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ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

София – 1000, бул.”Княз Дондуков“ № 8 -10; тел.: 02 988 24 98; 02 935 96 13; факс: 02 988 87 82 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ Ц – 32 

от 29.08.2012 г. 

 

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито заседание, 

проведено на 29.08.2012 г., като разгледа преписка № ПЦ-52/2012 г., образувана по заявление 

с вх. № Е-15-02-12/30.05.2012 г. за утвърждаване на цени на електрическа и топлинна 

енергия, подадено от „Софиягаз” ЕАД, както и доклад с вх. № Е-Дк-468/13.07.2012 г., 

събраните данни и доказателства при проведеното на 19.07.2012 г. открито заседание и на 

31.07.2010 г. обществено обсъждане, установи следното: 

 

С решение № Ц–30 от 29.08.2011 г., считано от 01.09.2011 г., Държавната комисия за 

енергийно и водно регулиране (ДКЕВР, комисията), е приела прилагането на метод на регулиране 

чрез стимули “горна граница на цени”, определила е регулаторен период от две години, утвърдила 

е пределна цена на топлинната енергия и е определила преференциална цена на електрическата 

енергия, произведена по комбиниран начин от ЛОЦ „Овча Купел”, находяща се в гр. София, район 

„Овча Купел”, ул. „Букет” № 80, за първия ценови период от регулаторния период на „Софиягаз” 

ЕАД. Изчисленията са извършени при цена на природния газ на газоразпределително дружество – 

663,07 лв./knm3. 

По време на ценовия период, във връзка с промяната на цените на входа на газопреносната 

мрежа и на основание чл. 4, ал. 3 и чл. 35а от Наредбата за регулиране на цените на топлинната 

енергия (НРЦТЕ) и чл. 19б (в редакцията на разпоредбата до ДВ, бр. 42 от 2012 г.) от Наредбата за 

регулиране на цените на електрическата енергия (НРЦЕЕ) с отделни свои решения ДКЕВР е 

утвърдила изменение на пределните цени на топлинната енергия и е определила преференциални 

цени на електрическата енергия, произведена по комбиниран начин на дружества, работещи с 

гориво – природен газ, сред които и „Софиягаз” ЕАД, както следва: 

- с решение № Ц-33/27.09.2011 г., считано от 01.10.2011 г.; 

- с решение № Ц-44/28.12.2011 г., считано от 01.01.2012 г., ДКЕВР е коригирала 

определените добавки по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ и е изменила преференциалните цени на 

електрическата енергия и необходимите приходи на 10 топлофикационни дружества, с 

преобладаващ топлинен товар за отопление, климатизация и горещо водоснабдяване, работещи с 

основно гориво природен газ, в т.ч. и на „Софиягаз” ЕАД, в резултат на изменението на цената на 

природния газ на „Булгаргаз” ЕАД, утвърдена с решение № Ц-43/28.12.2011 г. на ДКЕВР в размер 

на 620,16 лв./knm3. Изчисленията на изменените цени и необходимите годишни приходи на 

„Софиягаз” ЕАД са направени при цена на природен газ на газоразпределително дружество – 

700,22 лв./knm3 и добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 95,00 лв./MWh; 

- с решение № Ц-07/23.03.2012 г., считано от 01.04.2012 г., ДКЕВР е утвърдила изменение 

на пределните цени на топлинната енергия и е определила преференциални цени на електрическата 

енергия от комбинирано производство на 26 дружества от сектор „Топлоенергетика”, работещи с 

основно гориво природен газ, в т.ч. и на „Софиягаз” ЕАД. Изчисленията на изменените цени и 

необходимите годишни приходи на „Софиягаз” ЕАД са направени при цена на природен газ на 

газоразпределително дружество – 804,95 лв./knm3 и добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 95,00 лв/MWh.  

- с решение № Ц-22/29.06.2012 г., считано от 01.07.2012 г., ДКЕВР е утвърдила изменение 

на пределните цени на топлинната енергия и е определила преференциални цени на електрическата 

енергия от комбинирано производство на дружества от сектор „Топлоенергетика”, работещи с 

гориво природен газ, сред които и „Софиягаз” ЕАД. Изчисленията на изменените цени и 
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необходимите годишни приходи на „Софиягаз” ЕАД са направени при цена на природния газ на 

газоразпределително дружество – 839,08 лв./knm3 и добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 95,00 лв./MWh. 

 

В съответствие с чл. 4, ал. 1, т. 2, б. „а” от НРЦТЕ и чл. 4, ал. 1, т. 2, б. „а” от НРЦЕЕ, при 

прилагане на метода на регулиране „горна граница на цени”, комисията утвърждава на 

енергийните предприятия цени за първата година от регулаторния период и ги изменя в края на 

всяка година от регулаторния период по определена формула, отчитайки инфлацията за предходен 

отчетен период, съобразно нейното влияние върху разходите на предприятието и коефициента за 

подобряване на ефективността. 

Съгласно чл. 28а, ал. 1 от НРЦТЕ и чл. 28б, ал. 1 от НРЦЕЕ енергийните предприятия, 

спрямо които комисията прилага методи на регулиране чрез стимули, подават заявление за 

утвърждаване на коригирани необходими приходи и цени за втория или следващите ценови 

периоди от регулаторния период. 

Във връзка с нормативните изисквания за изменение на утвърдените цени на електрическата 

и/или топлинната енергия в края на поредната година от регулаторния период с писмо на ДКЕВР 

изх. № E-15-02-10/18.04.2012 г. на „Софиягаз“ ЕАД е указано до 31.05.2012 г. да подаде заявление 

в ДКЕВР за изменение на цените на топлинната и/или електрическа енергия за втория ценови 

период от регулаторния период. 

На дружеството е указано предложението за изменение на цените да бъде в съответствие с 

„Указания на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране за образуване на цените на 

топлинната енергия и на електрическата енергия от комбинирано производство при регулиране 

чрез метода „Горна граница на цени”, приети с протоколно решение на ДКЕВР № 30/25.02.2010 г. 

и публикувани на страницата на комисията в Интернет (Указания - ГГЦ). 

Във връзка с корекцията на разходите да се прилагат примерни стойности, както следва: 

- инфлация от 1,7 % по данни на НСИ за индекса на потребителските цени за месец март 

2012 г., спрямо месец март 2011 г.; 

- коефициенти за подобряване на ефективността за цени на електрическата енергия и на 

топлинната енергия с топлоносител гореща вода равни на 0,85 %; 

- цена на природен газ – действащата цена към момента на подаване на заявлението; 

- стойност на добавката по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ - определената от ДКЕВР за дружеството към 

момента на подаване на заявлението за цени. 

Към заявлението да се представят отчетни данни, в т.ч.: 

Отчет и анализ на планираните и изпълнени инвестиционни и ремонтни мероприятия за 

2011 г. и за ценовия период от 01.09.2011 г. – 31.08.2012 г., придружени с подробни обосновки в 

случай на отклонения от прогнозираните. 

Отчетна информация за 2011 г. и за ценовия период (01.09.2011 г. – 31.08.2012 г.), съгласно 

справки от №1 до №7, разработена във форма и съдържание, съвместимо с правилата за 

ценообразуване, при норма на възвръщаемост на собствения капитал от 4%. 

Цените на горивата да бъдат изчислени като среднопретеглени спрямо количествата горива 

за съответния период на действие на цените (Приложение № 2). 

Отчетна информация за приходите от продажба на топлинна и електрическа енергия за 

 2011 г. и за ценовия период от 01.09.2011 г. – 31.08.2012 г. (Приложение № 4).  

*** За ценовия период (12 месеца) информацията да бъде изготвена като отчет за периода 

01.09.2011 г. – 31.05.2012 г. и прогноза за периода 01.06.2012 г. – 31.08.2012 г. 

Актуален договор за продажба на електрическа енергия съответно с обществения доставчик 

или краен снабдител, заедно с приложенията към него. 

Одитиран годишен финансов отчет за 2011 г. с всички пояснителни приложения към него, 

съгласно приложимите счетоводни стандарти, включително доклад за дейността на дружеството.  

Прогнозен размер и обосновка на планираните инвестиционни и ремонтни мероприятия на 

дружеството за следващия ценови период от 01.09.2012 г. – 31.08.2013 г. 

Доказателства за изпълнение на изискванията на чл. 36а, ал. 1 от ЗЕ и чл. 29 от Наредбата за 

регулиране на цените на топлинната енергия за оповестяване на предложените цени в средствата за 
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масова информация в едномесечен срок преди подаване на заявлението в ДКЕВР. 

Доказателства за платена такса за разглеждане на заявлението. 

 

В приложената информация към годишния финансов отчет да се представят допълнителни 

справки и пояснения относно прилагането на Единната система за счетоводно отчитане (ЕССО) за 

целите на регулирането, приета с протоколно решение № 90/03.08.2006 г. на ДКЕВР. 

 

С оглед осъществяване на правомощията на ДКЕВР по ценовото регулиране, произтичащи 

от Закона за енергетиката (ЗЕ) и подзаконовите актове по прилагането му и във връзка с 

подаденото от „Софиягаз” ЕАД заявление за утвърждаване на цени на енергия, работна група, 

създадена със Заповед № З-Е-73/10.04.2012 г. на Председателя на ДКЕВР, е извършила преглед на 

заявлението и приложенията към него за съответствие с изискванията на НРЦТЕ и НРЦЕЕ, 

изпратила е писмено уведомление до заявителя за отстраняване на констатираните нередности и за 

представяне на информацията, необходима за преценка на исканията. След представяне от 

заявителя на необходимата информация, е извършено проучване на данните и документите, 

съдържащи се в заявлението и приложенията към него. 

 

С писмо вх. № Е-15-02-12/30.05.2012 г. дружеството е подало заявление за изменение на 

преференциалната цена на електрическа енергия и на цената на топлинната енергия за втората 

година от регулаторния период, към което е приложило на хартиен и магнитен носител: 

Прогнозна информация за следващия ценови период 01.09.2012 г.- 31.08.2013 г. с 

приложени справки от № 1 до № 7; 

Отчет и анализ на планираните и изпълнени инвестиционни и ремонтни мероприятия за 

2011 г. и за ценовия период от 01.09.2011 - 31.08.2012 г. 

Отчетна информация за 2011 г. и за ценовия период (01.09.2011 - 31.08.2012 г.), съгласно 

справки от № 1 до № 7, разработена във форма и съдържание съвместимо с правилата за 

ценообразуване, при норма на възвръщаемост на собствения капитал от 4%. 

Цени на горива, изчислени като среднопретеглени спрямо количествата горива за 

съответния период на действие на цените (Приложение № 2). 

Отчетна информация за приходите от продажба на топлинна и електрическа енергия за  

2011 г. и за ценовия период от 01.09.2011 - 31.08.2012 г. (Приложение № 4). 

Договор за изкупуване на електрическа енергия № 147 от 30.09.2011 г. с „ЧЕЗ Електро 

България” АД, без приложенията към него. 

Одитиран годишен финансов отчет за 2011 г. с всички пояснителни приложения към него, 

съгласно приложимите счетоводни стандарти, включително доклад за дейността на дружеството, в 

т.ч. справки съгласно Единна система за счетоводно отчитане (ЕССО) за целите на регулирането, 

приета с протоколно решение № 90/03.08.2006 г. на ДКЕВР, както следва: 

На „Енергоконсулт” АД - за периода 01.01.2011-31.08.2011 г.; 

На „Софиягаз” ЕАД - за периода 01.09.2011 г. - 31.12.2011 г. 

Прогнозен размер и обосновка на планираните инвестиционни и ремонтни мероприятия на 

дружеството за следващия ценови период от 01.09.2012 - 31.08.2013 г. 

Доказателства за изпълнение на изискванията на чл. 36а, ал. 1 от ЗЕ и чл. 29 от Наредбата за 

регулиране на цените на топлинната енергия за оповестяване на предложените цени в средствата за 

масова информация.  

Доказателство за платена такса за разглеждане на заявлението. 

 

Дружеството е предложило за утвърждаване следните цени на енергия, без ДДС: 

 - преференциална цена на електрическа енергия – 272,69 лв./MWh; 

 - индивидуална цена на електрическа енергия – 177,69 лв./MWh; 

 - цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода - 107,57 лв./MWh: 

 

Така предложените за утвърждаване цени на енергия са изчислени при следните параметри: 
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- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 95,00 лв./MWh; 

- цена на природен газ – 804,95 лв./knm3 (699.10+105.85); 

 

С писмо изх. № Е-15-02-12/07.06.2012 г. на ДКЕВР, на основание чл. 38, ал. 2 от ЗЕ и чл. 

26а, ал. 2 от НРЦТЕ от дружеството е поискано да представи: 

1. Надлежно подписани справки и информация; 

2. Всички приложения към договора за продажба на електрическа енергия. 

С писмо вх. № Е-15-02-12/14.06.2012 г. дружеството е представило исканата информация. 

 

В съответствие с изискванията на чл. 13, ал. 3, т. 2 и чл. 14, ал. 1 от ЗЕ във вр. с чл. 30 и  

чл. 31 от НРЦТЕ и чл. 30 и чл. 31 от НРЦЕЕ на 19.07.2010 г. и 31.07.2010 г., ДКЕВР е провела 

съответно открито заседание за разглеждане на доклад с вх. № Е-Дк-468/13.07.2012 г. и 

обществено обсъждане на проект на решение за утвърждаване, считано от 01.09.2012 г., на цена на 

топлинна енергия и определяне на преференциална цена на електрическа енергия от комбинирано 

производство на „София газ” ЕАД. На откритото заседание комисията е обсъдила с представители 

на дружеството доклада, след което в рамките на определения в чл. 30, ал. 3 от НРЦТЕ срок от 5 

дни, „София газ” ЕАД е имало възможност да представи своето писмено становище и обосновки. 

На общественото обсъждане, на основание чл. 14, ал. 2 от ЗЕ, в качеството на 

заинтересовани лица са били поканени да присъстват Конфедерация на независимите синдикати в 

България, Конфедерация на труда „Подкрепа”, Асоциация на топлофикационните дружества, 

Българска асоциация на производителите на оранжерийна продукция, Федерация на потребителите 

в България, Българска национална асоциация на потребителите, Асоциация „Активни 

потребители“, които не са изпратили свои представители. Поканени са представители на „София 

газ” ЕАД, които са присъствали на общественото обсъждане. Съгласно изискванията на чл. 14, ал. 

3 от ЗЕ заинтересованите лица са имали възможност да представят становища по проекта на 

решение в 14-дневен срок. 

В законоустановения срок  не  е постъпило становище от „София газ” ЕАД и 

заинтересованите лица. 

 

След прегледа на представеното от „Софиягаз” ЕАД заявление за утвърждаване на цени на 

енергия за втората година от регулаторния период при метод на регулиране „горна граница на 

цени” в ценообразуващите справки са нанесени корекции в съответствие с „Указания – ГГЦ” на 

ДКЕВР, както следва: 

1. Коригирани са прогнозните условно-постоянни разходи (УПР), утвърдени за първия 

ценови период, с индекс на инфлация от 1,6 % юни 2012 г., спрямо юни 2011 г. по данни на НСИ; 

2. Приложен е коефициент за подобряване на ефективността на условно-постоянните 

разходи (УПР) равен на 0,8 %.  

3. Данните в справка №2 „РБА” са коригирани в съответствие с изискванията на т. 51 от 

„Указания – ГГЦ” в зависимост от изпълнените разходи за инвестиции през първия ценови период 

и прогнозните такива за следващия ценови период, които са редуцирани съобразно очакваните 

срокове за въвеждане в експлоатация на активите. Регулаторната база на активите е преизчислена в 

съответствие с указанията, в зависимост от изменението на оборотния капитал, следствие на 

променените разходи за горива.  

4. Нормата на възвръщаемост на собствения капитал е 4%, утвърдената за първия ценови 

период. Капиталовата структура и нормата на възвръщаемост на привлечения капитал са 

непроменени спрямо първата ценова година от регулаторния период.  

5. Прогнозната цена на природен газ е съгласно решение № Ц-15/28.06.2012 г. на ДКЕВР за 

утвърждаване на цени на природния газ за ІІІ-то тримесечие на 2012 г.;  

6. Добавката по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ е в размер на 110,00 лв./MWh – в размер на определената 

от ДКЕВР добавка за топлофикационни дружества, присъединени към газоразпределителна мрежа; 

8. Искания за промяна на други ценообразуващи елементи или за включване на 

допълнителни разходи извън приложения общ подход на комисията за извършване на корекции на 
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цените за втората година на регулаторния период не са приети за основателни. 

 

След извършените корекции изчислените цени и елементите на необходимите приходи 

на „Софиягаз” ЕАД за втората година от регулаторния период са следните: 

1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 293,80 лв./MWh; 

2. Индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 183,80 лв./MWh; 

3. Добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 110,00 лв./MWh; 

4. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода без ДДС – 

106,51 лв./МВтч; 

5. Регулаторна база на активите – 1 066 хил. лв.; 

6. Норма на възвръщаемост – 4,32 %; 

 

При стойности на показателите за корекции, необходими годишни приходи и прогнозни 

количества енергия за ценовия период: 

Индекс на инфлация – 1,6 %; 

Коефициент за подобряване на ефективността на разходите за електрическа и топлинна 

енергия – 0,8 %; 

Необходими годишни приходи – 671 хил. лв.; 

Прогнозни количества комбинирана електрическа енергия от високо ефективно 

комбинирано производство – 1 125 MWh; 

Прогнозни количества на топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 3 202 MWh. 

 

* Изчисленията са извършени с цена на природен газ на газоразпределително дружество – 

839,08 лв./хнм3.(733,23+ 105,85) 

 

 

Предвид гореизложеното, 

 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

 

Р Е Ш И: 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 30, ал. 1, т. 4, чл. 33, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 и чл. 36а,  

ал. 2 от Закона за енергетиката, чл. 2, т. 2, чл. 4, ал. 1, т. 2, б. “а”, чл. 33, ал. 1, т. 2 от 

Наредбата за регулиране на цените на топлинната енергия, чл. 4, ал. 1, т. 2, б. “а”, чл. 19д и 

чл. 32а, ал. 1, т. 2 от Наредбата за регулиране на цените на електрическата енергия и 

Указания на ДКЕВР за образуване на цените на топлинната енергия и на електрическата 

енергия от комбинирано производство при регулиране чрез метода „горна граница на цени”, 

приети с протоколно решение на ДКЕВР № 30/25.02.2010 г. 

 

Считано от 01.09.2012 г. утвърждава на „Софиягаз” ЕАД пределна цена на топлинната 

енергия и определя цени на електрическата енергия, произведена от топлоелектрическа 

централа с комбиниран начин на производство - ЛОЦ „Овча Купел”, находяща се в гр. 

София, район „Овча Купел”, ул. „Букет” № 80, за втория ценови период от регулаторния 

период, както следва: 

 

1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 293,80 лв./MWh; 

2. Индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 183,80 лв./MWh; 

3. Добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 110,00 лв./MWh; 
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4. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода без ДДС – 106,51 

лв./МВтч; 

5. Регулаторна база на активите – 1 066 хил. лв.; 

6. Норма на възвръщаемост – 4,32 %; 

 

При стойности на показателите за корекции, необходими годишни приходи и прогнозни 

количества енергия за ценовия период: 

Индекс на инфлация – 1,6 %; 

Коефициент за подобряване на ефективността на разходите за електрическа и топлинна 

енергия – 0,8 %; 

Необходими годишни приходи – 671 хил. лв.; 

Прогнозни количества комбинирана електрическа енергия от високо ефективно комбинирано 

производство – 1 125 MWh; 

Прогнозни количества на топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 3 202 MWh. 

 

* Изчисленията са извършени с цена на природен газ на газоразпределително дружество – 

839,08 лв./хнм
3
.(733,23+ 105,85) 

 

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в  

14-дневен срок. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

(Ангел Семерджиев) 

 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

(Емилия Савева) 


