
 

 

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
София – 1000, бул. “Княз Дондуков” № 8-10, тел. 988 24 98; 9359 613, факс 988 87 82 

 

            

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ Ц – 002 

от  28.01.2008 г. 
 

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

проведено на 28.01.2008 г., като разгледа преписка № ПЦ-99/2007 г., образувана по 

заявление с вх. № Е-12-00-46/10.01.2007 г. за утвърждаване на преференциална цена на 

електрическа енергия от комбинирано производство, подадено от “Димитър Маджаров-

2” ЕООД,  доклад с вх. № Е-Дк-15/14.01.2008г., събраните данни и доказателства при 

проведеното на 22.01.2008г. открито заседание по преписката, установи следното: 

 

Със заявление с вх. № Е-12-00-46/10.01.2007 г. “Димитър Маджаров-2” ЕООД е 

поискало от ДКЕВР да му бъде определена преференциална цена на електрическа енергия, 

произведена по комбиниран начин в размер на 135,00 лв./МВтч, без ДДС. Дружеството е 

предложило тази цена въз основа на: 

 

 - среднопретеглената цена на привлечения капитал  
Привлеченият капитал на дружеството е 1859 хил. лева. Договорената лихва на 

привлечения капитал е 8,89 %. Изграждането на енергийния блок, включващ сгради, основно 

и спомагателно енергийно оборудване, външна кабелна връзка 20 kV  , трафопост 20/ 04 kV и 

разпределителен газопровод, които са цялостно енергийно стопанство дружеството е 

осъществило с отделни строителни разрешения и с отделни актове, обр.15 и отделни 

разрешения за ползване. Вложените инвестиции в размер на 2479 хил. лева дружеството е 

определило на база на актовете за извършените СМР и други разходи / доставки на машини и 

съоръжения, такси , проектиране и пр./. 

Съгласно условията на сключения договор за инвестиционен кредит за изграждане на 

цялостното предприятие за месопреработка, в това число и енергийното стопанство 25% от 

общите инвестиции дружеството е осигурило със собствени средства, и от там собствения 

капитал за изграждане на енергийния блок възлиза на 620 хил.лева. 

- предложените разходи за данъци и такси 
Разходи за данъци и такси в Справка 1 – „Разходи”в размер на 19 хил. лв. дружеството е 

формирало като Данък печалба 10% върху възвръщаемост на капитала – 186 хил. лв.  

- предложените други разходи в т.ч. други разходи 

Други разходи в т.ч. други разходи в Справка 1 – „Разходи” в размер на 34 хил.лв. 

дружеството е формирало като: 

- ММП (инструментариум) - 1 хил.лв.;  

- охрана - 1 хил. лв.; 

- МДТ   ( бал.ст/ст сграда 586 х.лв  Х 5,5 промила) - 32 хил.лв.  

- предложения оборотен капитал 

Заложеният оборотен капитал от 187 хил. лв. представлява 1/12 част от годишните 

разходи с цел осигуряване парични средства за месечно текущо разплащане преди 

постъпленията от продажба на ел.енергията.  

- предложените разходи за енергия 

В Справка 1, перо Разходи за енергия дружеството е заложило 78 хил. лв годишно. 

Разчетът дружеството е направило на база разчетните разходи на електрическа енергия за 

собствени нужди в размер от 692 МВтч до 788 МВтч годишно. За осигуряване на собствените 

нужди от електрическа енергия при горния разчет дружеството счита, че са необходими 

между 76 хил.лева до 86 хил.лева годишно. Дружеството предлага и е заложило 78 хил.лева. 
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- предложените разходи за консумативи 

Дружеството е предложило разходи за консумативи в размер на 50 хил. лв. 

Предвидените от дружеството разходи основно са за: 

1. Разход на масла – необходими за ко-генераторния модул и за помпените агрегати на 

парогенератора. Имайки предвид, че за ко-генераторния модул са необходими над 4800 литра 

годишно. 

2. Разход за свещи и лули за ко-геннераторния модул. Един комплект от тях е над 6400 

евро и е възможна доставка единствено от фирмата производител на ко-генераторния модул. 

Един комплект има предвиден срок на износване, според който дружеството счита,че за една 

година ще са необходими няколко комплекта. 

3. Разходи за бобини, химикали и др. 

- предложената електрическа енергия за собствени нужди 

Разчетът на разходите на електрическа енергия за собствени нужди дружеството е 

направило на база планираните работни часове на основното енергийно оборудване- ко-

генераторния модул /8530 часа/, водогреен котел /1240 часа/, парогенератор /4500 часа/ и 

работата на спомагателното оборудване, осигуряващо работата на основните агрегати при 

производството и реализацията на електрическата и топлинна енергия - помпи, вентилатори, 

калорифери. В предвид характера на месопреработката /непрекъсваем процес/ редица 

съоръжения- електрически консуматори, работят целогодишно , като разделителни, 

циркулационни помпи, сондаж, ХФД, помпи за БГВ, климатизация и измивни станции, 

смукателна и нагнетателна вентилация, газови горелки и други. С оглед на това дружеството 

счита, че и часовия електрически товар за собствени нужди в годишен разрез е почти 

равномерен и възлиза на 79-90 kWh. 

В годишен разрез количеството електрическа енергия за собствени нужди дружеството 

счита, че възлиза от 692 до 788 МВтч. В Справка 4 дружеството е заложило 680 МВтч. 

 

Искането за определяне на преференциална цена на електрическата енергия от 

комбинирано производство е с правно основание чл. 36, във връзка с чл. 27, ал. 1 от Наредбата 

за регулиране цените на електрическата енергия (НРЦЕЕ), съгласно който лица, чиято 

дейност не подлежи на лицензиране съгласно Закона за енергетиката, но извършват сделки по 

регулирани цени, подават заявления по чл. 27, ал. 1 от НРЦЕЕ, които се разглеждат от 

комисията по реда на глава трета от НРЦЕЕ .               

Следователно, комисията счита, че подаденото заявление от “Димитър Маджаров-2” 

ЕООД за определяне на преференциална цена на електрическата енергия, произведена по 

комбиниран начин, е допустимо и следва да бъде разгледано.  

В съответствие с Решение № Ц – 067/13.07.2007г., с което комисията е приела 

преминаване към метод на регулиране чрез стимули “горна граница на цени” за дружествата 

от сектор “Топлоенергетика”, регулирането на цените на “Димитър Маджаров-2” ЕООД също 

следва да се осъществи чрез този метод. На основание § 5 от ПЗР на НРЦЕЕ комисията 

приема с решение прилагането на методи на регулиране чрез стимули. 

 

След преглед на данните и документите, съдържащи се в подаденото заявление, 

комисията установи следното: 

Дружеството е монтирало газобутален двигател (когенератор – Jenbacher JMS 316 GS –

N.L), с инсталирана електрическа мощност 0,835 MW и инсталирана топлинна мощност 

гореща вода 1,042 MW; водогреен котел PRESS - T 1250, с инсталирана топлинна мощност 

гореща вода – 1,48 MW, както и парен котел STEAM 2000, с инсталирана топлинна мощност 

пара – 1,50 MW. “Димитър Маджаров-2” ЕООД е представило копие от констативен акт обр. 

15 от 27.09.2007 г. за годността за приемане на строеж- “Енергиен блок и трафопост– втори 

етап: машинна зала за когенератори и котли, с командна зала и санитарно-битови помещения 

и подобект авторемонтна и механична работилница, компресорна станция, санитарно-битови 

помещения”. 
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Представените от “Димитър Маджаров-2” ЕООД прогнозни данни показват, че 

очаквания финансов резултат за 2007 г. на дружеството е печалба в размер на 1600 хил. лв., 

като спрямо предходната 2006 г. се наблюдава увеличение на отчетения текущ финансов 

резултат (1 357 хил. лв.). Нетните приходи от продажби нарастват с 19,66% достигайки до 19 

010 хил. лв., а разходите по икономически елементи нарастват от 12 922 хил. лв. до 16 895 

хил. лв. за текущата година. Промяната на финансовите показатели за ефективност на 

“Димитър Маджаров-2” ЕООД, гр. Пловдив показват леко намаление на коефициента на 

ефективност от 111,14 лв. приходи от дейността на 100 лв. разходи през 2006 г. на 110,20 лв. 

приходи от дейността на 100 лв. разходи през 2007 г. Отчетената рентабилност на приходите 

от продажби на база оперативна печалба за текущата година е по-ниска от отчетената за 2006 

г. и е в размер на 9,26%. Намалението е незначително с 0,78% и се дължи на подобрените 

нетни приходи от продажби на дружеството в сравнение с предходната година. Собственият 

капитал е в размер на 6 349 хил. лв. Не текущите пасиви на „Димитър Маджаров-2” ЕООД, 

гр.Пловдив са 11 674 хил. лв., като спрямо предходната година се наблюдава увеличение с 

28,72%. Текущите пасиви на дружеството намаляват от 3 316 хил.лв. на 2 422 хил. лв. за 

предходната година или с 26,96%. Това намаление се дължи предимно на намалелите 

задължения на дружеството по търговски заеми и свързани предприятия спрямо предходната 

година, но дружеството има и увеличени задължения към доставчици и клиенти с 11,7%. 

Общите активи бележат ръст от 19,32% достигайки 20 445 хил. лв., основно от увеличението 

на краткотрайните активи с 30,22% и в по-малка степен на дълотрайните активи с 15,68%.  

Дружеството отчита намаление на коефициента на задлъжнялост с 10,75%, а 

показателят за обща ликвидност се увеличава от 1,29 за 2006 г. до 2,31 за 2007 г., което е 

резултат от увеличение на краткотрайните активи спрямо намалението на краткосрочните 

пасиви. Показателите за текуща рентабилност през анализираният период са положителни 

величини, което от своя страна показва възможността на дружеството да реализира доходност 

от дейността си. Дружеството постига положителен нетен оборотен капитал в размер на 3 163 

хил.лв. за 2007г. Това е индикатор за финансова стабилност на дружеството от гледна точка 

на добра събираемост на вземанията - 38 дни и изплащане на задълженията към доставчици - 

31 дни през анализирания период. 

С оглед изложеното по-горе, комисията счита, че “Димитър Маджаров-2” ЕООД  не 

изпитва затруднения при покриване на текущите си задължения и притежава необходимите 

оборотни средства, за осъществяване на  дейността си. 

 

 В въз основа на извършения анализ на икономическата обоснованост на 

предложенитете от дружеството разходи, комисията е извършила следните коррекции:   

1. Коригирана е цената на природения газ от 332,30 лв./1000 нм
3
 на 365,10 лв./1000 нм

3
, 

съгласно решение №Ц-098/20.12.2007 г. на ДКЕВР в сила от 01.01.2008 г.  

2. Не са включени в цените предложените от дружеството разходи за външни услуги в 

позиция „Данъци и такси” от Справка №1 „Разходи” в размер на 19 хил. лв., тъй като данъкът 

върху печалбата е включен чрез възвръщаемостта в разходите.  

3. Определена е добавка по чл. 33, ал.3 от ЗЕ в размер на 1,00 лв., която е определена от 

ДКЕВР за когенерационни инсталации от този тип и при горивна база природен газ. 

4. Коригиран е разхода на природен газ от 1 850 хил. нм
3
 на 2 930 хил. нм

3
, с оглед 

отстраняване на техническа грешка. 

5. Не са включени в цените предложените от дружеството разходи за енергия от Справка 

№1 „Разходи” в размер на 78 хил. лв., тъй като дружеството е обосновало разходи за 

собствено потребление.  

6. Коригирани са разходите за амортизации в Справка № 1 – „Разходи”от 200 хил. лв. на 

150 хил. лв. като същите са в съответствие с извлечението от инвентарната книга на 

дълготрайните активи за енергийната част на “Димитър Маджаров-2” ЕООД към 10.2007 г., 

като в съответствие с полезния живот на активите са намалени амортизационните норми на 

когенератор и котел от 10,00 % на 6,67 %, както и на външен газопровод и площадкова и 

вътрешна газификация от 10,00 % на 5,00 %. 
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7. Коригирани са признатата стойност на дълготрайните активи в Справка № 2 – 

„Регулаторна база на активите” от 2 482 хил. лв. на 2 479 хил. лв., начислената амортизация за 

периода на използване от 181 хил. лв. на 28 хил. лв. в съответствие с извлечението от 

инвентарната книга на дълготрайните активи за енергийната част на “Димитър Маджаров-2” 

ЕООД към 10.2007 г. и стойността на оборотния капитал от 187 хил.лв. на 115 хил.лв. като 

1/12 част от признатите годишни парични разходи.  

 

След извършените корекции изчислената цена и елементите на необходимите приходи 

на “Димитър Маджаров-2” ЕООД за първата година от тригодишния регулаторен период са 

следните: 

 

Преференциална цена на електрическа енергия – 127,88 лв./МВтч (без ДДС), в т.ч.: 

- индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 126,88 лв./МВтч (без ДДС); 

- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 1,00 лв./МВтч (без ДДС), 

 

при ценообразуващи елементи: 

Необходими годишни приходи – 1 757 хил.лв. 

Регулаторна база на активите – 2 566 хил.лв. 

Норма на възвръщаемост – 8,61 % 

Прогнозни количества произведена електрическа енергия – 6 823 МВтч 

Прогнозни количества произведена топлинна енергия – 16 960 МВтч. 

 

Съгласно изискването на чл. 30 от НРЦЕЕ на 22.01.2008 г. е проведено открито 

заседание за обсъждане на доклад с вх. № Е-Дк-15/14.01.2008 г. по заявлението за  

определяне на преференциална цена на електрическа енергия от комбинирано производство, 

подадено от “Димитър Маджаров-2” ЕООД. Заявителят не е направил възражения във връзка 

с определената по-горе цена. 

 

С оглед на обстоятелството, че за инсталацията за комбинирано производство на 

електрическа и топлинна енергия все още не издадено разрешение за ползване на строежа по 

смисъла на ЗУТ, цените следва да се утвърдят, считано от датата на получаване на 

съответното разрешение. 

 

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

ал. 1, чл. 33, ал. 1 и 3 от Закона за енергетиката, чл. 2, т. 1, чл. 4, ал. 1, т. 2, б. “а”, чл. 19б,  

и § 5 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за регулиране на цените 

на електрическата енергия 

 

 

          

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

 

Р Е Ш И: 
 

І. Приема прилагането на метод на регулиране чрез стимули “Горна граница на 

цени” за “Димитър Маджаров-2” ЕООД и определя регулаторен период от три години, 

считано от датата по т. ІІ.  

 

ІІ. Считано от датата на получаване на разрешение за ползване на строежа по 

смисъла на ЗУТ за инсталацията за комбинирано производство на електрическа и 

топлинна енергия, определя на “Димитър Маджаров-2” ЕООД, преференциална цена на 

електрическата енергия, произведена по комбиниран начин - 127,88 лв./МВтч, в т.ч.: 

- индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 126,88 лв./МВтч 

- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 1,00 лв./МВтч 
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В цените не е включен ДДС. 

 

При ценообразуващи елементи: 

Необходими годишни приходи – 1 757 хил.лв. 

Регулаторна база на активите – 2 566 хил.лв. 

Норма на възвръщаемост – 8,61 % 

Прогнозни количества произведена електрическа енергия – 6 823 МВтч 

Прогнозни количества произведена топлинна енергия – 16 960 МВтч 

 

 
 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-

дневен срок. 
 

 


