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Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ Ц - 12 

от 27.06.2017 г. 

 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание, проведено на 27.06.2017 г., като разгледа преписка, 

образувана по заявление с вх. № Е-14-28-3 от 03.04.2017 г. за утвърждаване на цени 

на електрическата и топлинната енергия на „Солвей Соди“ АД, доклад с  

вх. № Е-Дк-302 от 16.05.2017 г., както и събраните данни от проведено на 

30.05.2017 г. открито заседание и на 07.06.2017 г. обществено обсъждане, установи 

следното: 

 

Административното производство е образувано по подадено в Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-14-28-3 от 

03.04.2017 г. за утвърждаване на цени на топлинната и електрическата енергия от 

„Солвей Соди“ АД и във връзка със заявления с вх. № E-ЗЛР-Р-4 от 10.02.2017 г. на 

„Девен“ АД, гр. Девня за издаване на разрешение за преобразуване на лицензиант, за 

прекратяване на лицензия № Л-047-03 от 06.12.2000 г. на „Девен“ АД и за издаване на 

лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия на „Солвей Соди“ АД, 

на основание чл. 52, ал. 1 и ал. 2 от Закона за енергетиката (ЗЕ). Съгласно изискването 

на чл. 41, ал. 2 от ЗЕ при процедура за издаване на лицензия, когато лицензионната 

дейност се осъществява по цени, подлежащи на регулиране по ЗЕ, към заявлението за 

издаване на лицензия се прилага и заявление за утвърждаване на цени. 

С решение № Р-262 от 02.06.2017 г. Комисията е издала на „Солвей Соди“ АД 

лицензия № Л-489-03 от 02.06.2017 г. за извършване на дейността „производство на 

електрическа и топлинна енергия“, за срок от 30 (тридесет) години чрез 

топлоелектрическа централа с електрическа мощност 125 MWе и топлинна мощност 

700 MWt. 

За разглеждане на подаденото заявление със заповед № З-Е-65 от 04.05.2017 г. 

на Председателя на КЕВР е сформирана работна група, като резултатите от извършения 

анализ са отразени в доклад с вх. № Е-Дк-302 от 16.05.2017 г, който е приет от КЕВР с 

решение по Протокол № 102 от 23.05.2017 г, т. 2 и е публикуван на интернет 

страницата на Комисията. 

В изпълнение на разпоредбите на чл. 47, ал. 3 от Наредба № 1 от 14.03.2017 г. за 

регулиране на цените на електрическата енергия (НРЦЕЕ), чл. 30, ал. 4 от Наредба  

№ 5 от 23.01.2014 г. за регулиране на цените на топлинна енергия и чл. 13, ал. 5, т. 2 от 

ЗЕ на 30.05.2017 г. е проведено открито заседание, на което Комисията е обсъдила 

доклада с представители на заявителя. От страна на дружеството не е направено 

възражение към доклада, нито предложение по съдържанието му. 

На основание чл. 14 от ЗЕ на 07.06.2017 г. е проведено обществено обсъждане на 

проекта на решение, след което не са постъпили възражения от „Солвей Соди“ АД и от 
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заинтересованите лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от ЗЕ в определения 14-дневен срок 

съгласно чл. 14, ал. 3 от ЗЕ. 

 

След обсъждане и анализ на всички събрани в хода на административното 

производство данни и доказателства, Комисията приема за установено следното: 

 

Със заявление с вх. № Е-14-28-3 от 03.04.2017 г. „Солвей Соди“ АД е 

предложило за утвърждаване: 

1. Цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара без ДДС –  

35,44 лв./MWh; 

2. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 128,17 лв./MWh, 

в т.ч.: 

 - индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия –  

128,16 лв./MWh; 

 - добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 0,01 лв./MWh. 

при цена на въглища – 116,11 лв./t. 

 

Към заявлението „Солвей Соди“ АД е приложило следната информация и 

документи: 

1. Таблици от № 1 до № 9 по приложения модел, съдържащи сравнителна 

информация за отчет на „Девен“ АД (ТЕЦ на „Солвей Соди“ АД) за 2016 г. и прогнозна 

информация за ценови период 01.07.2017 г. – 30.06.2018 г. (валидни от 01.07.2017 г.) за 

ТЕЦ на „Солвей Соди“ АД, съгласно указанията на комисията. 

2. Таблици от № 1 до № 9 по приложения модел, съдържащи отчетна 

информация на „Девен“ АД (ТЕЦ на „Солвей Соди“ АД) за ценови период 01.07.2016 г. 

– 30.06.2017 г., съгласно указанията на комисията, като отчет за периода 01.07.2016 г. – 

28.02.2017 г. и прогноза за периода 01.03.2017 г. – 30.06.2017 г. 

3. Справки за състоянието на складовата наличност на твърди и течни 

горива на „Девен“ АД (ТЕЦ на „Солвей Соди“ АД) към 01.03.2017 г. и предстоящи 

доставки по действащи договори за доставка на твърди горива (Приложение 2). 

4. Отчет и анализ за изпълнението на планираните технико-икономически 

показатели, ремонтни и инвестиционни мероприятия на „Девен“ АД (ТЕЦ на „Солвей 

Соди“ АД) за 2016 г. и за ценовия период 01.07.2016 г. – 30.06.2017 г. (Приложение 3). 

5. Отчетна информация за приходите от продажба на топлинна и 

електрическа енергия на „Девен“ АД (ТЕЦ на „Солвей Соди“ АД) за 2015 г., 2016 г. и 

за ценовия период 01.07.2016 г. – 30.06.2017 г. (Приложение 4). 

6. Копие от прогноза на „Девен“ АД (ТЕЦ на „Солвей Соди“ АД) за 

продажба на ел. енергия на „НЕК“ ЕАД за периода 01.07.2017 г. – 30.06.2018 г., 

изпратена на НЕК. 

7. Обосновка на прогнозните ценообразуващи елементи за ТЕЦ на „Солвей 

Соди“ АД. 

8. Копие на заверен годишен доклад за дейността заедно с годишен 

финансов отчет на „Девен“ АД за 2016 г. изготвен в съответствие с изискванията на 

Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти. 

9. Копие на годишен доклад за дейността заедно с годишен финансов отчет 

на „Солвей Соди“ АД за 2016 г. изготвен в съответствие с изискванията на Закона за 

счетоводството и приложимите счетоводни стандарти – неодитиран. 

10. Копие на годишен консолидиран доклад за дейността на  

„Солвей Соди“ АД за 2016 г. изготвен в съответствие с изискванията на Закона за 

счетоводството и приложимите счетоводни стандарти – неодитиран. 

11. Копие на спецификация (Приложение 1 към договор № 14 / 07.01.2010 г. 

на „Девен“ АД със „Солвей Соди“ АД) за необходимата топлинна енергия за 
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инсталациите за производство на калцинирана сода и бикарбонат за периода 01.07.2017 

– 30.06.2018 г. 

12. Копие на договор № 4610034140/02.02.2017 г. за доставка на Петрококс. 

13. Копие на договор № 4610034123/06.01.2017 г. за доставка на Петрококс. 

14. Копие на договор № 4610034084/06.02.2017 г. за доставка на Петрококс. 

15. Копие на договор № 4610034085/06.02.2017 г. за доставка на Петрококс. 

16. Копие на договор № 03/043646 от 30.08.2016 г. за Застраховка „Живот“. 

17. Копие на договор № 03/043162 Т от 30.08.2016 г. за Застраховка „Трудова 

злополука“. 

18. Общи условия към Застраховка „Живот“. 

19. Общи условия към Застраховка „Трудова злополука“. 

20. Копие на колективен трудов договор (КТД) на „Солвей Соди“ АД за 2017 г. 

21. Копие на фактура № 94925812/22.12.2016 г. за закупени СО2 квоти. 

22. Копие от платежно нареждане за платена такса за разглеждане на заявлението. 

 

Обосновката на дружеството е следната: 

1. Производствена програма за периода 01.07.2017 г. – 30.06.2018 г. 

За ТЕЦ на „Солвей Соди“ АД („Девен“ АД) основният консуматор на топлинна 

енергия през 2016 г. е „Солвей Соди“ АД (инсталации за производство на калцинирана 

сода и на бикарбонат). Съгласно прогнозната спецификация за доставка на топлинна 

енергия, се очаква инсталациите за производство на калцинирана сода и на бикарбонат 

(„Солвей Соди“ АД) да бъдат единствен консуматор през текущата 2017 г. и 

следващата 2018 г. 

Планирането на производствената програма за предстоящия регулаторен период е 

базирано на заявената консумация, но са предвидени и 25 833 MWh (30 000 t, пара  

17 ата) за Агрополихим, като възможен клиент (с изградена инфраструктура за 

консумация на топлинна енергия). 

2. Условно-постоянните разходи. 

a. Разходи за амортизации. 

Разходите за амортизации са прогнозирани на база стойността на 

дълготрайните материални активи към 31 декември на предходната година. 

b. Разходи за ремонт. 

Разходите за ремонт са определени на база утвърдена програма за основни и 

средни ремонти, план за превантивна поддръжка и прогноза за 

необходимостта от корективна поддръжка. Последната е правена въз основа 

на статистика и натрупан опит от минали периоди. Изменението на 

разходите за ремонт спрямо предходния ценови период се дължи на 

факторите цитирани по-горе и на въведената от 01.06.2014 г. програма за 

оптимизиране на дейностите по поддръжка на съоръженията на група 

„СОЛВЕЙ“ наречена „СОЛМАКС“, която е с доказана ефективност в 

„Солвей Соди“ АД и „Девен“ АД. 

c. „Разходи за заплати и възнаграждения“ – увеличение 2 563 хил. лв. Основна 

част от увеличението на разходите е поради факта, че в новата обединена 

фирма, „Солвей Соди“ АД и „Девен“ АД заедно, в това перо са влезли 

разходи, които в случая на „Девен“ АД като самостоятелна фирма са 

отчитани в точка 5.9 „Абонаментно поддържане“ и точка 5.13 „Експертни и 

одиторски разходи“. В горецитираните точки е отразено съответно общо 

намаление в размер на 2 432 хил. лв. Най-общо това са услуги предоставяни 

досега от дирекции „Поддръжка и строителство“, „Здраве, безопасност, 

Околна среда и качество“, „Покупки и складово стопанство“, „Финанси“, 

„Човешки ресурси“ и „Генерален мениджмънт“. Услугите на първите три 

дирекции, от горното изброяване, досега са отчитани в точка 5.9 

„Абонаментно поддържане“, а услугите на останалите три в точка 5.13 
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„Експертни и одиторски разходи“. Останалата част от увеличението е в 

резултат от влезлия в сила от 1.01.2017 г. нов колективен трудов договор.  

d. Разходи, пряко свързани с регулираните дейности по ЗЕ. 

Тези разходи са прогнозирани на база статистическа информация от 

предходни периоди. Компонентите, които правят изключение са : 

 Намалението в точки „Абонаментно поддържане“ и „Експертни и 

одиторски разходи“ е обяснено по-горе. Като в точка „Абонаментно 

поддържане“ съществува и увеличение на разходите в размер на 745 

хил. лв. за прекратяването на хидротранспорта на шлаг и пепели и 

транспортирането им до депо в сухо състояние с автотранспорт, 

процес който е започнал в края на 2016 г.; 

 „Съдебни разходи“. Повишението на разходите с 77 хил. лв. за частта 

„Съдебни разходи“ се дължи основно на очакваните нови съдебни 

дела. 

 Увеличението съответно по точка 5.15. „Безплатна предпазна храна 

съгласно нормативен акт“ с 63 хил. лв. и по точка 5.17. „Служебни 

карти и пътувания“ с 48 хил. лв. се дължи на факта, че в новата 

обединена фирма, „Солвей Соди“ АД и „Девен“ АД заедно, е отчетен 

персонал от 91 работника, пряко заети с дейности в ТЕЦ на „Солвей 

Соди“ АД („Девен“ АД), докато в случая на „Девен“ АД, като 

самостоятелно дружество, персоналът е отчетен на 49 работника. 

3. Цената на твърдите горива за прогнозния регулаторен период е 

определена съгласно указанията на Комисията, като средно претеглена стойност на 

складови наличности към 01.03.2017 г. и средно претеглената цена на действащите 

към момента договори за доставка, с добавени допълнително 4,46 лв./т. разходи за 

транспорт от пристанище „Варна – Запад“ до склада на ТЕЦ на „Солвей Соди“ АД 

(„Девен“ АД) и при фиксинг на БНБ лева за долар 1,81972, валиден за 29.03.2017 г. 

4. Разходите за горива, вода и консумативи са определени на база заявена 

необходимост от топлоенергия от консуматорите и съответната ефективност на 

отделните инсталации. Прогнозната консумация на топлоенергия от потребителите 

е определена на годишна база, като на всяко тримесечие и ежемесечно прогнозите 

се обновяват за съответния период. 

5. Разходи за външни услуги, точка 2 от Променливи разходи – повишение с 

360 хил. лв., дължащо се на повишени ставки за транспорт на твърди горива от 

пристанище Варна-Запад до складове за горива на ТЕЦ на „Солвей Соди“ АД и 

подаване на твърди горива от складовете към системата транспортни ленти.  

6. Разходи за емисии парникови газове (СО2) за предстоящия ценови период 

са еквивалентни на тези през текущия ценови период.  

 

При прегледа на разходообразуващите елементи в представеното от 

заявителя предложение за утвърждаване на цени е констатирано следното: 

1. В представените технико–икономически показатели са посочени данни за 12 

месечен отчетен период (базисна година) на „Девен“ АД, тъй като заявителят не е 

извършвал дейността „комбинирано производство на топлинна и електрическа 

енергия“.  

2. Прогнозните данни в Справки от № 1 до № 9 са за периода 01.07.2017 г. – 

30.06.2018 г. 

 

1. Правни аспекти: 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗЕ Комисията осъществява регулиране на цените 

в случаите, предвидени в този закон. Според разпоредбата на чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗЕ 

Комисията регулира цените, по които производителите продават топлинна енергия на 

пряко присъединени клиенти. Съгласно чл. 33, ал. 1 от ЗЕ Комисията определя 
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преференциални цени за продажба на електрическа енергия, произведена по 

високоефективен комбиниран начин от централи с комбинирано производство на 

електрическа и топлинна енергия по чл. 162, ал. 1 от ЗЕ. Преференциалната цена на 

електрическата енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин от 

централите с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия по чл. 33, 

ал. 1 от ЗЕ, се определя по начина, посочен в ал. 3, на чл. 33 от ЗЕ, а именно на база 

индивидуалните разходи за производство и добавка, определена от Комисията по групи 

производители и по критерии съгласно чл. 24 от НРЦЕЕ.  

Основните принципи на ценово регулиране са заложени в ЗЕ, а методите за 

регулиране на цените, правилата за тяхното образуване или определяне и изменение, 

редът за предоставяне на информация, внасяне на предложенията за цените и 

утвърждаването на цените се определят с наредби за електрическата енергия и 

топлинната енергия. 

 Във връзка с решение по протокол № 28 от 21.02.2012 г. на ДКЕВР за прилагане 

на метод „Норма на възвръщаемост на капитала“ за дружествата от сектор 

„Топлоенергетика” и на основание чл. 36, ал. 1 от ЗЕ, са разработени Указания за 

образуване на цените на топлинната енергия и на електрическата енергия от 

комбинирано производство при регулиране чрез метода „норма на възвръщаемост на 

капитала“, приети с решение по протокол № 95 от 25.05.2015 г., по  

т. 8 на КЕВР (Указания - НВ). 

Правната рамка на метода на ценово регулиране „Норма на възвръщаемост на 

капитала“ се съдържа в ЗЕ, НРЦТЕ и НРЦЕЕ. Съгласно чл. 3, ал. 2, т. 1 от НРЦТЕ и 

НРЦЕЕ това е метод, при който Комисията след проведен регулаторен преглед 

утвърждава цени и необходими годишни приходи на енергийното предприятие за 

регулаторен период не по-кратък от една година; следващ регулаторен преглед се 

извършва по решение на Комисията или по заявление на енергийното предприятие при 

съществени отклонения между одобрените и отчетените елементи на необходимите 

приходи. 

 

2. Икономически аспекти: 

От представения индивидуален годишен финансов отчет за 2016 г. от „Солвей 

Соди“ АД е видно, че финансовият резултат е печалба в размер на 160 110 хил. лв. при 

печалба за 2015 г. 175 833 хил. лв. 

От анализа на данните, съдържащи се в Отчета за дохода, могат да бъдат 

направени следните изводи: 

- Нетните приходи от продажби на продукция за 2016 г. са увеличени 

спрямо предходната година с 5,19%; 

- Себестойността на продажбите е намалена с 4,53%. 

Общата стойност на нетекущите активи се увеличава от 462 463 хил. лв. към 

31.12.2015 г. на 472 472 хил. лв. към 31.12.2016 г. от увеличените дългосрочни 

финансови вземания. 

Текущите активи намаляват от 151 188 хил. лв. към 31.12.2015 г. на 126 120 хил. 

лв. към 31.12.2016 г. в резултат на намалените търговски и други вземания и на 

намалените парични наличности. 

Собственият капитал намалява от 548 260 хил. лв. към 31.12.2015 г. на  

532 266 хил. лв. към 31.12.2016 г., вследствие на намаление на натрупаната печалба. 

Дългосрочните и краткосрочни пасиви са незначително увеличени, спрямо 2015 г. 

на 66 326 хил. лв. от 65 391 хил. лв. 

Финансовите показатели, изчислени на база балансова структура към 

31.12.2016 г. са запазени и показват, че дружеството разполага със собствен 

паричен ресурс да инвестира в нови дълготрайни активи и да обслужва 

задълженията си, както и разполага със свободни оборотни средства за 

обслужване на текущите си задължения. 

apis://NORM|40332|8|162|/
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3. Технически аспекти: 

Съгласно данните, представени със заявления с вх. № E-ЗЛР-Р-4 от 10.02.2017 г. 

на „Девен“ АД за издаване на разрешение за преобразуване на лицензиант, за 

прекратяване на издадената му лицензия и за издаване на лицензия за производство на 

електрическа и топлинна енергия на „Солвей Соди“ АД, след преобразуването на 

„Девен“ АД, чрез вливането му в „Солвей Соди“ АД, последното ще притежава: 

- два броя енергийни парогенератора - ЕПГ № 2 и 3 (БКЗ-160-100), производство 

на Барнаулски котелен завод, в експлоатация съответно от 1965 г., 1965 г. и 1966 г., 

всеки един със следните параметри: производство на прегрята пара 160 t/h, с 

номинално налягане 10 MРa, номинална температура 540
о
С, гориво – въглища; 

- един брой енергиен парогенератор - ЕПГ № 6, (220-100, Бърно, Чехия), в 

експлоатация от 1969 г. със следните параметри: - производство на прегрята пара 220 

t/h, с номинално налягане 10,0 MРa, номинална температура 540 
о
С, гориво – въглища; 

- един брой енергиен парогенератор - ЕПГ №7 (CFBB-400-100), производител – 

Foster Wheeler Energia Полша, в експлоатация от 2009 г със следните параметри: 

производство на прегрята пара 400 t/h, с номинално налягане 10,0 MРa, номинална 

температура 540
о
С, проектно гориво – въглища и петрококс; 

- два броя турбогенератори – ТГ-1 и ТГ-2 (ПТ 25-90/7÷13/1,2), с номинална 

електрическа мощност по 25 MWе, в експлоатация от 1965 г. и 1990 г.; 

- един брой турбогенератор – ТГ-3 (Р-4-35/15) с номинална ел. мощност 4 MWе, в 

експлоатация от 2015 г.; 

- един брой турбогенератор – ТГ-4 (Р 12-90/18), с номинална ел. мощност  

12 MWе, (1992 г.); 

- два броя турбогенератори – ТГ-5 и ТГ-7 (Р 8,5-90/36), с номинална мощност по  

8,5 MWе, (1974 г.); 

- два броя турбогенератори – ТГ-6 и ТГ-8 (ПР-20-90/21-6), с номинална ел. 

мощност по 21 MWе, (1974 г.). 

Общо инсталираната електрическа мощност в „Солвей Соди“ АД ще бъде  

125 MW, а общо инсталираната топлинна мощност – 700 MW. 

 

Образуване на цената: 

 

След направените констатации са извършени следните корекции: 

В Справка № 1 „Разходи“ са извършени следните корекции: 

- разходите за амортизации в производството отнесени към електрическата 

енергия са коригирани от 2 351 хил. лв. на 1 531 хил. лв. или с 820 хил. лв. в 

съответствие с отчетната стойност на ДМА в производството съгласно справка № 2 

„РБА” и съответната амортизационна норма при 15 г. срок за амортизация; 

В справка № 2 „РБА“ оборотният капитал е изчислен съгласно т. 32 от „Указания 

НВ”, като 1/8 от утвърдените годишни оперативни парични разходи за дейността, като 

не се включват разходите за амортизации. 

В Справка № 4 „Технико-икономически показатели в производството“ са 

коригирани разходите за емисии парникови газове (СО2) от 6 013 хил. лв. на  

4 082 хил. лв. или с 1 931 хил. лв., като реално закупените количества от дружеството за 

2016 г. в размер на 400 000 t се умножат по икономически обоснованата средна цена на 

емисиите за 2016 г. от 5,22 евро/t (10,21 лв./t СО2), която е изчислена въз основа на 

средномесечни отчетни цени за периода м. януари 2016 г. – м. декември 2016 г., по 

данни от електронния сайт на Европейска енергийна борса (European Energy Exchange). 

 

След извършените корекции изчислените цени и елементите на 

необходимите приходи на „Солвей Соди“ АД са следните: 

1. Преференциална цена на електрическата енергия (без ДДС) – 113,98 лв./MWh, в т. ч.:  

 - индивидуални разходи за единица енергия – 113,97 лв./MWh 
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 - добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 0,01 лв./MWh  

2. Еднокомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител водна пара (без ДДС) 

– 35,24 лв./MWh 

3. Ценообразуващи елементи на цените по т. 1 и т. 2: 

 Необходими годишни приходи – 119 973 хил. лв., в т. ч.: 

o Разходи – 113 539 хил. лв., от които условно-постоянни – 32 912 хил. лв. и 

променливи – 80 627 хил. лв.;  

o Регулаторна база на активите – 113 270 хил. лв. 

o Норма на възвръщаемост – 5,68% 

 Електрическа енергия – 155 006 MWh 

o от високоефективно комбинирано производство – 155 006 MWh 

- Към НЕК ЕАД - 15 310 MWh; 

- Към други - 72 MWh; 

 Топлинна енергия с топлоносител водна пара – 2 903 030 MWh 

Цена на въглищата – 116,11 лв./t, при калоричност – 6 000 kcal/kg. 

 
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 30, 

ал. 1, т. 3 и чл. 36а, ал. 2 от Закона за енергетиката, чл. 2, ал. 2, т. 1, чл. 3, ал. 2, т. 1, 

чл. 24 и чл. 49, ал. 1 от Наредба № 1 от 14.03.2017 г. за регулиране на цените на 

електрическата енергия и чл. 2, т. 1, чл. 3, ал. 2, т. 1, чл. 32, ал. 1 от Наредба № 5 от 

23.01.2014 г. за регулиране на цените на топлинната енергия и Указания за 

образуване на цените на топлинната енергия и на електрическата енергия от 

комбинирано производство при регулиране чрез метода „норма на възвръщаемост 

на капитала”, приети с решение по Протокол № 95 от 25.05.2015 г., т. 8 на КЕВР, 

 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

 

Р Е Ш И: 

 

 

Считано от датата на вписване в Търговския регистър на преобразуване 

чрез вливане на „Девен“ АД в „Солвей Соди“ АД, в съответствие с т. І от Решение 

№ Р-262 от 02.06.2017 г. на Комисията, утвърждава на „Солвей Соди“ АД пределна 

цена на топлинната енергия и определя преференциална цени на електрическата 

енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин от централа с 

комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, при прилагане 

на метода на ценово регулиране „норма на възвръщаемост на капитала”, както 

следва: 

 

1. Преференциална цена на електрическата енергия (без ДДС) – 113,98 лв./MWh, в т. ч.:  

 - индивидуални разходи за единица енергия – 113,97 лв./MWh 

 - добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 0,01 лв./MWh  

2. Еднокомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител водна пара (без ДДС) – 

35,24 лв./MWh 

3. Ценообразуващи елементи на цените по т. 1 и т. 2:  

 Необходими годишни приходи – 119 973 хил. лв., в т. ч.:  

o Разходи – 113 539 хил. лв., от които условно-постоянни – 32 912 хил. лв. и 

променливи – 80 627 хил. лв.;  

o Регулаторна база на активите – 113 270 хил. лв. 

o Норма на възвръщаемост – 5,68% 

 Електрическа енергия – 155 006 MWh 
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o от високоефективно комбинирано производство – 155 006 MWh 

- Към НЕК ЕАД - 15 310 MWh 

- Към други - 72 MWh 

 Топлинна енергия с топлоносител водна пара – 2 903 030 MWh 

Цена на въглищата – 116,11 лв./t при калоричност - 6 000 kcal/kg. 

 

Решението подлежи на обжалване в 14 (четиринадесет) дневен срок пред 

Административен съд – София град. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ 

 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

 РОСИЦА ТОТКОВА 


