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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 - 38  от 23.11.2009 г. 

 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

на закрито заседание, проведено на 23.11.2009 г., като разгледа преписка  

№ ПЦ-126/2009 г., образувана по заявление с вх. № Е-12-00-919/19.08.2009 г. за 

определяне преференциална цена на електрическа енергия и утвърждаване цена на 

топлинна енергия, подадено от “ТЕЦ Горна Оряховица” ЕАД, гр. Стара Загора, 

доклад с вх. № Е-Дк-429/05.11.2009 г. и след провеждане на открито заседание на 

17.11.2009 г., установи следното: 

 

Със заявление с вх. № Е-12-00-919/19.08.2009 г., по което е образувана преписка  

№ ПЦ-126/2009 г., „ТЕЦ Горна Оряховица” ЕАД е поискало утвърждаване на цена на 

топлинна енергия с топлоносител водна пара и определяне на преференциална цена на 

електрическа енергия от комбинирано производство, като предложението на дружеството е 

следното: 

– преференциална цена на електрическа енергия от комбинирано производство  

- 165,80 лв./MWh, без ДДС.  

– еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара  

– 102,66 лв./MWh, без ДДС. 

Изчисленията са извършени при следните цени на горивата: 

- въглища – 214 лв./t с калоричност 5 500 kcal/kg; 

- природен газ- 745 лв./хил. nm
3
; 

- мазут – 715 лв./t. 

 

Заявлението за цени на „ТЕЦ Горна Оряховица” ЕАД е във връзка с подаденото от 

него заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-48/19.08.2009 г. за издаване на лицензия за производство на 

електрическа и топлинна енергия, като правното основание е чл. 41, ал. 2 от Закона за 

енергетиката (ЗЕ) във вр. с чл. 16, ал. 1 от Наредбата за лицензиране на дейностите в 

енергетиката (НЛДЕ), съгласно които когато лицензионната дейност се осъществява по 

цени, подлежащи на регулиране по ЗЕ, към заявлението за издаване на лицензия 

задължително се подава и заявление за утвърждаването им.  

В случая издаването на лицензия на „ТЕЦ Горна Оряховица” ЕАД и в тази връзка 

утвърждаването на цени е в пряка зависимост от издаването на разрешение за 

преобразуване на “Захар” ЕАД, гр. Стара Загора, при което част от имуществото на „Захар” 

ЕАД (преобразуващо се дружество) - това с което то осъществява лицензионната дейност 

„производство на електрическа и топлинна енергия” ще премине към “ТЕЦ Горна 

Оряховица” ЕАД, гр. Стара Загора (приемащо дружество), което ще стане негов 

правоприемник за тази част от имуществото. 

 

Със свое решение № Ц-22/25.06.2009 г., ДКЕВР е утвърдила на “Захар” ЕАД пределна 

цена на топлинна енергия с водна пара и определила преференциална цена на 

електрическата енергия, произведена по комбиниран начин, за третия ценови период от 

тригодишния регулаторен период, считано от 01.07.2009 г. както следва: 

1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 127,23 лв./MWh, в т.ч.: 
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- индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 126,23 лв./MWh; 

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

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

56,39 лв./MWh; 

 

При необходими годишни приходи и прогнозни количества енергия за ценовия период: 

Необходими годишни приходи – 7 050 хил. лв.; 

Прогнозни количества електрическа енергия – 10 200 MWh; 

Прогнозни количества топлинна енергия с водна пара – 102 000 MWh. 

 

С писма вх. № Е-12-00-919/21.10.2009 г. и вх. № Е-12-00-919/02.11.2009 г. заявителят е 

представил необходимата допълнителна информация за разглеждане на заявлението. 

 

След прегледа на представената информация от заявителя и направените съпоставки в 

съответствие с отчетените технико-икономически показатели на централата в гр. Горна 

Оряховица за 2008 г. и прогнозните данни в справки от №1 до №6 за изчисление на цените за 

енергия на „Захар” ЕАД, утвърдени с решение № Ц-22/25.06.2009 г. на ДКЕВР, са извършени 

следните корекции: 

 

В Справка №1 - „Разходи” 

1. Коригирани са разходите за канцеларски материали от 11 хил. лв. на 4 хил. лв., като 

са приведени в съответствие с прогнозните такива в ценовия модел на утвърдените цени за 

енергия на „Захар” ЕАД с решение № Ц-22/25.06.2009 г.; 

2. Коригирани са разходите за амортизации, отнесени към електрическата енергия от 

293 хил. лв. на 228 хил. лв., съобразно 15 годишен полезен живот на съоръженията; 

3. Коригирани са разходите за амортизации отнесени към топлинната енергия от  

867 хил. лв. на 684 хил. лв., съобразно 15 годишен полезен живот на съоръженията; 

4. Коригирани са разходите за наеми от 717 хил. лв. на 15 хил. лв. в съответствие с 

прогнозата в ценовия модел на утвърдените цени за енергия на „Захар” ЕАД с решение  

№ Ц-22/25.06.2009 г. и Указанията за образуване и прилагане на цените и тарифите на 

топлинната енергия и на електрическата енергия от комбинирано производство  на ДКЕВР 

(Указанията на ДКЕВР); 

5. Коригирани са разходите за заплати и възнаграждения на персонала на централата от 

890 хил. лв. на 735 хил. лв. в съответствие с прогнозните такива в ценовия модел на 

утвърдените цени за енергия на „Захар” ЕАД с решение № Ц-22/25.06.2009 г.; 

6. Коригирани са разходите за лихви от 291 хил. лв. на 0 хил. лв. в съответствие с 

Указанията на ДКЕВР. 

7. Коригирани са разходите за външни услуги в част V „Променливи разходи” от  

112 хил. лв. на 30 хил. лв. съобразно намалените прогнозни количества топлинна и 

електрическа енергия в новото заявление за цени. 

 

В Справка № 2 – „РБА”  

1. Коригирани са разходите за амортизации, отнесени към електрическата енергия от 

293 хил. лв. на 228 хил. лв., съобразно 15 годишен полезен живот на съоръженията; 

2. Коригирани са разходите за амортизации отнесени към топлинната енергия от  

867 хил. лв. на 684 хил. лв., съобразно 15 годишен полезен живот на съоръженията; 

3. Коригиран е оборотния капитал от – от 894 хил. лв. на 233 хил. лв., изчислен като 1/8 

от признатите годишни разходи за дейността, намалени с разходите за амортизации. 

 

В Справка № 3 – „Норма на възвръщаемост на капитала”  

1. Коригирана е сумата на собствения капитал от 8 557 хил. лв. на 8 507 хил. лв. в 

съответствие с представения разделителен счетоводен баланс към 31.03.2009 г.; 

2. Коригирана е нормата на възвръщаемост на собствения капитал от 7,78% на 7%, 

приета за заводски централи в сектор „Топлоенергетика”; 
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3. Коригирани са данъчните задължения от 1% на 10% в съответствие със ЗКПО. 

 

В Справка № 4 – „ТИП в производството” 

1. Коригирана е цената на природния газ от 745 лв./хил. nm
3
 на 553,20 лв./хил. nm

3
, 

съгласно действащата цена от 01.10.2009 г. за стопански потребители с неравномерно 

потребление до 200 хил. nm
3
 на „Дунавгаз” ЕАД, утвърдена с решение № Ц-33/30.09.2009 г. 

2. Коригирана е цената на мазута от 715 лв./т на 433 лв./t в съответствие с прогнозната 

такава в ценовия модел на утвърдените цени за енергия на „Захар” ЕАД с решение № Ц-

22/25.06.2009 г. (количеството мазут от 50 t не е изразходвано и цената му остава 

непроменена от 01.07.2009 г.); 

3. Коригирана е цената на въглищата от 214 лв./t на 182.0 лв./t при калоричност  

5 400 kcal/kg, изчислена като среднопретеглена на складовата наличност на въглищата, 

транспортирани от пристанище Русе и пристанище Варна със съответната калоричност от  

5 400 kcal/kg и 5 700 kcal/kg. 

Дружеството е представило нов договор за доставка на въглища от 31.08.2009 г., 

съгласно който новата доставна цена на въглищата до ТЕЦ в гр. Горна Оряховица до  

50 000 t е 214 лв./t (/без ДДС) с калоричност 5 400 kcal/kg, която не е взета предвид при 

изчислението на среднопретеглената цена, тъй като дружеството разполага с 27 878 t на 

склад при заложено количество за следващия ценови период 18 500 t. 

4. Коригирани са специфичните разходи на условно гориво за производство на 

електрическа енергия от 261,16 g/kWh на 223,9 g/kWh и за производство на топлинна енергия 

от 152,10 kg/MWh на 130,40 kg/MWh в съответствие с прогнозните такива в ценовия модел 

на утвърдените цени за енергия на „Захар” ЕАД с решение № Ц-22/25.06.2009 г. 

 

Добавката по чл. 33, ал.3 от ЗЕ е в размер на 1,00 лв./MWh, която е определена от 

ДКЕВР за централи от този тип и при горивна база въглища. 

 

По отношение на всички дружества от сектор „Топлоенергетика” комисията е приела 

да се прилага метод на регулиране чрез стимули “Горна граница на цени”, поради което по 

отношение на заявителя следва да се приложи същия метод, като първият регулаторен 

период бъде с минималната продължителност от 2 години, съобразно чл. 4, ал. 1, т. 2 от 

Наредба за регулиране на цените на електрическата енергия (НРЦЕЕ) и чл. 4, ал. 1, т. 2 от 

Наредба за регулиране на цените на топлинната енергия (НРЦТЕ). 

Съгласно изискванията на чл. 30 от НРЦТЕ и чл. 30 от НРЦЕЕ на 17.11.2009 г. е 

проведено открито заседание за обсъждане на доклад с вх. № Е-Дк-429/05.11.2009 г., на 

което упълномощените представители на „ТЕЦ Горна Оряховица” ЕАД и „Захар” ЕАД са 

заявили, че по принцип са съгласни с направените констатации в доклада, като е уточнено, 

че потребители на топлинната енергия са само дъщерни дружества на „Захарни заводи” АД, 

както и че от 2009 г. има сключени договори  за преработка на над 100 хил. тона сурова 

захар.  

След проведеното открито заседание, комисията е направила корекция на 

ценообразуващите елементи, като разходът за акциз в размер на 245 хил. лв. от Справка №1- 

Разходи е коригиран на 179 хил. лв., съгласно количеството въглища, отнасящи се за 

производство на топлинна енергия и отнесен изцяло към променливите разходи за топлинна 

енергия в Справка № 4 - „ТИП в производството”. 

 

След извършените корекции изчислените цени и елементите на необходимите 

приходи на „ТЕЦ Горна Оряховица” ЕАД за първата година от следващия двугодишен 

регулаторен период са следните: 

1. Преференциална цена на електрическа енергия – 128,46 лв./MWh, в т.ч.: 

- индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 127,46 лв./MWh; 

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

2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара  

– 76,87 лв./MWh. 
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В цените не е включен ДДС. 

 

При ценообразуващи елементи: 

Необходими годишни приходи – 6 947 хил. лв. 

Регулаторна база на активите – 13 284 хил. лв. 

Норма на възвръщаемост – 7,65% 

Прогнозни количества продадена електрическа енергия – 7 600 MWh 

Прогнозни количества продадена топлинна енергия – 80 000 MWh 

 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 30, ал. 1, т. 2, чл. 32, 

ал. 1 и 3, чл. 33, ал. 1 и 3 от Закона за енергетиката, чл. 2, т. 1 и  

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

19б от 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 “ТЕЦ Горна Оряховица” ЕАД, гр. Стара Загора и определя регулаторен период 

от две години, считано от 01.12.2009 г. 

ІІ. Считано от 01.12.2009 г. утвърждава пределна цена на топлинната енергия с 

топлоносител водна пара и определя преференциална цена на електрическата енергия, 

произведена по комбиниран начин, на “ТЕЦ Горна Оряховица” ЕАД, гр. Стара Загора 

както следва: 

1. Преференциална цена на електрическа енергия – 128,46 лв./MWh, в т.ч.: 

- индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 127,46 лв./MWh; 

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

2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара  

– 76,87 лв./MWh. 

В цените не е включен ДДС. 

 

При ценообразуващи елементи: 

Необходими годишни приходи – 6 947 хил. лв. 

Регулаторна база на активите – 13 284 хил. лв. 

Норма на възвръщаемост – 7,65% 

Прогнозни количества продадена електрическа енергия – 7 600 MWh 

Прогнозни количества продадена топлинна енергия – 80 000 MWh 

 

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в  

14 (четиринадесет) дневен срок. 

 

 

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                                                      (А. Семерджиев) 

 

                                                        ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

                                                                       (А. Илиева) 

 


