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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 - 005 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-

1/20087 г., образувана по заявление вх. № Е-14-41-1/09.01.2008 г. за изменение на 

цените на топлинна и на електрическа енергия от комбинирано производство, 

подадено от “Биовет” АД, доклад с вх. № Е-Дк-33/23.01.2008 г. и след провеждане на 

открито заседание на 31.01.2008 г., установи следното: 

 

С решение № Ц–067/13.07.2007 г. ДКЕВР е приела прилагането на метод на 

регулиране чрез стимули “Горна граница на цени”, определила е регулаторен период от три 

години, считано от 01.08.2007 г. и считано от същата дата  е утвърдила на “Биовет” АД 

следните цени и елементи на необходимите приходи: 

1. Преференциална цена без ДДС на електрическа енергия – 116,12 лв./МВтч, в т.ч.: 

- индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 115,12 лв./МВтч; 

- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 1,00 лв./МВтч; 

2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара без ДДС – 

57,31 лв./МВтч; 

При ценообразуващи елементи: 

Необходими годишни приходи – 19 104 хил. лв. 

Регулаторна база на активите – 25 715 хил. лв. 

Норма на възвръщаемост – 7,48%. 

 

Изчисленията са извършени при цена на природния газ - 319,52 лв./1000 нм
3
. 

 

С писмо вх. № Е-14-41-1/09.01.2008 г., “Биовет” АД е внесено заявление за изменение 

на действащите цени на топлинна и електрическа енергия от комбинирано производство.  

Предложението на дружеството е за определяне преференциална цена на електрическа 

енергия без ДДС – 126,04 лв./МВтч, като в цената не е включена добавката по чл. 33, ал. 3 

от ЗЕ и за утвърждаване еднокомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител 

водна пара – 63,88 лв./МВтч. Дружеството е обосновало исканото изменение със следните 

основни аргументи: увеличената цена на природния газ, която от 01.10.2007 г. се е 

променила от 319,52 лв./1000 нм³ на 332,30 лв./1000 нм³ и от 01.01.2008 г. – на 365,10 

лв./1000 нм³; нарастване на финансовите разходи на дружеството, в резултат на 

покачващата се годишна лихва по инвестиционния кредит, получен за изграждането на 

когенерационната централа, поради растящия EURIBOR.  

 

Правната рамка на метода на регулиране чрез стимули “Горна граница на цени” на 

цените на топлинната енергия и на електрическата енергия, произведена по комбиниран 

начин се съдържа в Наредбата за регулиране на цените на топлинната енергия (НРЦТЕ, обн. 
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ДВ. бр. 55 от 25 юни 2004 г., изм. ДВ. бр. 61 от 27 юли 2007 г.) и в Наредбата за регулиране 

на цените на електрическата енергия (НРЦЕЕ, обн. ДВ. бр. 17 от 2 март 2004 г., изм. ДВ. бр. 

62 от 31 юли 2007 г.). НРЦТЕ и НРЦЕЕ определят правилата за образуване на цените и 

тяхното изменение, както и редът за внасянето на заявленията за утвърждаване на цените. 

НРЦЕЕ, в чл. 19б, определя критериите за определяне на добавките при преференциалните 

цени на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин. При този метод на 

регулиране комисията утвърждава на енергийното предприятие цени за първата година от 

регулаторния период и ги изменя в края на всяка година от регулаторния период по 

формула отчитайки индекса на инфлация за предходния отчетен период и коефициента за 

подобряване на ефективността на дружеството. В НРЦТЕ и НРЦЕЕ няма разпоредба, която 

да дава възможност на енергийните предприятия да подават заявления за изменение на 

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

предвидено при утвърждаване на цените и е довело до съществено изменение на 

утвърдените им ценообразуващи елементи и финансово състояние. 

 

Независимо от липсата на правни предпоставки за изменението на утвърдените цени 

на дружеството, е извършен предварителен анализ на очакваното влияние на повишаването 

на цената на природния газ върху финансовото състояние на дружеството. Констатациите за 

това, какво влияние ще има върху финансовото състояние на „Биовет” АД повишаването на 

цената на природния газ се съдържат в доклад вх. № Е-Дк-33/23.01.2008 г., публикуван на 

Интернет страницата на ДКЕВР. Направените изчисления показват, че за да се преодолее 

негативната тенденция, при запазване непроменени останалите технико-икономически 

параметри, съгласно решение № Ц-067/13.07.2007 г. на ДКЕВР, след отчитане на 

поскъпването на природния газ се получават следните цени и елементи на необходимите 

годишни приходи: 

1. Преференциална цена без ДДС на електрическа енергия – 127,04 лв./МВтч, в т.ч.: 

- индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 126,04 лв./МВтч; 

- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 1,00 лв./МВтч; 

2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара без ДДС – 

62,81 лв./МВтч; 

При ценообразуващи елементи: 

Необходими годишни приходи – 20 911 хил. лв. 

Регулаторна база на активите – 25 715 хил. лв. 

Норма на възвръщаемост – 7,48%. 

 

В съответствие с чл. 13, ал. 3, т. 2 от Закона за енергетиката на 31.01.2008 г. е 

проведено открито заседание за разглеждане на доклад вх. № Е-Дк-33/23.01.2008 г. На него 

упълномощените представители на „Биовет” АД, са заявили, че приемат доклада, с 

изключение на заключението в него, че липсват правни основания за изменение на 

действащите цени на дружеството.  

 

С оглед отчитане на поставената основна цел при прилагането на метода „горна 

граница на цените” и липсата на правни основания за изменение на утвърдените цени за 

енергия на „Биовет” АД, комисията счита, че искането на дружеството не следва да бъде 

уважено. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 2 от ЗЕ във вр. с чл. 21, ал. 1, 

т. 6, чл. 30, ал. 1, т. 3 и чл. 33, ал. 1 и 3 от Закона за енергетиката, чл. 4, ал. 1, т. 2, б. „а” 

от Наредбата за регулиране на цените на топлинната енергия и чл. 4, ал. 1, т. 2, б. „а” 

от Наредбата за регулиране на цените на електрическата енергия 
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ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

                                                     Р Е Ш И : 

Отказва да утвърди изменение на утвърдените на “Биовет” АД, с решение № Ц-

067/13.07.2007 г. преференциална цена без ДДС на електрическа енергия – 116,12  

лв./МВтч и еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара без 

ДДС – 57,31 лв./МВтч. 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в  

14-дневен срок. 

 


