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ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

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

         

          

 

                                                 Р Е Ш Е Н И Е 

 

                                         № Ц - 004 от 11.02.2008  г. 

 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание, проведено на 11.02.2008 г., като разгледа преписка № 

ПЦ–23/2007 г., образувана по заявление вх. № Е-14-41-4/17.04.2007 г. за 

утвърждаване на цена на топлинна енергия, подадено от “БУЛ ЕКО ЕНЕРГИЯ” 

ООД, доклад с вх. № Е-Дк-38/25.01.2008 г. и след провеждане на открито заседание 

на 05.02.2008 г., установи следното: 

 

Със заявление с вх. № Е-14-44-4/17.04.2007 г., „БУЛ ЕКО ЕНЕРГИЯ” ООД е 

поискало утвърждаване цена на топлинна енергия. По подаденото заявление е 

образувана преписка № ПЦ – 23/2007 г. 

Заявлението е подадено от „БУЛ ЕКО ЕНЕРГИЯ” ООД в изпълнение на 

изискването на чл. 22, ал. 6 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката 

(НЛДЕ), съгласно която при процедурата по въвеждане в търговска експлоатация на 

енергийни обекти, се прилага чл. 16 от НЛДЕ, който изисква при издаване на лицензия, 

при която се сключват сделки при регулирани цени, към заявлението за издаване на 

лицензия да се представя и заявление за утвърждаване на цените. Тъй като с Решение № 

Л-198 от 27.02.2006 г. ДКЕВР е издала на „БУЛ ЕКО ЕНЕРГИЯ” ООД лицензия за 

извършване на дейността производство на топлинна енергия, чрез отоплителна централа 

с обща инсталирана топлинна мощност 10 MW, с условия за изграждане на енергийния 

обект, като е определила срок за изграждане: за първия етап – една година от връчване 

на решението, а за втория етап – две години от връчване на решението, а с Решение № Р-

072 от 28.01.2008 г., му е разрешила, под условие (след утвърждаване на цена на 

топлинна енергия), започване осъществяването на лицензионната дейност за първия етап 

(на обект „Отоплителна централа за изгаряне на дървесни отпадъци гр. Банско”, с 

топлинна мощност 5 MW), „БУЛ ЕКО ЕНЕРГИЯ” ООД е подало цитираното по-горе 

заявление за утвърждаване на цена на топлинна енергия. Ако „БУЛ ЕКО ЕНЕРГИЯ” 

ООД осъществява лицензионната дейност „производство на топлинна енергия” и 

респективно, като производител продава топлинна енергия на пряко присъединени 

потребители, то тогава на основание чл. 30, ал. 1, т. 2 от Закона за енергетиката (ЗЕ) тази 

цена подлежи на регулиране от ДКЕВР.  

 

Със заповед № З-Е-43/23.04.2007 г. на председателя на ДКЕВР е определена 

работна група, която да разгледа заявлението и приложенията към него. 

При извършената проверка, от формална страна, работната група е установила, че 

заявлението не отговаря на изискванията, поради което на заявителя е изпратено писмо 

изх. № Е-14-44-4/24.04.2007 г., с което е поискано да представи: извлечение от 

инвентарната книга на включените в регулаторната база активи, с които се извършва 

производство и пренос на топлинна енергия. Данните за капитала и регулаторната база 

на активите да са към 31.03.2007 г.; копие на всички договори за доставка на дървесина 
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и приложенията към тях; копие на всички сключени договори за кредит и приложенията 

към тях, както и справка за нормата на възвръщаемост на привлечения капитал; 

производствена и ремонтната програма за дейностите производство и пренос на 

топлинна енергия за 2007 г.; информация, изготвена съгласно приложените справки от 

№1 до №6, при спазване на указанията на комисията за образуване и прилагане на 

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

производство, приети с Протоколно решение № 46 от 5 юли 2004 г. и № 60 от 29 

септември 2004 г.; инвестиционна програма за периода 2007-2009 г.; амортизационен 

план, обвързан с инвестиционната програма и със сроковете за въвеждане на активите в 

експлоатация. От заявителя, освен това е поискано да представи доказателство, че е 

изпълнено изискването на чл. 36а от ЗЕ т.е., че в едномесечен срок преди подаване на 

заявлението за утвърждаване на цена, същата е оповестена в средствата за масова 

информация. 

С писмо вх. № кЕ-14-44-4/11.05.2007 г. заявителят е представил част от 

поисканата информация, а по отношение на останалата част е поискал удължаване с 

един месец на срока за представянето, като след изтичане на едномесечния срок не 
е представил изисканата информация. 

С писмо вх. № Е-14-44-7/26.11.2007 г., заявителят  е  представил: извлечение от 

инвентарната книга на „Бул Еко Енергия” ООД към 30.09.2007 г.; копие от договорите и 

анексите към тях, за доставка на дървесина; производствена програма на дружеството за 

периода 2007-2008 г.; ремонтна програма по дейности за периода 2007-2008 г.; 

инвестиционна програма по дейности и по етапи за периода 2007-2009 г.; справки от №1 

до №5. 

 

В подаденото заявление за утвърждаване на еднокомпонентна цена на топлинна 

енергия с топлоносител гореща вода заявителят е предложил за утвърждаване цена на 

топлинна енергия в размер на – 149,00 лв./МВтч, без ДДС.  

 

При прегледа на разходообразуващите елементи в представеното от дружеството 

предложение за утвърждаване на цени е констатирано: 

1. В представените технико– икономически показатели не са посочени данни за 

12 месечен отчетен период /базисна година/, тъй като дружеството не е извършвало 

дейността „производство на топлинна енергия”;  

2. Изчислените цени се основават на прогнозни годишни данни  в Справки от № 

1 до № 6; 

 3. Прогнозните изчисления са извършени при цена на иглолистни дърва за огрев 

и енергийни дървесни трески (ЕДТ) – 70,00 лв./тон. Дружеството е представило копие на 

договор за закупуване на отпадна дървесина от 23.10.2006 г. и анекс №1 от 17.07.2007 г. 

към същия договор с „Обнова 01” ООД. Цената на биомасата от 70,00 лв./тон е при 

калоричност 2 461 kcal/kg, което прави 199,10 лв./туг, което е най-високата цена на 

гориво, използвана за производство в енергийните дружества. 

 

След прегледа на представените данни и обосновки по тях са извършени 

следните корекции:  

1. Коригирани са разходите за амортизации в производството в Справка № 1 – 

„Разходи”от 519 хил. лв. на 471 хил. лв., както и разходите за амортизации в преноса от 

43 хил. лв. на 40 хил. лв., съгласно извлечението от инвентарната книга на 

дълготрайните активи за енергийната част на „БУЛ ЕКО ЕНЕРГИЯ” ООД към 

30.09.2007 г. Разходите за амортизации са намалени в съответствие с експертна оценка 

за полезния живот на активите, като са намалени амортизационните норми на някои 
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машини и съоръжения от 25,00 % на 10,00 %, което означава, че срокът за амортизация 

на тези машини е увеличен от 4 на 10 години. 

2. Коригирани са разходите за ремонт в Справка № 1 – „Разходи” от 138 хил. лв. 

на 68 хил. лв. в производството и от 80 хил. лв. на 60 хил. лв. в преноса, като са 

намалени разходите на котелно и помпено оборудване съгласно представената ремонтна 

програма на „БУЛ ЕКО ЕНЕРГИЯ” ООД за периода 2007-2008 г. от 90 хил. лв. на 20 

хил. лв., както и разходите за ремонт на тръбопроводи от 45 хил. лв. на 25 хил. лв. В 

първите години на експлоатация на новите енергийни съоръжения се предполага по-

ниско ниво на разходите за ремонт. 

3. Коригирана е стойността на оборотния капитал в Справка № 2 – „Регулаторна 

база на активите” от 119 хил. лв. на 82 хил. лв., като 1/12 част от признатите годишни 

парични разходи.  

4. Коригирана е нормата на възвръщаемост на собствения капитал в Справка №3 

от 10,00% на 7,00%, следвайки изискването за равнопоставеност между енергийните 

дружества.  

 

След извършените корекции изчислената цена и елементите на необходимите 

приходи на „БУЛ ЕКО ЕНЕРГИЯ” ООД за първата година от следващия тригодишен 

регулаторен период са следните: 

Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода в 

производството – 96,44 лв./МВтч 

В цената не е включен ДДС. 

 

При ценообразуващи елементи: 

Необходими годишни приходи в производството – 1 958 хил.лв. 

Регулаторна база на активите в производството – 6 914 хил.лв 

Норма на възвръщаемост – 8,39 % 

Прогнозни количества произведена топлинна енергия – 21 782 МВтч 

          

Всички направени констатации и изводи, относно подаденото заявление с вх. № 

Е-14-44-4/17.04.2007 г., са отразени в доклад вх. № Е-Дк-38/25.01.2008 г., публикуван на 

Интернет страницата на ДКЕВР. 

В съответствие с чл. 13, ал. 3, т. 2 от Закона за енергетиката на 05.02.2008 г. е 

проведено открито заседание за разглеждане на доклад вх. № Е-Дк-38/25.01.2008 г.. На 

него, в качеството на  представители на „БУЛ ЕКО ЕНЕРГИЯ” ООД, са присъствали 

Красимир Влъчков – управител, Иван Хиновски и Антон Иванов – консултанти, които 

са заявили, че нямат възражения по доклада, и че „БУЛ ЕКО ЕНЕРГИЯ” ООД има пряко 

присъединени потребители, но не са представили писмени доказателства за последното. 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 2 от ЗЕ във връзка с чл. 

21, ал. 1, т. 6, чл. 30, ал. 1, т. 2, чл. 32, ал. 1 от ЗЕ и чл. 2, т. 1, чл. 4, ал. 1, т. 2, б. “а”, 

чл. 36, ал. 2 и § 4 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за 

регулиране на цените на топлинната 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 “БУЛ ЕКО ЕНЕРГИЯ” ООД и определя регулаторен период от три 

години, считано от 01.03.2008 г. 
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ІІ. Считано от 01.03.2008 г., утвърждава на “БУЛ ЕКО ЕНЕРГИЯ” ООД, за 

първата година от следващия тригодишен регулаторен период, пределна 

еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за 

производител – 96,44 лв./МВтч, без включен ДДС. 

 

При ценообразуващи елементи: 

Необходими годишни приходи в производството – 1 958 хил.лв. 

Регулаторна база на активите в производството – 6 914 хил.лв 

Норма на възвръщаемост – 8,39 % 

Прогнозни количества произведена топлинна енергия – 21 782 МВтч 

       

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 

14-дневен срок. 

 

 


