2017 г. за изменение на 

действащите цени на електрическата и топлинната енергия на „Топлофикация - 

Перник” АД, доклад с вх. № Е-Дк-296 от 16.05.2017 г., както и събраните данни от 

проведено на 30.05.2017 г. открито заседание и на ..... 06.2017 г. обществено 

обсъждане, установи следното: 
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Административното производство е образувано във връзка с подадени в Комисията 

за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявления с вх. № Е-14-03-5 от 

31.03.2017 г. за изменение на действащите цени на електрическата и топлинната енергия 

на „Топлофикация - Перник” АД. 

За разглеждане на подадените заявления със заповед № З-Е-55 от 24.04.2017 г. на 

Председателя на КЕВР е сформирана работна група, като резултатите от извършения 

анализ са отразени в доклад с вх. № Е-Дк-296 от 16.05.2017 г, който е приет от КЕВР с 

решение по Протокол № 102 от 23.05.2017 г., т. 4 и е публикуван на интернет страницата 

на Комисията. 

В изпълнение на разпоредбите на чл. 47, ал. 3 от Наредба № 1 от 14 март 2017 г. за 

регулиране на цените на електрическата енергия (НРЦЕЕ), чл. 30, ал. 4 от Наредба  

№ 5 от 23.01.2014 г. за регулиране на цените на топлинна енергия (НРЦТЕ) и чл. 13,  

ал. 5, т. 2 от Закона за енергетиката (ЗЕ) на 30.05.2017 г. е проведено открито заседание, 

на което Комисията е обсъдила доклада с представители на дружеството, които са 

направили възражение. С писмо с вх. № Е-14-03-5 от 31.05.2017 г. „Топлофикация - 

Перник” АД е представило обосновка на направените на откритото заседание възражения 

и е подало допълнителна информация, във връзка с разискванията. 

Дружеството счита, че аргументите му не са оценени обективно. „Топлофикация – 

Перник“ АД произвежда електрическа и топлинна енергия от високоефективно 

комбинирано производство, с основно гориво за инсталациите - въглища. Горивната база е 

проектирана за изгаряне основно на местни горива. Основен производител на въглища е 

„Мин Индъстри“ ЕООД, което е концесионер в Пернишкия въглищен басейн.  

Според дружеството анализът на пазара на горива показва, че поради увеличаване 

себестойността на добива, производството на въглища намалява, което води до по-ниски 

добиви и повишаващи се цени. По искане на „Хийт енерджи“ ЕООД- доставчик на твърди 

горива за „Топлофикация – Перник“ АД, са проведени двустранни преговори във връзка с 

поискано от тях увеличение на цените на доставяното твърдо гориво. Към момента 

„Топлофикация – Перник“ АД не разполага с други алтернативни източници за доставка 

на твърдо гориво и това е довело до сключване на нови договори за доставка на енергийно 

гориво с по - високи цени, считано от 01.03.2017 г. 

„Топлофикация – Перник“ АД посочва, че разполага с фактури за реални доставки 

на енергийно гориво за периода от 30.03.2017 г. - дата на подаване на заявлението за 

изменение, до датата на публикуване на доклада - 23.05.2017 г. 

Настоява увеличението на цената на природния газ от 01.04.2017 г. също да се 

отчете, тъй като това гориво се използва като разпалващо и стабилизиращо в 

парогенераторите. 

Във връзка с гореизложеното счита, че са налице обстоятелства, които водят до 

съществено изменение на утвърдените ценообразуващи елементи и на финансовото 

състояние на дружеството. По - високите цени на горивата водят до съществено 

изменение в разходите за доставка на горива, което не е предвидено при утвърждаване на 

цените. Това води до необходимост от подаване на заявление за изменение на цените. 

Дружеството твърди, че от представения модел е видно, че разходите за гориво за 

целия регулаторен период се повишават значително. 

 

Комисията приема възражението за неоснователно. 

 

След обсъждане и анализ на всички събрани в хода на административното 

производство данни и доказателства, както и на постъпилите становища и 

възражения от енергийното предприятие и от заинтересованите лица, Комисията 

приема за установено следното: 
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С Решение № Ц - 18 от 30.06.2016 г. Комисията е утвърдила на „Топлофикация 

Перник” АД за периода 01.07.2016 - 30.06.2017 г. преференциална цена на електрическа 

енергия и пределни цени на топлинна енергия с топлоносител гореща вода и водна пара, 

както следва: 

1. Преференциална цена на електрическата енергия (без ДДС) – 124,45 лв./MWh, в т. 

ч.: 

- индивидуални разходи за единица енергия – 114,45 лв./MWh 

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

2. Еднокомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода (без ДДС) 

– 60,69 лв./MWh; 

3. Еднокомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител водна пара (без ДДС) 

– 39,68 лв./MWh; 

4. Ценообразуващи елементи на цените по т. 1, т. 2 и т. 3:  

Необходими годишни приходи – 60 314 хил. лв., в т. ч.:  

- Разходи – 56 253 хил. лв., от които условно-постоянни – 16 169 хил. лв. и 

променливи - 40 084 хил. лв.;  

- Регулаторна база на активите – 64 869 хил. лв.  

- Норма на възвръщаемост – 6,26%  

Електрическа енергия – 229 000 MWh, в т. ч.:  

- от високоефективно комбинирано производство – 220 000 MWh  

- Към НЕК ЕАД - 176 000 MWh  

- Към краен снабдител - 44 000 MWh  

- невисокоефективно комбинирано производство – 9 000 MWh  

Топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 264 750 MWh  

Топлинна енергия с топлоносител водна пара – 399 200 MWh  

Цена на въглищата – 42,97 лв./t при калоричност 1 900 kcal/kg. 

 

„Топлофикация Перник” АД е подало заявления с вх. № Е-14-03-5 от 

31.03.2017 г. за изменение на действащите цени на електрическата и топлинната 

енергия, към което е приложило:  

1. Обосновка към заявленията за изменение на действащите цени на електрическата 

и топлинната енергия. 

2. Отчетна и прогнозна информация, съгласно справки от № 1 до № 9; 

3. Допълнително споразумение № 3 от 01.03.2017 г. към Договор № 102 от 2014 г. 

за покупко-продажба на договорени количества кафяви каменни въглища; 

4. Допълнително споразумение № 2 от 29.02.2016 г. към Договор № 102 от 2014 г. 

за покупко-продажба на договорени количества кафяви каменни въглища; 

5. Допълнително споразумение от 05.10.2015 г. към Договор № 102 от 2014 г. за 

покупко-продажба на договорени количества кафяви каменни въглища; 

6. Договор № 102 от 2014 г. за покупко-продажба на договорени количества кафяви 

каменни въглища, сключен с „Хийт енерджи“ ЕООД, гр. Перник; 

7. Допълнително споразумение № 4 от 01.03.2017 г. към Договор № 99 от 

12.12.2013 г. за доставка на брикети от енергийни лигнитни въглища; 

8. Допълнително споразумение № 3 от 29.02.2016 г. към Договор № 99 от 

12.12.2013 г. за доставка на брикети от енергийни лигнитни въглища; 

9. Допълнително споразумение № 2 от 05.10.2015 г. към Договор № 99 от 2013 г.; 

10. Договор сключен на 01.11.2013 г. за доставка на брикети от енергийни 

лигнитни въглища, с „Хийт енерджи“ ЕООД, гр. Перник; 

11. Документ за платена такса за разглеждане на заявлението. 
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Дружеството е предложило за утвърждаване цени, без ДДС, както следва: 

1. Преференциална цена на електрическа енергия от комбинирано производство –  

216,13 лв./MWh; 
2. Цена за топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 129,31 лв./MWh. 

3. Цена за топлинна енергия с топлоносител пара – 35,74 лв./MWh. 

 

Предложените цени са обосновани от дружеството със следните аргументи: 

„Топлофикация - Перник” АД посочва, че исканото изменение на индивидуалната 

цена на електрическата енергия и цените на топлинната енергия е във връзка с влезли в 

сила нови допълнителни споразумения към договори за доставка на горива от „Хийт 

Енерджи“ ЕООД на „Топлофикация - Перник“ АД. Цените на получаваните за изгаряне 

горива се променят в периода 01.03.2017 г. до 30.06.2017 г. и ще бъдат по-високи от 

действащите към момента на подаване на заявлението за утвърждаване на цени на 

топлинна и електрическа енергия за регулаторния период 01.07.2016 г. – 30.06.2017 г. 

Дружеството счита, че това поражда необходимост от преизчисляване на действащите 

цени за продажба на топлинна и електрическа енергия. Освен това дружеството се 

позовава и на повишаването на цената на природния газ от 01.04.2017 г. 

Предвид изложеното, „Топлофикация - Перник“ АД предлага изменение на цените 

на електрическата и топлинната енергия от 01.04.2017 г. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗЕ КЕВР осъществява регулиране на цените в 

случаите, предвидени в този закон. Според разпоредбата на чл. 30, ал. 1, т. 4 от ЗЕ 

Комисията регулира цените, по които топлопреносното предприятие продава топлинна 

енергия на клиенти. Съгласно чл. 33, ал. 1 от ЗЕ Комисията определя преференциални 

цени за продажба на електрическа енергия, произведена по високоефективен комбиниран 

начин от централи с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия по 

чл. 162, ал. 1 от ЗЕ. Преференциалната цена на електрическата енергия, произведена по 

високоефективен комбиниран начин от посочените централи се определя на база 

индивидуалните разходи за производство и добавка, определена от Комисията по групи 

производители и по критерии съгласно чл. 24 от НРЦЕЕ.  

Съгласно чл. 38, ал. 2 от НРЦЕЕ при регулиране на цените чрез метода „норма на 

възвръщаемост на капитала“ по време на ценовия период цените могат да бъдат 

променяни при наличие на обстоятелства, чието настъпване не е могло да бъде 

предвидено при утвърждаването на цените и води до съществено изменение на 

утвърдените им ценообразуващи елементи и на финансовото състояние на енергийното 

предприятие. В тази връзка на основание чл. 44, ал. 1 от НРЦЕЕ енергийните 

предприятия, спрямо които Комисията прилага метод за регулиране „норма на 

възвръщаемост на капитала“, могат да подават заявления за изменение на утвърдените 

цени преди изтичането на ценовия период при наличие на обстоятелства, чието 

настъпване не е могло да бъде предвидено при утвърждаването на цените и води до 

съществено изменение на утвърдените им ценообразуващи елементи и на финансовото 

състояние на енергийното предприятие. 

Аналогична е разпоредбата на чл. 22, ал. 2 от НРЦТЕ, която определя, че при 

регулиране на цените чрез метода „норма на възвръщаемост на капитала“ по време на 

регулаторния период цените могат да бъдат променяни при наличие на обстоятелства, 

чието настъпване не е могло да бъде предвидено при утвърждаването на цените и води до 

съществено изменение на утвърдените ценообразуващи елементи и на финансовото 

състояние на енергийното предприятие. В тази връзка на основание чл. 27, ал. 1 от НРЦТЕ 

енергийните предприятия, спрямо които Комисията прилага метод на регулиране „норма 

на възвръщаемост на капитала“, могат да подават заявления за изменение на утвърдените 

цени преди изтичането на ценовия период при наличие на обстоятелства, чието 

настъпване не е могло да бъде предвидено при утвърждаването на цените и води до 
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съществено изменение на утвърдените ценообразуващи елементи и на финансовото 

състояние на енергийното предприятие. 

Основателността на изменение на цените на електрическата и на топлинната 

енергия, произведени от централи с високоефективно комбинирано производство на 

електрическа и топлинна енергия, е обусловена от наличието на три предпоставки: да е 

налице обстоятелство, чието настъпване не е могло да бъде предвидено при 

утвърждаването на цените с Решение № Ц-18 от 30.06.2016 г. на КЕВР и това 

обстоятелство да води до съществено изменение на утвърдените ценообразуващи 

елементи и на финансовото състояние на енергийното предприятие. 

Дружеството е подало заявление за изменение на цените на топлинната и 

електрическа енергия, позовавайки се на промяна на цените на горивата - въглища и 

природен газ.  

 По отношение цената на въглищата, „Топлофикация - Перник“ АД не е посочило 

обективни факти, свързани с необходимостта от промяна на цената по договорите за 

доставка на въглищата към настоящия момент. Въглищата, с които работи централата, са 

местен добив. В представената от дружеството обосновка като основен мотив за 

промяната на цената на основното гориво са посочени влезлите в сила нови допълнителни 

споразумения към договори за доставка на горива от „Хийт Енерджи“ ЕООД на 

„Топлофикация Перник“ АД, без да е обоснована причината за изменение на тези 

договори.  

Цената на природния газ нараства от 281,08 лв./1000 н.куб.м. на 382,99 лв./1000 

н.куб.м., или с 36%.  

Едновременно със заявлението за изменение на цените е подадено и заявление за 

извършване на регулаторен преглед и за утвърждаване на нови цени от 01.07.2017 г. След 

извършването на регулаторния преглед, Комисията аргументирано ще изложи позицията 

си по отношение на общите принципи и допускания във връзка с промяната на основните 

разходни параметри, включително и общия подход при определяне на цените на 

въглищата от местен добив. Без извършване на цялостен технико-икономически и 

финансов анализ на състоянието на дружеството, което е обект на регулаторния преглед и 

липсата на мотивирана обосновка за промяна на цената на основното гориво, аргументите 

за изменение на цените на топлинната и електрическа енергия не могат да се приемат за 

обосновани. 

Предвид горните констатации не може да бъде извършен анализ за евентуално 

влияние върху утвърдените ценообразуващи елементи. 

По отношение на третата кумулативна предпоставка – настъпването на 

непредвидените обстоятелства да води до съществено изменение на финансовото 

състояние на енергийното предприятие, дружеството не е представило доказателства за 

промяна на финансовото състояние, поради което не може да бъде извършен 

икономически анализ на отражението на промяната на цените върху разходите на 

дружеството.  

По отношение на искането на „Топлофикация - Перник“ АД да бъде утвърдено 

изменение на цените на електрическата и топлинната енергия от 01.04.2017 г. следва да се 

има предвид, че не са налице основания за издаване на административен акт с обратно 

действие. 

 

Във връзка с изложеното, Комисията счита, че не са налице основания за 

изменение на утвърдените на „Топлофикация - Перник” АД цени за електрическа и 

топлинна енергия по Решение № Ц-18 от 30.06.2016 г. на КЕВР. 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с  

чл. 30, ал. 1, т. 4 и чл. 33, ал. 1 и ал. 3 от Закона за енергетиката, чл. 24, чл. 38, ал. 2 и 

чл. 49, ал. 2 от Наредба № 1 от 14.03.2017 г. за регулиране на цените на 
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електрическата енергия и чл. 22, ал. 2 и чл. 32, ал. 2 от Наредба № 5 от 23.01.2014 г. за 

регулиране на цените на топлинната енергия 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

ОТКАЗВА да измени действащите цени за електрическа и топлинна енергия 

на „Топлофикация - Перник” АД, утвърдени с Решение № Ц-18 от 30.06.2016 г. на 

Комисията за енергийно и водно регулиране. 

 

Изказвания по т.4:  

Докладва И. Александров, който обясни, че след проведеното открито заседание 

дружеството е депозирало в Комисията възражение в определения срок. Във възражението 

си дружеството поддържа тезата и счита, че аргументите за неприемане на мотивите за 

промяна на цената на работната група са неоснователни. Като аргументи излага факта, че 

въглищата се купуват от „Мин Индъстри“ ЕООД, който е единственият концесионер в 

Пернишкия въглищен басейн. Разходите за добив на тези въглища са повишени в 

последния ценови период, вследствие на което и разходите за горива на дружеството се 

променя. Смятат, че работейки на действащите цени, дружеството ще претърпи сериозни 

финансови загуби. Работната група не намира в тези аргументи нещо различно във връзка 

с това да докаже основателността за исканата промяна. Работната група държи на 

становището си, че възражението е неоснователно и предлага да се запазят цените до края 

на ценовия период съгласно действащото решение. 

И. Александров прочете предложението на работната група за решение: ОТКАЗВА 

да измени действащите цени за електрическа и топлинна енергия на „Топлофикация - 

Перник” АД, утвърдени с Решение № Ц-18 от 30.06.2016 г. на Комисията за енергийно и 

водно регулиране. 

А. Йорданов направи коментар по трите проекта на решение, които са гледани до 

този момент и са свързани с топлофикациите, използващи местни и вносни горива като 

основно гориво (въглища). Йорданов би иска в следващото ценово решение, което вече ще 

обхваща и нов регулаторен период, мотивите да бъдат съгласувани с дирекция „Правна“. 

Да залегне и това, че независимо от възможността цената да се изменя по време на 

ценовия период вследствие на изменение на цените на основното гориво, това не отменя 

задълженията на дружествата да осъществяват дейността си при минимални 

икономически обосновани разходи, т.е. те имат отговорност да минимизират риска от 

изменение на цените, доколкото това им е възможно. Йорданов счита, че това следва да 

бъде подчертано и в мотивите на решението по отношение на разходните елементи, 

свързани с доставката на основно гориво. Йорданов би искал това да залегне в мотивите и 

да е адресирано като съобщение към самите дружества, че независимо от това, че имат 

възможността въз основа на промяна в цените на основното гориво да искат промяна в 

цените, все пак това не снема отговорността от тях да планират и управляват с 

необходимата грижа предприятията си. 

И. Н. Иванов попита работната група отбелязала ли си е бележката на А. Йорданов. 

Председателят установи, че няма други изказвания и подложи на гласуване проекта на 

решение, прочетен от И. Александров. Иванов е на мнение, че за да минимизира 

разходите си, дружеството е нормално да включи в договора клауза, която да 

възпрепятства в рамките на ценовия период промяна в цените на въглищата, освен ако 

цената им се промени над някакъв голям процент. Така дружеството ще има защитни 

механизми. 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 162, ал. 4 от Закона за енергетиката и 
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чл. 49, ал. 1, т. 2 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно 

регулиране и на нейната администрация, Комисията 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема проект на решение относно заявление с вх. № Е-14-03-5 от 31.03.2017 г. 

за изменение на действащите цени на електрическата и топлинната енергия на 

„Топлофикация - Перник” АД; 

2. Насрочва обществено обсъждане по реда на чл. 14 от ЗЕ на проекта по т. 1 на 

07.06.2017 г. от 10:00 ч.; 

 3. За участие в общественото обсъждане да бъдат поканени заинтересованите по 

смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката лица; 

4. Проектът на решение, датата и часът на провеждане на общественото обсъждане 

да бъдат публикувани на интернет страницата на КЕВР. 

 

 

В заседанието по точка четвърта участват председателят Иван Н. Иванов и 

членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Георги 

Златев и Евгения Харитонова. 

 

Решението е взето с шест гласа „за”, от които три гласа (Александър Йорданов, 

Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката. 

 

 

По т.5. Комисията разгледа проект на решение относно заявление с вх. № Е-14-07-

3 от 03.04.2017 г. за изменение на действащите цени на топлинната и електрическата 

енергия, подадено от „Топлофикация - Сливен” ЕАД. 

 

 ПРОЕКТ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ Ц - 

от ….. 06.2017 г. 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание, проведено на ….. 06.2017 г., като разгледа преписка, 

образувана по заявление с вх. № Е-14-07-3 от 03.04.2017 г. за изменение на 

действащите цени на електрическата и топлинната енергия на „Топлофикация - 

Сливен” ЕАД, доклад с вх. № Е-Дк-297 от 16.05.2017 г., както и събраните данни от 

проведено на 30.05.2017 г. открито заседание и на ..... 06.2017 г. обществено 

обсъждане, установи следното: 

Административното производство е образувано във връзка с подадено в Комисията 

за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-14-07-3 от 

03.04.2017 г. за изменение на действащите цени на електрическата и топлинната енергия 

на „Топлофикация - Сливен” ЕАД. 

За разглеждане на подаденото заявление със заповед № З-Е-54 от 24.04.2017 г. на 

Председателя на КЕВР е сформирана работна група, като резултатите от извършения 

анализ са отразени в доклад с вх. № Е-Дк-297 от 16.05.2017 г, който е приет от КЕВР с 

решение по Протокол № 102 от 23.05.2017 г., т. 5 и е публикуван на интернет страницата 

на Комисията. 
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В изпълнение на разпоредбите на чл. 47, ал. 3 от Наредба № 1 от 14 март 2017 г. за 

регулиране на цените на електрическата енергия (НРЦЕЕ), чл. 30, ал. 4 от Наредба № 5 от 

23.01.2014 г. за регулиране на цените на топлинна енергия (НРЦТЕ) и чл. 13, ал. 5, т. 2 от 

Закона за енергетиката (ЗЕ) на 30.05.2017 г. е проведено открито заседание, на което 

Комисията е обсъдила доклада с изпълнителния директор на дружеството, който е 

направил възражения към доклада. С писмо с вх. № Е-14-07-3 от 31.05.2017 г. 

„Топлофикация - Сливен” ЕАД е представило обосновка на направените на откритото 

заседание възражения и е подало допълнителна информация, във връзка с разискванията. 

Дружеството счита, че изразените в доклада аргументи не са оценени обективно. 

Посочва, че след като вече не може да се доставят въглища от основния доставчик “Мина 

Черно Море” ЕАД и за да не преустанови своята работа, се налага да осигурява гориво в 

период, когато на пазара не се е предлагало никакво, предвид задържалите се дълго време 

ниски температури през изминалия отоплителен период, а допълнителни затруднения са 

се появили, заради влошените атмосферни условия, намалени и спрени доставки през 

месеците, в които пътищата са били непроходими, поради снеговалежите и замръзванията. 

Твърди, че поради увеличаване себестойността на добива, производството на въглища в 

страната намалява, което води до по-ниски добиви и повишаващи се цени.  

По отношение на цените на горивата прилага заверени копия на анекс към рамково 

споразумение с “Дайнинг енерджи” ЕООД за промяна на цената на въглищата от 99.50 

щ.д./тон на 101.00 щ.д./тон, митнически декларации, протоколи от изпитвания, и фактури 

за доставки и посочва, че разполага с фактури за реални доставки на обогатено енергийно 

гориво и въглища от внос за периода от 30.3.2017 г. – дата на подаване на заявлението за 

изменение, до датата на публикуване на доклада - 23.05.2017 г. 

“Топлофикация – Сливен” ЕАД твърди, че спирането на доставките на въглища от 

“Мина Черно Море” ЕАД и заместването им с други, различни от тях, които са с по-

високи цени, е обстоятелството, настъпването на което не е могло да бъде предвидено и 

което води до наличие на останалите две предпоставки за подаване на заявление за 

изменение на цените. По-високите цени водят до съществено изменение на разхода за 

гориво, който според изчисления на дружеството за целия регулаторен период, е повишен 

с над 2 600 000 лв. и не е бил предвиден при утърждаване на цените, а невъзможността 

той да бъде получен, влошава и финансовото състояние на “Топлофикация – Сливен” 

ЕАД. 

Представени са отчетни данни за м.април и прогнозни данни за м.м. май и юни и 

общо за второ тримесечие на 2017 г., както и отчет за приходи и разходи и баланс в два 

варианта - първият вариант е при условията на заявлението, подадено през м.март 2016 г., 

другият е с действащи цени на горивата от 1.04.2017 г. и при сравнение между тях е 

направен извод, че поради повишението на цените на горивата, за цитираното тримесечие, 

за което се иска изменение на цените на електрическата и топлинната енергия, 

финансовото състояние на дружеството се влошава с 474 хил.лв. 

 

Комисията приема възражението за неоснователно. 

 

След обсъждане и анализ на всички събрани в хода на административното 

производство данни и доказателства, както и на постъпилите становища и 

възражения от енергийното предприятие и от заинтересованите лица, Комисията 

приема за установено следното: 

 

С Решение № Ц - 18 от 30.06.2016 г., по точка 13, Комисията е утвърдила на 

„Топлофикация - Сливен” ЕАД за периода 01.07.2016 - 30.06.2017 г. преференциална цена 

на електрическа енергия и пределни цени на топлинна енергия с топлоносител гореща 

вода и водна пара, както следва: 
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1. Преференциална цена на електрическата енергия (без ДДС) – 143,60 лв./MWh, в 

т. ч.:  

- индивидуални разходи за единица енергия – 133,60 лв./MWh  

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

2. Еднокомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода (без 

ДДС) – 71,32 лв./MWh  

3. Еднокомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител водна пара (без 

ДДС) – 78,38 лв./MWh  

4. Ценообразуващи елементи на цените по т. 1, т. 2 и т. 3:  

 Необходими годишни приходи – 30 700 хил. лв., в т. ч.:  

o Разходи – 29 546 хил. лв., от които условно-постоянни – 7 598 хил. лв. и 

променливи – 21 948 хил. лв.  

- Регулаторна база на активите – 17 260 хил. лв.  

- Норма на възвръщаемост – 6,69%  

 Електрическа енергия– 116 493 MWh  

- от високоефективно комбинирано производство – 83 529 MWh  

- от некомбинирано производство – 32 963 MWh  

 Топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 105 642 MWh  

 Топлинна енергия с топлоносител водна пара – 86 351 MWh  

Цена на въглищата - 69,74 лв./t при калоричност - 2 560 kcal/kg. 

 

„Топлофикация- Сливен” ЕАД е подало заявление с вх. № Е-14-07-3 от 

03.04.2017 г. за изменение на действащите цени на електрическата и топлинната 

енергия, към което е приложило:  

1. Обосновка на заявлението за изменение на цени; 

2. Прогнозна информация, разработена съгласно справки от № 1 до № 9;  

3. Копие на рамково споразумение от 24.02.2017 г. с „Дайнинг енерджи“ ЕООД, с 

предмет: покупко-продажба на вносни черни въглища, с приложение спецификация за 

доставяните въглища с описание по вид гориво и мярка за периода от м. април 2017 г. до  

м. март 2018 г., включително; 

4. Копие на договор за доставка на въглища от 24.02.2017 г., сключен с „Траш 

енерджи“ ЕООД, с приложение спецификация за обогатено енергийно гориво, с описание 

по вид гориво и мярка за периода от м. април 2017 г. до м. март 2018 г., включително; 

5. Документ за оповестяване на предложените цени в средствата за масово 

осведомяване –сертификат за излъчване по радио „Дарик“, като не е приложен текстът на 

съобщението за излъчване; 

6. Копие на платежно нареждане за платена такса за разглеждане на заявление за 

изменение на цени. 

 

Дружеството е предложило за утвърждаване цени, без ДДС, както следва: 

1. Преференциална цена на електрическа енергия от комбинирано производство – 

169,87 лв./MWh; 
2. Цена за топлинна енергия с топлоносител водна пара – 91,22 лв./MWh. 

3. Цена за енергия с топлоносител гореща вода – 84,95 лв./MWh. 

 

Предложените цени са обосновани от дружеството със следните аргументи: 

Основният мотив в искането на „Топлофикация - Сливен” ЕАД за изменение на 

цените на топлинната и електрическата енергия е във връзка с настъпили съществени 

изменения в разходите на дружеството, породени от наложилата се смяна на използваните 

въглища.  

Дружеството посочва, че през 2016 г. е преустановена работата на „Мина Черно 
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море“ ЕАД - гр. Бургас и са спрени доставките на въглища към „Топлофикация - Сливен” 

ЕАД, което е наложило извършване на проучвания за откриване и доставка на други 

подходящи въглища. Пробите при смесване на вносни черни въглища и обогатено 

енергийно гориво са били успешни и е било сключено рамково споразумение за доставка 

на необходимите количества вносни въглища от 24.02.2017 г., копие от което е приложено 

към заявлението. На 24.02.2017 г. „Топлофикация - Сливен” ЕАД е сключила и договор за 

доставка на въглища, с предмет доставка франко склада на „Топлофикация - Сливен” ЕАД 

на обогатено енергийно гориво, копие от който е предоставен, ведно със заявлението. 

Дружеството посочва, че считано от 01.04.2017 г. цената на доставяното обогатено 

енергийно гориво е в размер на 210 лв./t условно гориво.  

Доставната цена от 181.09 лв./t на вносните въглища до склада на „Топлофикация - 

Сливен” ЕАД е формирана от 99.50 долара цена на въглища, при курс на долара 1.82 лв. 

Преизчислената цена за условно гориво при средна калоричност 5300 kcal/kg е 239.18 

лв./туг. Средна цена при смесване на обогатеното енергийно гориво и вносните въглища 

се получава 224.21 лв./туг. Според дружеството тази смяна на въглищата и повишената 

цена на обогатеното енергийно гориво е довела до увеличение на разходите му на 

годишна база с над 2 600 000 лева, в сравнение с предвидените за ценовия период 2016 г. - 

2017 г. „Топлофикация - Сливен” ЕАД счита, че това са непредвидени разходи и се явяват 

обстоятелство по чл. 27, ал. 1 от Наредба № 5 от 23 януари 2014 г. за регулиране на цените 

на топлинната енергия (НРЦТЕ), което обстоятелство не е могло да бъде предвидено при 

утвърждаването на цените и води до съществено изменение на утвърдените 

ценообразуващи елементи и на финансовото състояние на дружеството.  

 

Дружеството уточнява, че предложените за изменение цени на топлинната и 

електрическата енергия са изчислени чрез представените справки от № 1 до № 9 от 

електронния модел и в съответствие с Указания за образуване на цените на топлинната 

енергия и на електрическата енергия от комбинирано производство при регулиране чрез 

метода „норма на възвръщаемост на капитала“ и включват прогнозните данни, съдържащи 

се в заявлението на дружеството, подадено към 31.3.2016 г. 

„Топлофикация- Сливен” ЕАД твърди, че предложените в заявлението цени ще 

осигурят необходимите приходи за дейността на дружеството само за част от 

регулаторният период - от м.април 2017 г. до м.юни 2017 г. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗЕ КЕВР осъществява регулиране на цените в 

случаите, предвидени в този закон. Според разпоредбата на чл. 30, ал. 1, т. 4 от ЗЕ 

Комисията регулира цените, по които топлопреносното предприятие продава топлинна 

енергия на клиенти. Съгласно чл. 33, ал. 1 от ЗЕ Комисията определя преференциални цени 

за продажба на електрическа енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин 

от централи с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия по чл. 162, 

ал. 1 от ЗЕ. Преференциалната цена на електрическата енергия, произведена по 

високоефективен комбиниран начин от посочените централи се определя на база 

индивидуалните разходи за производство и добавка, определена от Комисията по групи 

производители и по критерии, съгласно чл. 24 от НРЦЕЕ.  

Съгласно чл. 38, ал. 2 от НРЦЕЕ при регулиране на цените чрез метода „норма на 

възвръщаемост на капитала“ по време на ценовия период цените могат да бъдат 

променяни при наличие на обстоятелства, чието настъпване не е могло да бъде 

предвидено при утвърждаването на цените и води до съществено изменение на 

утвърдените им ценообразуващи елементи и на финансовото състояние на енергийното 

предприятие. В тази връзка на основание чл. 44, ал. 1 от НРЦЕЕ енергийните 

предприятия, спрямо които Комисията прилага метод за регулиране „норма на 

възвръщаемост на капитала“, могат да подават заявления за изменение на утвърдените 

цени преди изтичането на ценовия период при наличие на обстоятелства, чието 
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настъпване не е могло да бъде предвидено при утвърждаването на цените и води до 

съществено изменение на утвърдените им ценообразуващи елементи и на финансовото 

състояние на енергийното предприятие. 

Аналогична е разпоредбата на чл. 22, ал. 2 от НРЦТЕ, която определя, че при 

регулиране на цените чрез метода „норма на възвръщаемост на капитала“ по време на 

регулаторния период цените могат да бъдат променяни при наличие на обстоятелства, 

чието настъпване не е могло да бъде предвидено при утвърждаването на цените и води до 

съществено изменение на утвърдените ценообразуващи елементи и на финансовото 

състояние на енергийното предприятие. В тази връзка на основание чл. 27, ал. 1 от НРЦТЕ 

енергийните предприятия, спрямо които Комисията прилага метод на регулиране „норма 

на възвръщаемост на капитала“, могат да подават заявления за изменение на утвърдените 

цени преди изтичането на ценовия период при наличие на обстоятелства, чието 

настъпване не е могло да бъде предвидено при утвърждаването на цените и води до 

съществено изменение на утвърдените ценообразуващи елементи и на финансовото 

състояние на енергийното предприятие. 

Основателността на изменение на цените на електрическата и на топлинната 

енергия, произведени от централи с високоефективно комбинирано производство на 

електрическа и топлинна енергия, е обусловена от наличието на три предпоставки: да е 

налице обстоятелство, чието настъпване не е могло да бъде предвидено при 

утвърждаването на цените с Решение № Ц-18 от 30.06.2016 г. на КЕВР и това 

обстоятелство да води до съществено изменение на утвърдените ценообразуващи елементи 

и на финансовото състояние на енергийното предприятие. 

В случая заявлението, подадено от „Топлофикация - Сливен” ЕАД, е обосновано с 

непредвидени обстоятелства, свързани с прекратяване дейността на „Мина Черно море“ 

ЕАД - гр. Бургас и спиране на доставките на въглища към дружеството, което е наложило 

извършване на проучвания за откриване и доставка на други подходящи въглища за 

работа на централата. Пробите при смесване на вносни черни въглища и обогатено 

енергийно гориво са били успешни и на 24.02.2017 г. „Топлофикация - Сливен” ЕАД е 

сключила рамково споразумение за доставка на необходимите количества вносни въглища 

и договор за „доставка на въглища“, с предмет доставка франко склада на „Топлофикация 

- Сливен” ЕАД на обогатено енергийно гориво. 

В обосновката на искането за изменение на цени, представена от „Топлофикация - 

Сливен” ЕАД, се посочва, че считано от 01.04.2017 г. цената на доставяното обогатено 

енергийно гориво се е повишила на 210 лв./t условно гориво. Доставната цена от 181.09 

лв./тон на вносните въглища до склада на топлофикационното дружество е формирана от 

99.50 долара цена на въглища, при курс на долара 1.82 лв. Преизчислената цена за условно 

гориво при средна калоричност 5300 kcal/kg е 239.18 лв./туг. Средна цена при смесване на 

обогатеното енергийно гориво и вносните въглища се получава 224.21 лв./туг.  

 Дружеството не посочва други факти и обстоятелства, с които да обоснове 

необходимостта от промяна на цените на произвежданата от него електрическа и 

топлинна енергия.  

Едновременно със заявлението за изменение на цените е подадено и заявление за 

извършване на регулаторен преглед и за утвърждаване на нови цени от 01.07.2017 г. След 

извършването на регулаторния преглед, Комисията аргументирано ще изложи позицията 

си по отношение на общите принципи и допускания във връзка с промяната на основните 

разходни параметри, включително и общия подход при определяне на цените на 

въглищата от местен добив. Без извършване на цялостен технико-икономически и 

финансов анализ на състоянието на дружеството, което е обект на регулаторния преглед и 

липсата на мотивирана обосновка за промяна на цената на основното гориво, аргументите 

за изменение на цените на топлинната и електрическа енергия не могат да се приемат за 

обосновани. 

Предвид горните констатации не може да бъде извършен анализ за евентуално 
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влияние върху утвърдените ценообразуващи елементи. 

По отношение на третата кумулативна предпоставка – настъпването на 

непредвидените обстоятелства да води до съществено изменение на финансовото 

състояние на енергийното предприятие, дружеството не е представило доказателства за 

промяна на финансовото състояние, поради което не може да бъде извършен 

икономически анализ на отражението на промяната на цените върху разходите на 

дружеството.  

 

По отношение на искането на „Топлофикация - Сливен“ ЕАД да бъде утвърдено 

изменение на цените на електрическата и топлинната енергия за периода от м. април 2017 

г. до м. юни 2017 г. следва да се има предвид, че не са налице основания за издаване на 

административен акт с обратно действие. 

 

Във връзка с изложеното, Комисията счита, че не са налице основания за 

изменение на утвърдените на „Топлофикация - Сливен” ЕАД цени за електрическа и 

топлинна енергия по Решение № Ц-18 от 30.06.2016 г. на КЕВР. 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с  

чл. 30, ал. 1, т. 4 и чл. 33, ал. 1 и ал. 3 от Закона за енергетиката, чл. 24, чл. 38, ал. 2 и 

чл. 49, ал. 2 от Наредба № 1 от 14.03.2017 г. за регулиране на цените на 

електрическата енергия и чл. 22, ал. 2 и чл. 32, ал. 2 от Наредба № 5 от 23.01.2014 г. за 

регулиране на цените на топлинната енергия 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

ОТКАЗВА да измени действащите цени за електрическа и топлинна енергия на 

„Топлофикация - Сливен” ЕАД, утвърдени с Решение № Ц-18 от 30.06.2016 г. на 

Комисията за енергийно и водно регулиране. 

 

Изказвания по т.5:  

Докладва И. Александров, който обясни, че след проведеното открито заседание 

„Топлофикация - Сливен” ЕАД е депозирало в Комисията възражение. Във възражението 

си дружеството счита, че изразените в доклада аргументи на работната група не са 

оценени обективно. Мотивите на дружеството отново са, че “Мина Черно Море” ЕАД 

престава да работи. Това е единственият доставчик на въглища за „Топлофикация - 

Сливен” ЕАД. Вследствие на това, дружеството е изложено пред необходимостта да 

купува вносни въглища от “Дайнинг енерджи” ЕООД по цената 101.00 щ.д./тон, доказано 

от митнически декларации. Тези въглища се смесват с ОЕГ, на което цената също е по-

висока от базовите въглища от Маришкия басейн. Тези обстоятелства съвпадат и с 

тежката зима. Дружеството е поставено пред невъзможност да намира и други 

доставчици, поради което „Топлофикация - Сливен” ЕАД смята, че за една година работа 

ще има разходи над съответните приходи 2 600 хил. лв. В същото време само за месеците 

от април до края на ценовия период дружеството ще натрупа 474 хил. лв. загуба от 

непромяна на цените. 

Работната група счита, че така предложените мотиви на дружеството са 

неоснователни и неаргументирани с оглед искането за промяна на действащите цени. 

Работната група предлага цените да бъдат запазени.  

И. Александров прочете предложението на работната група за решение: ОТКАЗВА 

да измени действащите цени за електрическа и топлинна енергия на „Топлофикация - 

Сливен” ЕАД, утвърдени с Решение № Ц-18 от 30.06.2016 г. на Комисията за енергийно и 
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водно регулиране. 

И. Н. Иванов установи, че няма изказвания и подложи на гласуване проекта на 

решение, прочетен от И. Александров.  

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 162, ал. 4 от Закона за енергетиката и 

чл. 49, ал. 1, т. 2 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно 

регулиране и на нейната администрация, Комисията 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема проект на решение относно заявление с вх. № Е-14-07-3 от 03.04.2017 г. 

за изменение на действащите цени на топлинната и електрическата енергия, подадено от 

„Топлофикация - Сливен” ЕАД; 

2. Насрочва обществено обсъждане по реда на чл. 14 от ЗЕ на проекта по т. 1 на 

07.06.2017 г. от 10:00 ч.; 

 3. За участие в общественото обсъждане да бъдат поканени заинтересованите по 

смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката лица; 

4. Проектът на решение, датата и часът на провеждане на общественото обсъждане 

да бъдат публикувани на интернет страницата на КЕВР. 

 

 

В заседанието по точка пета участват председателят Иван Н. Иванов и членовете 

на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Георги Златев и 

Евгения Харитонова. 

 

Решението е взето с шест гласа „за”, от които три гласа (Александър Йорданов, 

Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката. 

 

 

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО: 

 

По т.1 както следва: 

ОДОБРЯВА на „Солвей Соди“ АД бизнес план за периода 2017 г. - 2021 г., който 

става приложение към лицензия № Л-489-03 от 02.06.2017 г. за извършване на дейността 

„производство на електрическа и топлинна енергия“. 

 

По т.2 както следва: 

1. Приема проект на решение относно заявление с вх. № Е-14-28-3 от 03.04.2017 г. 

за утвърждаване на цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара и определяне на 

преференциална цена на електрическа енергия от високоефективно комбинирано 

производство на „Солвей Соди” АД; 

2. Насрочва обществено обсъждане по реда на чл. 14 от ЗЕ на проекта по т. 1 на 

07.06.2017 г. от 10:00 ч.; 

 3. За участие в общественото обсъждане да бъдат поканени заинтересованите по 

смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката лица; 

4. Проектът на решение, датата и часът на провеждане на общественото обсъждане 

да бъдат публикувани на интернет страницата на КЕВР. 

  

По т.3 както следва: 

1. Приема проект на решение относно заявление с вх. № Е-14-31-2 от 31.03.2017 г. 

за изменение на действащите цени на електрическата и топлинната енергия на „Брикел” 

ЕАД; 

2. Насрочва обществено обсъждане по реда на чл. 14 от ЗЕ на проекта по т. 1 на 
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07.06.2017 г. от 10:00 ч.; 

 3. За участие в общественото обсъждане да бъдат поканени заинтересованите по 

смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката лица; 

4. Проектът на решение, датата и часът на провеждане на общественото обсъждане 

да бъдат публикувани на интернет страницата на КЕВР. 

 

По т.4 както следва: 

1. Приема проект на решение относно заявление с вх. № Е-14-03-5 от 31.03.2017 г. 

за изменение на действащите цени на електрическата и топлинната енергия на 

„Топлофикация - Перник” АД; 

2. Насрочва обществено обсъждане по реда на чл. 14 от ЗЕ на проекта по т. 1 на 

07.06.2017 г. от 10:00 ч.; 

 3. За участие в общественото обсъждане да бъдат поканени заинтересованите по 

смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката лица; 

4. Проектът на решение, датата и часът на провеждане на общественото обсъждане 

да бъдат публикувани на интернет страницата на КЕВР. 

 

По т.5 както следва: 

1. Приема проект на решение относно заявление с вх. № Е-14-07-3 от 03.04.2017 г. 

за изменение на действащите цени на топлинната и електрическата енергия, подадено от 

„Топлофикация - Сливен” ЕАД; 

2. Насрочва обществено обсъждане по реда на чл. 14 от ЗЕ на проекта по т. 1 на 

07.06.2017 г. от 10:00 ч.; 

 3. За участие в общественото обсъждане да бъдат поканени заинтересованите по 

смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката лица; 

4. Проектът на решение, датата и часът на провеждане на общественото обсъждане 

да бъдат публикувани на интернет страницата на КЕВР. 

 

Приложение: 

1. Решение на КЕВР № БП-4/02.06.2017 г. - бизнес план на „Солвей Соди“ АД. 

 
 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
 

       

 .................................................                   ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ 

 (С. Тодорова) 

 

  ................................................. 

 (Р. Осман) 

 

.................................................     ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

 (А. Йорданов) 

Р. ТОТКОВА 

 ................................................. 

 (Г. Златев) 

 

................................................. 

 (Е. Харитонова) 

 
Протоколирал: 

 (А. Фикова - главен експерт) 


