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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 - 013  от 31.03.2008 г. 

 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

на закрито заседание, проведено на 31.03.2008 г., като разгледа преписка № ПЦ-

3/2008 г., образувана по заявление вх. № Е-12-00-62/15.01.2008 г., за определяне на 

преференциална цена на електрическа енергия от комбинирано производство, 

подадено от “АКТИВ КО” ООД, гр. Севлиево, доклад с вх. № Е-Дк-93/07.03.2008 г. и 

след провеждане на открито заседание на 18.03.2008 г., установи следното: 

 

         Със заявление с вх. № Е-12-00-62/15.01.2008 г., по което е образувана преписка № ПЦ-

3/2008 г., “АКТИВ КО” ООД, гр. Севлиево е поискало от ДКЕВР да му бъде утвърдена 

преференциална цена на електрическа енергия от комбинирано производство в размер на 

152,50 лв./МВтч, без ДДС.  

Искането на заявителя е с правно основание чл. 36 от Наредбата за регулиране цените 

на електрическата енергия (НРЦЕЕ, обн. ДВ. бр.17 от 2 март 2004г., изм. ДВ. бр.62 от 31 

юли 2007г.), съгласно който лица, чиято дейност не подлежи на лицензиране съгласно 

Закона за енергетиката (ЗЕ), 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. 

Заявителят е юридическо лице, регистрирано по Търговския закон, чиято дейност не 

подлежи на лицензиране по ЗЕ, но продавайки на обществения доставчик, съответно на 

крайните снабдители, по-голямата част от произведената електрическа енергия от 

комбинирано производство, заявителят ще извършва сделки по регулирани цени.  

 

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

и на тези представени допълнително с писма вх. № Е-12-00-62/01.02.2008 г. и вх. № Е-12-

00-62/13.02.2008 г., комисията установи следното: 

Заявителят е монтирал газобутален двигател (когенератор – Cento T 120 SPE), с 

инсталирана електрическа мощност 0,125 MW и инсталирана топлинна мощност гореща 

вода 0,163 MW, както и парен котел ПК 80, с инсталирана топлинна мощност пара – 0,080 

MW.  

Заявителят първоначално не е предложил за утвърждаване цена на топлинна енергия. 

Преференциалната цена на електрическата енергия е образувана в съответствие с приетата 

от ДКЕВР методика за разпределяне на разходите и активите между двете дейности, като 

при това цената на топлинната енергия се получава в размер на 64.36 лв./МВтч.  

При прегледа на разходообразуващите елементи в представеното предложение за 

утвърждаване на цени е констатирано, че: 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 и електрическа 

енергия”; в прогнозните данни в Справки от № 1 до № 6 е указано, че са за прогнозен 

период 2008 г.; данните за признатата стойност на дълготрайните активи, в Справка № 2 – 

„Регулаторна база на активите” не са в съответствие с данните от инвентарната книга на 
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дълготрайните активи за енергийната част на „АКТИВ КО” ООД към 01.01.2008 г.; в 

Справка № 3 – „Норма на възвръщаемост на капитала” не са посочени данни за данъчни 

задължения и норма на възвръщаемост на собствения капитал; прогнозните изчисления са 

извършени при цена на природния газ предложена от дружеството – 400,00 лв./1000 нм
3
 

(дружеството е представило копие на договор за покупка на природен газ от „Севлиевогаз - 

2000” АД). 

След направените констатации комисията е извършила следните корекции: 

1. Коригирани са разходите за заплати и възнаграждения в Справка № 1 – „Разходи” с 

12 хил.лв., от 32 хил.лв. на 20 хил.лв., в съответствие с отчетените за 2007 г. разходи за 

заплати в размер на 16 хил.лв. 

2. Коригирана е техническа грешка при попълване на Справка № 2 – „Регулаторна база 

на активите”, като не е включена в цените предложената от дружеството начислена 

амортизация за периода на използване от 24 хил. лв. в съответствие с извлечението от 

инвентарната книга на дълготрайните активи за енергийната част на „АКТИВ КО” ООД към 

01.01.2008 г.  

3. Отразени са финансирания за дълготрайни активи в Справка № 2 – „Регулаторна 

база на активите”, в размер на 180 хил. лв., съгласно представения от дружеството договор 

№ 2782/28.12.2006 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. 

4. Направена е корекция на нормата на възвръщаемост на привлечения капитал от 

предложената от дружеството 9,78% на 8,83%, в съответствие със средната пазарна цена. 

5. Коригиран е разходът на природен газ от 320 хил. нм
3
 на 305 хил. нм

3
, с оглед 

постигане на разходни норми в съответствие с тези на подобни газови двигатели. 

6. Направени са корекции в Справка № 3 – „Норма на възвръщаемост”, в позиция 

данъчни задължения - в размер на 10 % и норма на възвръщаемост на собствения капитал в 

размер на 7 %, в съответствие с изискването за равнопоставеност между енергийните 

дружества. 

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 заявителя също 

следва да се осъществи чрез този метод.  

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. 

След извършените корекции изчислената цена и елементите на необходимите приходи 

на „АКТИВ КО” ООД за първата година от следващия тригодишен регулаторен период са 

следните: 

1. Преференциална цена на електрическа енергия – 129,41 лв./МВтч, в т.ч.: 

- индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 128,41 лв./МВтч 

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

В цените не е включен ДДС. 

 

При ценообразуващи елементи: 

Необходими годишни приходи – 217 хил.лв. 

Регулаторна база на активите – 181 хил.лв. 

Норма на възвръщаемост – 8,80 % 

Прогнозни количества произведена електрическа енергия – 1 050 МВтч 

Прогнозни количества произведена топлинна енергия – 1 370 МВтч 

 

Съгласно изискването на чл. 30 от НРЦЕЕ на 18.03.2008 г. е проведено открито 

заседание за обсъждане на доклад с вх. № Е-Дк-93/07.03.2008 г. по заявлението за  

определяне на преференциална цена на електрическа енергия от комбинирано 
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производство, подадено от „АКТИВ КО” ООД, гр. Севлиево, на което упълномощеният 

представител на „АКТИВ КО” ООД, е заявил, че нямат възражения по доклада, но с оглед 

на това, че ще имат потребител на топлинна енергия желаят да им бъде утвърдена и цена на 

топлинната енергия. 

 

Допълнително, комисията е взела предвид и обстоятелствата, че с решение на ДКЕВР №    

Ц-012/ 27.03.2008 г. считано от 01.04.2008 г. на „Севлиевогаз-2000” АД, гр. Севлиево е 

утвърдена цена на природен газ – 476,61 лв./1000 нм
3
, както и че с изпратено писмо по факса 

от 27.03.2008 г. заявителят е уведомил ДКЕВР, че прогнозната цена за месец април 2008 г. е 

544 лв/1000 нм
3  

с включен ДДС. 

Направени са преизчисления на цените и елементите на необходимите приходи на 

„АКТИВ КО” ООД с потвърдената цена в размер на  453,33  лв/1000 нм
3 

без ДДС 
 
както 

следва: 

1. Преференциална цена на електрическа енергия – 137,85 лв./МВтч, в т.ч.: 

- индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 136,85 лв./МВтч 

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

2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 70,10 

лв./MВтч 

В цените не е включен ДДС. 

 

При ценообразуващи елементи: 

Необходими годишни приходи – 233 хил.лв. 

Регулаторна база на активите – 181 хил.лв. 

Норма на възвръщаемост – 8,80 % 

Прогнозни количества произведена електрическа енергия – 1 050 МВтч 

Прогнозни количества произведена топлинна енергия – 1 370 МВтч 

 

 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 30, ал. 1, т. 2, 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”, § 4 от 

Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за регулиране на цените на 

топлинната енергия, чл. 4, ал. 1, т. 2, б. “а”, чл. 19б, § 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 „АКТИВ КО” ООД и определя регулаторен период от три години, считано от 

01.04.2008 г. 

ІІ. Считано от 01.04.2008 г., утвърждава на „АКТИВ КО” ООД, за първата година 

от следващия тригодишен регулаторен период: 

1. Преференциална цена на електрическа енергия, произведена по комбиниран 

начин – 137,85 лв./МВтч, в т.ч.: 

- индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 136,85 лв./МВтч 

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

2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода - 70,10 

лв./MВтч 
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В цените не е включен ДДС. 

 

При ценообразуващи елементи: 

Необходими годишни приходи – 233 хил.лв. 

Регулаторна база на активите – 181 хил.лв. 

Норма на възвръщаемост – 8,80 % 

Прогнозни количества произведена електрическа енергия – 1 050 МВтч 

Прогнозни количества произведена топлинна енергия – 1 370 МВтч 

 

 


