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

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ Ц -20 от 29.06.2012 г. 

 

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито заседание, 

проведено на 29.06.2012 г., като разгледа преписка № ПЦ-91/2011 г., образувана по 

заявления с вх. № Е-12-00-571/28.11.2011 г. и вх. № Е-12-00-210/23.04.2012 г. за 

утвърждаване на цена на топлинна енергия и определяне на преференциална цена на 

електрическа енергия от комбинирано производство, подадени от „Когрийн” ООД, гр. 

Първомай, както и доклад с вх. № Е-Дк-364/01.06.2012 г., събраните данни и 

доказателства при проведеното на 19.06.2012 г. открито заседание, установи следното: 

 

Със заявление с вх. № Е-12-00-571/28.11.2011 г., по което е образувана преписка  

№ ПЦ-91/2011 г., “Когрийн” ООД, гр. Първомай е предложило за утвърждаване: 

1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 186,60 лв./MWh, в т.ч.: 

 - индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 183,60 лв./MWh; 

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

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

83,86 лв./MWh,  

при цена на природен газ - 594,37 лв./knm
3
. 

 

Към заявлението “Когрийн” ООД е приложило следната информация и документи:  

1.  Справки от № 1 до № 6 за изчисляване на цени на електрическа и топлинна енергия.  

2.  Обосновка на предлаганите цени. 

3.  Документ за платена такса за разглеждане на заявлението. 

Заявлението за цени на “Когрийн” ООД е във връзка с подаденото от него заявление 

с вх. № E-ЗЛР-Л-84/28.11.2011 г. за издаване на лицензия за дейността „производство на 

електрическа и топлинна енергия”, като правното основание е чл. 41, ал. 2 от Закона за 

енергетиката (ЗЕ) във вр. с чл. 16, ал. 1 от Наредбата за лицензиране на дейностите в 

енергетиката (НЛДЕ), съгласно които когато лицензионната дейност се осъществява по 

цени, подлежащи на регулиране по ЗЕ, към заявлението за издаване на лицензия 

задължително се подава и заявление за утвърждаването им.  

 

С писмо изх. № Е-12-00-571/12.01.2012 г. на ДКЕВР от заявителя е поискано да 

представи: 

1. В Справка № 1 „Разходи” 

 - обосновка на разходите за материали за текущо поддържане; 

 - обосновка на разходите за въоръжена и противопожарна охрана в позиция „Външни 

услуги”; 

 - обосновка на разходите за ремонт и тяхното разпределение по продукти; 

 - обосновка на разходите за заплати и възнаграждения; 

 - обосновка на разходите за услуги по граждански договори в позиция „Други 

разходи”. 

2. Копия на договорите за абонаментно и сервизно поддържане на съоръженията. 

3. Подробна обосновка на стойността на ДМА в справка №2 „РБА” - извлечение от 

инвентарната книга на включените дълготрайни материални активи в регулаторната база на 

активите на дружеството към 31.12.2011 г., стойност на машини, съоръжения и оборудване, 

разходи за инвестиции и др. 

4. Справка за привлечения капитал с изчислена среднопретеглена норма на 

възвръщаемост на привлечения капитал към 31.12.2011 г. 

5. Копие на договора за покупко-продажба /лизинг/ на инсталацията за комбинирано 

производство на електрическа и топлинна енергия. 



 2 

6. Информация за приходите/разходите за емисии на парникови газове на „Когрийн” 

ООД за периода 2012 – 2013 г. 

7. Предварителен договор за продажба на електрическата енергия и предварителен 

договор за покупка на природен газ със спецификациите към тях. 

 

 С писмо вх. № Е-12-00-571/23.01.2012 г. заявителят е представил исканите от ДКЕВР 

обосновки. 

 

С писмо изх. № Е-12-00-571/13.03.2012 г. във връзка с възприетия метод на регулиране 

чрез “Норма на възвръщаемост на капитала”, съгласно протокол № 28/21.02.2012 г. на 

ДКЕВР и в съответствие с чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредбата за регулиране на цените на 

топлинната енергия (НРЦТЕ)  от дружеството е поискано на представи: 

І. Прогнозни данни: 

1. Прогнозната информация да се изготви и представи в съответствие с Указанията за 

образуване на цените на топлинната енергия и на електрическата енергия от комбинирано 

производство при регулиране чрез метода „Норма на възвръщаемост на капитала”, по 

приложения модел (справки от № 1 до № 9 – приложение на магнитен носител), приети с 

решение по т. 2 от протокол № 28/21.02.2012 г. на ДКЕВР. 

2. За следващия регулаторен период стойността на дълготрайните материални активи в 

регулаторната база на активите да е равна на балансовата стойност към 31.12.2011 г. 

3. Договор за продажба на електрическа енергия за 2012 г., с всички приложения към 

него (вкл. спецификациите към договора), след подписването му с „НЕК” ЕАД. 

4. Всички приложения към договор № V/0690/04/2011 за покупка на двата 

когенератора. 

5. Извлечение от инвентарната книга на активите, с които се извършва производството 

на електрическа и топлинна енергия, заприходени след получаване на разрешение за 

ползване на обекта съгласно ЗУТ. 

 

II. Изчисленията да се извършат при следните условия: 

1. Структура на капитала към 31.12.2011 г., с примерна стойност на нормата на 

възвръщаемост на собствения капитал равна на 4%, определена от ДКЕВР за дружествата в 

сектор „Топлоенергетика”.  

2. Цена на природния газ – действащата към момента цена на природния газ. 

3. Стойност на добавката по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ - 3,00 лв./MWh, определена от ДКЕВР за 

дружества с комбинирано производство в селското стопанство. 

 

ІІІ. Предварителен годишен финансов отчет за 2011 г., с всички приложения към него. 

 

С писмо вх. № Е-12-00-209/21.04.2012 г. заявителят е представил разрешение за 

ползване № ДК-07-ЮЦР-85/21.04.2012 г. на строеж „Сграда за комбинирано производство 

на електро и топлоенергия и възлова подстанция – 20 kV” и разрешение за ползване  

№ ДК-07-ЮЦР-84/21.04.2012 г. на строеж „Кабелен електропровод 20 kV и оптичен кабел от 

възлова подстанция до подстанция Борисовград” в землището на гр. Първомай. 

С писмо вх. № Е-12-00-210/23.04.2012 г. дружеството е представило ново заявление за 

утвърждаване на: 

1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 209,9 лв./MWh, в т.ч.: 

 - индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 204,9 лв./MWh; 

 - добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 5,00 лв./MWh. 

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

91,24 лв./MWh,  

При цена на природен газ - 706,82 лв./knm
3
. 

 

Към заявлението “Когрийн” ООД е приложило: 

1. Справки от № 1 до № 9 по образец на ДКЕВР за изчисляване на цени на електрическа 

и топлинна енергия; 

2. Обосновка на предлаганите цени. 



 3 

Обосновката на дружеството е следната: 

ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОГРАМА 

Производствената програма на когенерационната инсталация е подчинена на  

програмата на оранжерийните предприятия на площадката, които работят по схемата на 

декемврийско засаждане и култивиране до началото на месец ноември.  

Прогнозната програма на когенерационната инсталация на „Когрийн” ООД през 

периода юли 2012 г. до юни 2013 г. е както следва: 

 Производство на електрическа енергия                               - 34 200 MWh; 

 Електроенергия за собствени нужди                                         1 716 MWh; 

 Електроенергия продадена                                                       32 484 MWh; 

 Отпусната топлинна енергия                                                    33 600 MWh; 

 Технологични разходи на топлина                                               720 MWh; 

 Топлинна енергия продадена                                                    32 880 MWh. 

 

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА ПЪРВИ ЦЕНОВИ ПЕРИОД 2012 – 2013 г. 

През първите две години на регулаторния период не се предвиждат инвестиционни 

разходи. 

В петгодишния бизнес план на дружеството се предвиждат инвестиции за задоволяване 

на нуждите на оранжерийните производители на площадката от полезна топлинна енергия: 

 Втора когенерационна мощност от 6,66 MWе; 

 Изграждане на ниско температурни утилизатори на изходящите газове от 

когенераторите с цел повишаване на енергийната ефективност на схемата с 4,95 % и 

увеличаване на икономията на първична енергия с 4,58 %.  

 

УСЛОВНО ПОСТОЯННИ РАЗХОДИ 

Когенерационната мощност – 6,66 MWe на „Когрийн” ООД, е осъществена със 

собствени средства и кредити в размер на 3 130 хил. лв. 

Дълготрайните материални активи на дружеството са на стойност 9 554 хил. лв., в 

съответствие с инвентарната книга на активите. 

Прилага се линеен метод на амортизация и разходите за амортизации са изчислени с 

годишната амортизационна норма, препоръчана от ДКЕВР в указанията за образуване на 

цените. 

Размерът на оборотните средства е изчислен в съответствие с указанията на ДКЕВР. 

Разходът за материали отразява стойността на очакваните разходи за материали, като 

масло, етилен гликол, леватит и др. химикали за омекотителната инсталация и др. 

 Разходите за външни услуги включват: задължителните застраховки на оборудване и 

работна сила, абонаментно поддържане на прибори и инсталации, разходи за охрана и други 

услуги. 

Разходите за ремонт се формират основно от договора за сервизно и текущо 

ремонтиране на агрегатите от специализирана фирма за ремонт на когенератори от този тип. 

Трудовите разходи съответстват на одобрения щат на фирмата. 

В други разходи се отнесени обичайни разходи за функциониране на предприятието. 

 

ПРОМЕНЛИВИ РАЗХОДИ 

Над 99 % от променливите разходи са разходите за гориво. Разходите за гориво са 

оценени при настоящата цена природния газ – 706,82 лв./knm
3
, като са отчетени: разходните 

норми и толеранси, работа на агрегатите при намален товар, често спиране и пускане при 

ниски товари на оранжерийните комплекси и температурните условия. 

 

ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА 

Нормата на възвръщаемост на капитала е оценена при норма на възвръщаемост на 

собствения капитал 7 % и средно претеглена норма на възвръщаемост на привлечения 

капитал 7,5 %, съгласно кредитния договор. 

Предлаганите за утвърждаване цени по методиката на ДКЕВР, са за електрическата 

енергия – 209,9 лв./MWh и за топлинната енергия 91,24 лв./MWh. 
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„Когрийн” ООД възнамерява да продава топлинната енергия на оранжерийните 

предприятия на площадката при настоящата цена на газа 706,82 лв./knm
3
 на цена не  

по-висока от 82 лв./MWh, тъй като оранжерийните предприятия ще платят горивната 

съставляваща – 80 лв./MWh, плюс незначителна сума за други разходи. 

Оранжерийните предприятия при покупката на топлинна енергия от „Когрийн” ООД 

ще имат увеличен разход за амортизации поради допълнителната тръбопроводна 

инфраструктура и за електроенергия за собствени нужди и известни икономии на материали 

за текущо поддържане и ремонтни разходи. 

В резултат на това „Когрийн” ООД ще има по-малко приходи в размер на 303 811 лв. 

годишно и ще реализира възвръщаемост на собствения си капитал на стойност по-ниска  

от 7%. 

 

Образуване на цената 

След направените констатации са извършени следните корекции: 

І. В Справка № 1 „Разходи”: 

1.Коригирани са разходите за ремонт от 533 хил. лв. на 270 хил. лв. на базата на 

сравнителен анализ, при използване на данни за подобни нововъведени в експлоатация 

инсталации за комбнирано производство на електрическа и топлинна енергия с двигатели с 

вътрешно горене с гориво природен газ и в съответствие с допустимите експлоатационни 

разходи, подлежащи на регулаторен контрол за поддържане на съоръженията, съобразно 

съответните технически стандарти. Разходите за ремонт отнесени към електрическата 

енергия са коригирани от 480 хил. лв. на 243 хил. лв., а тези отнесени към топлинната 

енергия от 53 хил. лв. на 27 хил. лв.; 

2. Разходите за заплати и възнаграждения за коригирани от 360 хил. лв. на 260 хил. лв. 

в съответствие с нивото на заплатите на обслужващия персонал на подобни инсталации за 

комбинирано производство; 

3. Разходите за осигурителни вноски са коригирани от 132 хил. лв. на 102 хил. лв. 

съобразно намалените разходи по т.2; 

4. Разходите за материали за текущо поддържане са коригирани с 98,6 хил. лв. - от  

153 хил. лв. на 54,4 хил. лв., в съответствие с представената от дружеството обосновка за 

стойността на разхода за смазочно масло. Съгласно сключен договор за поддръжка и ремонт 

между „Когрийн” ООД и „Риск инженеринг” АД на 24.01.2012 г. задължението по т. 3.7 от 

раздел ІІІ „Задължения на изпълнителя” на „Риск инженеринг” АД е да предостави 

необходимото смазочно масло за обектите. Цената на предоставяните услуги по този 

договор е 16,15 лв./MWh на обект, която е включена в разходите за ремонт; 

5. Разходите за абонаментно поддържане са коригирани от 33 хил. лв. на 0 лв. 

съобразно мотивите по т. 4; 

6. Разходите за въоръжена и противопожарна охрана са намалени от 365 хил. лв. на  

65 хил. лв. Корекцията е извършена в съответствие с разходите на подобни инсталации за 

комбинирано производство; 

7. Добавен е разход за акциз на природния газ в размер на 33 хил.лв. 

ІІ. В Справка № 2 „РБА” оборотният капитал е преизчислен от 868 хил. лв. на  

985 хил. лв. в съответствие с Указанията на ДКЕВР. 

Коригиран е оборотния капитал за топлинна енергия от 87 хил. лв. на 349 хил. лв. със 

среднопретеглен коефициент за дела на оборотния капитал за топлинната енергия спрямо 

общия за двата продукта електрическа и топлинна енергии, определен  на базата на 

коефициента за разделяне на горивото в енергийната част и коефициента на разпределение 

на УПР в производството.   

ІІІ. В Справка № 3 „НВК” нормата на възвръщаемост на собствения капитал е 

коригирана от 7% на 4% в съответствие с приетия от комисията общ подход при 

утвърждаване на цените на дружествата от сектор „Топлоенергетика” с решение  

№ Ц - 021/29.06.2011 г.; 

ІV. В Справка № 4 „ТИП в производството” е коригирана добавката по чл. 33, ал. 3 от 

ЗЕ от 5 лв./MWh на 3 лв./MWh в съответствие с определената добавка за дружества с 

комбинирано производство в селското стопанство с решение № Ц – 33/27.09.2011 г. на 

ДКЕВР. 
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Намалено е количеството на гориво природен газ за инсталациите за комбинирано 

производство от 9 332  knm
3
 на 8 923 knm

3
 в съответствие с постигне на 41,2% енергийна 

ефективност на използваното гориво за производство на електрическа енергия, с 2% по-

малка от номиналната по паспорта на съоръженията. 

Премахната е стойността на призната мощност 7 MWt с топлоносител водна пара 

предвид, че инсталациите не произвеждат топлинна енергия с топлоносител водна пара. 

Цената на природния газ е 706,82 лв./knm
3
 за потребители, присъединени към мрежи 

ниско налягане, собственост на „Булгартрансгаз” ЕАД, в съответствие с Решение  

№ Ц – 06/23.03.2012 г. на ДКЕВР. 

 

В съответствие с изискванията на чл. 13, ал. 3, т. 2 от ЗЕ, чл. 30 от НРЦТЕ и чл. 30 от 

НРЦЕЕ на 19.06.2012 г., ДКЕВР е провела открито заседание за разглеждане на доклад с вх. 

№ Е-Дк-364/01.06.2012 г. (доклада). На откритото заседание комисията е обсъдила със 

заявителя доклада, след което в рамките на определения в чл. 30, ал. 3 от НРЦТЕ срок от 5 

дни, дружеството е имало възможност да представи писмено становище и обосновки. 

 В законоустановения срок дружеството с писмо с вх. № Е-14-68-1/19.06.2012 г. е 

внесло следното възражение: 

 Предложената в доклада индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия е с 

27,88 лв./MWh по-ниска от заявената от дружеството (писмо вх. № Е-12-00-210/ 

23.04.2012 г.) цена в размер на 204, 90 лв./MWh. 

 Дружеството счита, че при определяне на посочената в доклада цена на комбинирана 

електрическа енергия и по-конкретно при извършените корекции на част от показателите, 

участващи при формиране на цената, не са отчетени спецификите на когенерационната 

централа и са извършени корекции на заявените от дружеството разходи в разрез с 

представените обосновки и писмени доказателства, в резултат на което предложената в 

доклада цена на комбинирана електрическа енергия е занижена необосновано, като 

съображенията за това са следните: 

 1. Прогнозно количество на електрическата енергия от високоефективно 

комбинирано производство 

 Определената в доклада преференциална цена е образувана при прогнозни количества 

електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство в размер на 32 484 

MWh. Съгласно представената със заявлението информация, прогнозното количество 

произведена електроенергия за периода юли 2012 г. - юни 2013 г. е 34 200 MWh, в т.ч. 1 716 

MWh електроенергия за собствени нужди и 32 484 MWh електроенергия за продажба. Това 

води до погрешно определяне на разхода на гориво, който следва да бъде изчисляван за 

бруто произведената от инсталацията електрическа енергия. 

2. Енергийна ефективност на използваното гориво 

 Дружеството счита, че необосновано е извършено намаляване на необходимото 

количество природен газ за инсталациите за комбинирано производство, поради следното: 

a. Извършено е намаляване на количеството на горивото от 9 332 knm
3
 на 8 923 knm

3
 в 

съответствие с постигане на 41,2 % енергийна ефективност на използваното гориво за 
производство на електрическа енергия, с 2 % по-малка от номиналната по паспорта на 
съоръженията. 

Както е видно от техническите данни на инсталацията (Приложение № 1) 
електрическата енергийна ефективност на когенерационната система от 43,2 % е 
определена от производителя с толеранс от + 5%, при което при 100 % натоварване на 
централата и работа при стандартни условия, електрическото КПД ще бъде 
максимум 41,1%. Не е приемливо извършеното в доклада завишаване на стойността на 
електрическа енергийна ефективност, в сравнение със залегналата в 
Стандарта/Спецификацията на производителя. 

b. При определяне на разхода на гориво не е отчетено и обстоятелството, че при 
изграждане на централата са извършени изменения, които водят до промени на 
параметрите на производителност. Основното такова изменение произтича от 
необходимостта от редуциране на NОх емисиите, излъчвани от инсталацията. От 
предоставените от производителя MWM технически данни (Приложение № 1), 
стойността на този показател е 500 mg/m

3
n. Това количество надвишава двукратно 
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допустимите съгласно действащото законодателство изхвърляния на NOx, поради което 
са монтирани допълнителни катализатори с цел тяхното редуциране в рамките на 
максималната норма от 250 mg/m

3
n. При работата на инсталацията с посочените 

катализатори е налице допълнително съпротивление и респективно повишаване на разхода 
на гориво. 

c. Не на последно място следва да бъде отчетен и факта, че производствената програма на 
Дружеството е подчинена изцяло на програмата на оранжерийните предприятия на 
площадката. Поради тази зависимост по време на експлоатация и през периодите на 
късна пролет и ранна есен, се налага когенераторите да работят при условия на 
намалени товари и при чести режими на спиране и пускане. Работата на инсталацията 
при условия различни от стандартните, както и при натоварване различно от 100% 
води до увеличаване на разхода на гориво до нивото на предоставените със 
заявлението параметри. 

 По изложените аргументи, дружеството счита, че така определения в доклада 

разход на газ не отчита действащите европейски стандарти относно допустимите норми 

на разход на гориво в когенерационни системи с газобутални двигатели. Всички тези 

въпроси са отчетени от дружеството в предложения със заявлението показател на разход 

на гориво и следва да се вземат предвид при определяне на преференциалната цена на 

електрическа енергия. 

 3. Корекции на данните в Справка № 1 „Разходи” 

 Дружеството възразява и срещу  извършените корекции на част от показателите, 

посочени в Справка № 1 „Разходи” към заявлението. В частност неправилно са коригирани 

следните показатели: 

a. Разходи за ремонт 

 Разходите за ремонт на системата са намалени от 533 хил. лв. на 270 хил. лв. с цел 

привеждането им „в съответствие с допустимите експлоатационни разходи, подлежащи 

на регулаторен контрол за поддържане на съоръженията, съобразно съответните 

технически стандарти”. Такива стандарти не са налични, но е безспорна необходимостта 

да бъдат осигурени средства за ремонт, адекватни на стойността на комплексната 

когенерационна система от почти 10 млн. лв. 

 Не е оправдано да се извършва сравнителен анализ с други инсталации, при което не 

биха могли да се отчетат конкретните характеристики на съоръженията и изискванията 

за тяхната безопасна експлоатация. Почти всички инсталирани когенерационни централи 

с единична мощност до 2 MW са от контейнерен тип, което съществено облекчава 

изискванията за техния монтаж, експлоатация и ремонт. В сравнение с тях централите с 

единична мощност над 2 MW включват всички основни компоненти на енергийно 

предприятие. В настоящия случай са изградени: когенерационна система; маслено 

стопанство; зала за управление; КРУ 6,3 kV; КРУ 20 kV; трансформаторна площадка с 2 броя 

транформатори - 6,3/20 kV и трансформатор за собствени нужди 6,3/ 0,4 kV. 

 Предвидените от дружеството разходи за ремонт не могат да бъдат ограничени до 

ремонта на когенерационната система, а и на всеки един от изброените елементи. Наред с 

това, такъв анализ не би могъл да отчете обстоятелството, че на територията на 

страната не съществува лицензирана фирма за ремонт и поддръжка на когенерационните 

системи на немския производител MWM. Това води до необходимостта Дружеството да 

се обръща към производителя за извършване на ремонтни дейности, което води до 

допълнително оскъпяване на тези дейности. 

b. Разходи за заплати и осигурителни вноски на обслужващия персонал 

 Дружеството счита, че корекцията на този показател отново се базира на 
механично сравнение с „подобни инсталации” и не отразява спецификите и нуждите на 
конкретния обект. По-високата мощност на централата и наличието на допълнителни 
съоръжения налагат необходимостта от ангажиране на по-голям брой и по-квалифициран 
персонал за нейната експлоатация и поддръжка. В допълнение и както бе посочено пo-горе, 
ремонтните дейности и техническа поддръжка на съоръженията се извършват от 
производителя на оборудването и неговите специалисти. Това налага експлоатационния 
персонал да притежава адекватна квалификация, включително да владее отлично поне един 
чужд език (немски или английски). Повишените квалификационни изисквания към 
персонала обуславят и по-високия размер на трудовите възнаграждения, респ. повлиява и 
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размера на средствата за задължително социално осигуряване. Наличието на 
висококвалифициран персонал е от съществено значение за дружеството предвид 
подготовката и предстояща реализация на втория етап по изграждане на нова мощност 6,6 
MW. 

c. Разходи за абонаментно поддържане 

 С доклада е отказано признаването на разходи за абонаментно поддържане с 

мотива, че същите са част от задълженията на „Риск Инженеринг” АД по сключения 

Договор за поддръжка и ремонт от 24.01.2012 г. 

 Предвидените разходи за абонаментно обслужване в размер на 33 000 лв. се отнасят 

до абонаментно обслужване и поддръжка на специализирани контролно-измервателни 

прибори и апарати и са пряко свързани с нормативните изисквания за тяхната периодична 

метрологична проверка и контрол. Тези дейности не са предмет на цитирания договор и 

предвидените разходи не представляват част от дължимото по този договор 

възнаграждение. 

d. Разходи за въоръжена и противопожарна охрана 

 В доклада е извършена съществена корекция и на разходите за въоръжена и 

противопожарна охрана, които са намалени от 365 хил. лв. на 65 хил. лв. Намалението е 

основано на сравнение на разходите с тези на подобни инсталации. 

 При това сравнение обаче, отново не се отчита обстоятелството, че посочената 

сума се отнася не само за въоръжена и противопожарна охрана, но и за още редица 

дейности, необходими за нормалната експлоатация на инсталацията. 

 Когенерационната инсталация е разположена в границите на оранжериен комплекс, 

което прави невъзможно дружеството да възлага извършването на тези услуги свободно и 

независимо от дейността на целия комплекс. Поради това дружеството е сключило със 

собственика на оранжерийния комплекс рамков договор за комплексно осигуряване и 

поддръжка на инфраструктура (Приложение № 2). 

 Видно от договора, разходите покриват следните дейности: осигуряване на достъп и 

поддръжка на пътища; снегопочистване; денонощна охрана; водоснабдяване; отводняване и 

канализация; поддръжка на сградите и откритите пространства; почистване; сметосъбиране и 

сметоизвозване; осигуряване на пожарна безопасност; превоз на персонала на дружеството ; 

осигуряване на работно облекло. 

 Стойността само на дейностите по осигуряване на въоръжена и противопожарна 

охрана е в размер на 69 120 лв. годишно, тоест съизмерима с установеното от Комисията. 

Предвид комплексния характер на сключения рамков договор, разходите за всички 

гореизброени дейности са отразени към разходите за охрана в изготвената от 

дружеството Справка № 1, но същите следва да бъдат взети предвид при определяне на 

разходите за текущо поддържане на съоръжението. 

 Дружеството настоява посочените по-горе аргументи да бъдат отчетени при 

определяне на преференциална цена на електрическа енергия, произведена от „Когрийн” 

ООД, в съответствие със заявения от дружеството размер. 

 

След преглед на постъпилото възражение комисията не приема аргументите на 

дружеството относно прогнозното количество на електрическата енергия от 

високоефективно комбинирано производство, тъй като електрическата ефективност на 

инсталациите за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия и 

количеството на природния газ са определени за цялото количество произведена 

електрическа енергия. 

Комисията счита, че не следва да се приема възражението на дружеството „Когрийн” 

ООД по отношение на корекциите на количеството гориво за инсталациите за комбинирано 

производство, тъй като при липсата на отчетни данни за нововъведено в работа съоръжение, 

електрическата ефективност е приета в размер на 41,2%, която е с 2% по-малка от 

номиналната по паспорта на съоръженията при 100% натоварване и с 0,8% под тази при 75% 

натоварване. 

Неоснователно е възражението на дружеството по отношение на корекциите в 

разходите за ремонт. Централата е новопостроена и съгласно Закона за устройство на 

територията и подзаконовите актове към него отделните съоръжения имат гаранционен 
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период и няма основание да се предвиждат средства за ремонт за повреди по гаранционни и 

извънгаранционни причини. За двигателите с вътрешно горене е необходимо да се 

предвиждат средства за поддръжка и ремонт, но не в размера предложен от дружество на 

около 8% от стойността на когенерационната инсталация. 

 

Неоснователно е възражението на дружеството по отношение на корекциите в 

разходите за заплати и осигурителни вноски. Посоченият довод, че по-голямата инсталирана 

единична мощност на инсталацията за комбинирано производство на „Когрийн” ООД 
изисква по-квалифициран персонал, от там и по-добро възнаграждение спрямо обслужващия 

персонал на подобни инсталации е неприемлив, тъй като същият персонал с уменията и 

квалификация си е в състояние да участва в експлоатацията на двигатели с вътрешно горене 

с различна електрическа мощност.  

 

Неоснователно е възражението на дружеството по отношение на корекциите в 

разходите за абонаментно поддържане, тъй като ги обосновава с необходимостта от 

периодична метрологична проверка на контролно-измервателни прибори. На последваща 

метрологична проверка подлежат уреди за търговско измерване на количествата природен 

газ, електрическа и топлинна енергия, като само за топломерите разходите са за сметка на 

дружеството и тяхната последваща метрологична проверка е на 2 години. 

 

Неоснователно е възражението на дружеството по отношение на корекциите в 

разходите за въоръжена и противопожарна охрана, тъй като разходите за тези дейности са 

оценени от самото дружеството на около 69 хил. лв. при признати за регулаторни цели 65 

хил. лв. и то не е представило справка № 1 с коригирани разходи по позиции, съгласно 

възражението. 

 

Допълнително е извършена корекция на цената на природния газ от 706,82 лв./knm
3
 на 

740,95 лв./knm
3
, в съответствие с Решение № Ц – 15/28.06.2012 г. на ДКЕВР. Добавката по 

чл. 33, ал. 3 от ЗЕ е коригирана в размер на 5,00 лв./MWh – в съответствие с приетата от 

ДКЕВР за дружествата с комбинирано производство в селското стопанство. 

 

След извършените корекции изчислените цени и елементите на необходимите 

приходи на „Когрийн” ООД са следните: 

 

1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 188,05 лв./MWh, в т.ч.: 

- индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 183,05 лв./MWh; 

- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 5,00 лв./MWh; 

 

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

80,94 лв./MWh, 

 

При ценообразуващи елементи: 

Необходими годишни приходи – 8 828 хил. лв.; 

Регулаторна база на активите – 9 886 хил. лв.; 

Норма на възвръщаемост – 5,45%; 

Прогнозни количества електрическа енергия от високоефективно комбинирано 

производство – 32 484 MWh.  

Прогнозни количества топлинна енергия с топлоносител гореща вода –  

33 600 MWh. 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 30, ал. 1, т. 2, чл. 32, 

ал. 3, чл. 33, ал. 1 и ал. 3 и чл. 36а, ал. 2 от Закона за енергетиката, чл. 2, т. 1, чл. 4, ал. 1, 

т. 1, чл. 32, ал. 1 от Наредбата за регулиране на цените на топлинната енергия, чл. 4, ал. 

1, т. 1, чл. 19д и чл. 32, ал. 1 от Наредбата за регулиране на цените на електрическата 

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

електрическата енергия от комбинирано производство при регулиране чрез метода 
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„Норма на възвръщаемост на капитала”, приети с решение по т. 2 от протокол № 

28/21.02.2012 г. на ДКЕВР,  

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

Считано от 01.07.2012 г. утвърждава пределна цена на топлинната енергия и 

определя преференциална цена на електрическата енергия, произведена по 

комбиниран начин, при прилагане на метода на ценово регулиране „норма на 

възвръщаемост на капитала”, както следва: 

 

„Когрийн” ООД 

 

1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 188,05 лв./MWh, в т.ч.: 

- индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 183,05 лв./MWh; 

- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 5,00 лв./MWh; 

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

80,94 лв./MWh, 

 

При ценообразуващи елементи: 

Необходими годишни приходи – 8 828 хил. лв.; 

Регулаторна база на активите – 9 886 хил. лв.; 

Норма на възвръщаемост – 5,45%; 

Прогнозни количества електрическа енергия от високоефективно комбинирано 

производство – 32 484 MWh.  

Прогнозни количества топлинна енергия с топлоносител гореща вода –  

33 600 MWh. 

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-

дневен срок.  

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

       (Ангел Семерджиев)  

 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:  

               (Емилия Савева) 

 


