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

 
  
 
                                        Р Е Ш Е Н И Е 
 
                                  № Ц - 02  от 23.02.2009 г. 
 
 
ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 
на закрито заседание, проведено на 23.02.2009 г., като разгледа преписка  

№ ПЦ-120/2008 г., образувана по заявление с вх. № Е-12-00-1775/04.12.2008 г. за 
определяне на преференциална цена на електрическа енергия от комбинирано 
производство, подадено от „МБАЛ-Търговище” АД, гр. Търговище, доклад с  
вх. № Е-ДК-50/06.02.2009 г. и след провеждане на открито заседание на 17.02.2009 г., 
установи следното: 

 
Със заявление с вх. № Е-12-00-1775/04.12.2008 г., по което е образувана преписка  

№ ПЦ-120/2008 г., "Многопрофилна болница за активно лечение - Търговище" АД 
(“МБАЛ-Търговище” АД, гр. Търговище) е поискала от Държавната комисия за енергийно 
и водно регулиране (ДКЕВР, комисията) да й бъде утвърдена преференциална цена на 
електрическа енергия от комбинирано производство в размер на 248,20 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 по 
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, вписано в Търговския регистър, воден от Агенцията 
по вписванията с ЕИК 125501290, със седалище и адрес на управление: Република 
България, гр. Търговище, кв. Запад, чиято дейност не подлежи на лицензиране по ЗЕ. Той 
обаче, се явява производител по смисъла на т. 46 от  
§ 1 от Допълнителните разпоредби на ЗЕ, която определя, че „производител” е „лице, 
произвеждащо електрическа и/или топлинна енергия”.  

Заявителят е монтирал газобутален двигател (когенератор - MAN E 0836 LE 202), с 
инсталирана електрическа мощност 0,104 МВт и инсталирана топлинна мощност- гореща 
вода 0,156 МВт, с коефициент на полезно действие за електрическа енергия – 35,9 % и 
коефициент на полезно действие за топлинна енергия – 53,8 %, за което са представени 
констативен акт за установяване годността за приемане на строеж, представляващ 
инсталация за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия от 
27.11.2008 г. (обр. № 15) и разрешение за ползване на строеж № СТ-12-16/13.01.2009 г., 
издадено от ДНСК (обр. № 16). 

Съгласно чл. 162, ал. 1 от ЗЕ, общественият доставчик, съответно крайните 
снабдители са длъжни да изкупят от производители, присъединени към съответната 
мрежа цялото количество електрическа енергия от високоефективно комбинирано 
производство на топлинна и електрическа енергия, регистрирано със сертификат за 
произход, с изключение на количествата, които производителят ползва за собствени 
нужди или има сключени договори по реда на глава девета, раздел VII от ЗЕ или с които 
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участва на балансиращия пазар, а съгласно ал. 2 от същия член електрическата енергия се 
изкупува по преференциални цени, определени от ДКЕВР. В чл. 33, ал. 3 от ЗЕ е 
разписано, че преференциалната цена на електрическата енергия, произведена по 
комбиниран начин от централи с комбинирано производство на електрическа и топлинна 
енергия се определя на база индивидуалните разходи за производство и добавка, 
определена от комисията по групи производители и по критерии съгласно НРЦЕЕ (чл. 19б 
от НРЦЕЕ). 

ДКЕВР е приела преминаване към метод на регулиране чрез стимули “горна граница 
на цени” за дружествата от сектор “Топлоенергетика”, поради което регулирането на 
цената на заявителя също следва да се осъществи чрез този метод. На заявителя за пръв 
път ще се определя цена, поради което следва да бъде определен регулаторен период с 
минималната продължителност от две години, съобразно чл. 4, ал.1, т. 2 от НРЦЕЕ. 

Заявителят е представил предварителен годишен финансов отчет към 31.12.2008 г., 
включващ счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите и отчет за паричните 
потоци и годишен финансов отчет към 31.12.2007 г. След анализ на финансовото 
състояние на заявителя комисията счита, че независимо от отчетената печалба от 
текущата дейност за 2008 г. дружеството е с нарушена ликвидност, както и с недостиг на 
собствени средства за покриване на дългосрочните и краткосрочни си задължения и да 
инвестира в нови ДА.  

 
При прегледа на разходообразуващите елементи в представеното от заявителя 

предложение за утвърждаване на цена комисията констатира следното: 
1. Технико–икономически показатели не съдържат данни за  

12 месечен отчетен период (базисна година), тъй като заявителят не е извършвал 
дейността „комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия”;  

2. Прогнозните данни са за периода - 2009 г.; 
3. Прогнозните изчисления са извършени при цена на природния газ -  

715,07 лв./1000 нм3. Дружеството е представило копие на договор № 10/1994 г. и 
допълнително споразумение към него за покупка на природен газ от „Черноморска 
Технологична Компания” АД.  

Извършени са следните корекции:  
1. Коригирани са разходите за амортизации от 41 хил. лв. на 30 хил. лв., в 

съответствие с представеното извлечение от инвентарната книга при годишна 
амортизационна норма 6,67 %; 

2. Коригирани са експертни и одиторски разходи   
от 10 хил. лв. на 0 хил. лв.; 

3. Коригирани са разходите за заплати и възнаграждения от 30 хил. лв. на 20 хил. лв.; 
4. Коригирана е стойността на ДНА от 67,40 хил. лв. на 6 хил. лв. и амортизацията за 

периода на използване на ДНА от 10,11 хил.лв. на 0,075 хил. лв., в съответствие с 
представената от заявителя обосновка; 

5. Отразени са финансирания за дълготрайни активи в размер на 100 хил.лв. в 
съответствие с представеното дневно извлечение за получена регламентирана субсидия за 
капиталови разходи, отпускана от Министерство на здравеопазването; 

6. Коригирани са разходите за амортизация за периода на използване на машини, 
съоръжения и оборудване от 29,92 хил. лв. на 2,49 хил. лв. в съответствие с представеното 
извлечение от инвентарната книга при годишна амортизационна норма 6,67 %; 

7. Коригирана е стойността на собствения капитал в съответствие с представения 
предварителен счетоводен баланс към 31.12.2008 г. от 474 хил. лв. на 3 828 хил. лв.; 

8. Коригирана е електрическата енергия за собствени нужди за електрическа енергия 
от 28 МВтч на 18 МВтч;  
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9. Коригирано е горивото за производство в енергийната част /природен газ/ от 280 
хнм3 на 250 хнм3, съгласно номиналното потребление на когенератора; 

10. Цената на природния газ е приведена в съответствие с утвърдената с решение № 
Ц-079 от 23.12.2008 г. на ДКЕВР за стопански потребители с неравномерно подаване.  

11. Добавката по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ е в размер на 1,00 лв./МВтч, 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 „МБАЛ-Търговище” АД за първата година от следващия двугодишен 
регулаторен период са следните: 

Преференциална цена на електрическа енергия – 201,47 лв./МВтч, в т.ч.: 
- индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 200,47 лв./МВтч 
- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 1,00 лв./МВтч 
В цената не е включен ДДС. 
 
При ценообразуващи елементи: 
Необходими годишни приходи – 320 хил.лв. 
Регулаторна база на активите – 387 хил.лв. 
Норма на възвръщаемост – 7,78 % 
Прогнозни количества реализирана електрическа енергия – 806 МВтч 
Прогнозни количества реализирана топлинна енергия с топлоносител гореща вода  

1 119 МВтч. При цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода –  
140,72 лв./МВтч  

 
Съгласно изискването на чл. 30 от НРЦЕЕ на 17.02.2009 г. е проведено открито 

заседание за обсъждане на доклад с вх. № Е-ДК-50/06.02.2009 г. на което изпълнителният 
директор на „МБАЛ-Търговище” АД е заявил, че единственото им възражение е по 
отношение на добавката, която следва да бъде по-голяма. С писмо  
вх. № Е-12-00-258/17.02.2009 г. заявителят е внесъл писмено възражение, с което се 
предлага комисията да преразгледа размера на добавката, като има предвид социалното 
значение на дейността на „МБАЛ-Търговище” АД.  

След анализ, комисията счита, че с оглед индивидуалните особености на заявителя, 
чийто предмет на дейност е осъществяване на болнична помощ, следва да бъде 
определена добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ в размер на  20,00 лв./МВтч  

След извършената корекция изчислената цена и елементите на необходимите 
приходи на „МБАЛ-Търговище” АД за първата година от следващия двугодишен 
регулаторен период са следните: 

Преференциална цена на електрическа енергия – 220,47 лв./МВтч, в т.ч.: 
- индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 200,47 лв./МВтч 
- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 20,00 лв./МВтч 
В цената не е включен ДДС. 
 
При ценообразуващи елементи: 
Необходими годишни приходи – 320 хил.лв. 
Регулаторна база на активите – 387 хил.лв. 
Норма на възвръщаемост – 7,78 % 
Прогнозни количества реализирана електрическа енергия – 806 МВтч 
Прогнозни количества реализирана топлинна енергия с топлоносител гореща вода  

1 119 МВтч. При цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода –  
127,03 лв./МВтч  
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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 и чл. 2, т. 1, 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 „МБАЛ-Търговище” АД, гр. Търговище и определя регулаторен период от 
две години, считано от 01.03.2009 г. 

ІІ. Считано от 01.03.2009 г., определя на „МБАЛ-Търговище” АД,  
гр. Търговище за първата година от следващия двугодишен регулаторен период 
преференциална цена на електрическа енергия - 220,47 лв./МВтч, в т.ч.: 

- индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 200,47 лв./МВтч 
- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 20,00 лв./МВтч 
В цената не е включен ДДС. 
 
При ценообразуващи елементи: 
Необходими годишни приходи – 320 хил.лв. 
Регулаторна база на активите – 387 хил.лв. 
Норма на възвръщаемост – 7,78 % 
Прогнозни количества реализирана електрическа енергия – 806 МВтч 
Прогнозни количества реализирана топлинна енергия с топлоносител гореща вода  

1 119 МВтч. При цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода –  
127,03 лв./МВтч  

 
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в  

14-дневен срок. 
 
 
 
 
                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
                                                                         (проф. дтн инж. К. Шушулов) 
 
 
                                                      ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 
                                                                         (инж. А. Илиева) 
 


