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ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
София – 1000, бул.”Княз Дондуков“ № 8 -10; тел.: 02 988 24 98; 02 9359 613; факс: 02 988 87 82 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ Ц – 46  от 31.10.2012 г. 

 

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

31.10.2012 г., като разгледа преписка № ПЦ-72/2012 г., образувана по заявление с вх. № Е-14-

56-5/01.08.2012 г. за утвърждаване на цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода 

и определяне на цена електрическа енергия от комбинирано производство на „Юлико 

Евротрейд” ЕООД, гр. Пловдив, както и доклад с вх. № Е-Дк-622/03.10.2012 г., събраните 

данни и доказателства при проведеното на 09.10.2012 г. открито заседание и на 16.10.2012 г. 

обществено обсъждане, установи следното: 

 

С решение №Ц-035/30.08.2010 г., считано от 01.09.2010 г., Държавната комисия за 

енергийно и водно регулиране (ДКЕВР, комисията), след извършен регулаторен преглед, е 

определила регулаторен период от две години, при прилагане на метод на регулиране „горна 

граница на цени”, утвърдила е пределни цени на топлинната енергия и е определила 

преференциални цени на електрическата енергия, произведена по комбиниран начин, за първия 

ценови период, съответно на „Лукойл Енергия и Газ България” ЕООД, „Юлико Евротрейд” ЕООД, 

“В§ВГД Оранжерии Петрич” ООД, “Алт Ко” АД и „Топлофикация Казанлък” АД (всички 

работещи с основно гориво природен газ). 

В съответствие с изискванията на чл. 4, ал. 1, т. 2, б. „а” от Наредбата за регулиране на 

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

цените на електрическата енергия (НРЦЕЕ), при прилагане на метода на регулиране “горна 

граница на цени”, с решение №Ц-29/29.08.2011 г., считано от 01.09.2011 г., комисията е изменила 

утвърдените цени по определена формула, отчитаща инфлацията за предходен отчетен период 

съобразно нейното влияние върху разходите на предприятието и коефициента за подобряване на 

ефективността за втория ценови период. 

По време на ценовите периоди, във връзка с промяната на цените на входа на 

газопреносната мрежа и на основание чл. 4, ал. 3 и чл. 35а от НРЦТЕ и чл. 19б (в редакцията на 

разпоредбата до ДВ, бр. 42 от 2012 г.) от 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 дружествата, работещи с гориво – 

природен газ, както следва: 

- с решение № Ц - 045/27.12.2010 г., считано от 01.01.2011 г.; 

- с решение № Ц - 21/29.06.2011 г., считано от 01.07.2011 г.; 

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

- 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 горепосочените 5 дружества от сектор 

„Топлоенергетика”, работещи с основно гориво природен газ. Изчисленията на изменените цени и 

необходимите годишни приходи са направени при цена на природния газ на „Булгаргаз” ЕАД - 

699,10 лв./knm3, а за дружествата, присъединени към газоразпределителна мрежа, със съответната 

цена на газоразпределителното дружество, както и с коригирани добавки по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ.  

- 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 горепосочените 5 дружества от сектор 

„Топлоенергетика”, работещи с основно гориво природен газ. Изчисленията на изменените цени и 

необходимите годишни приходи са направени при цена на природния газ на „Булгаргаз” ЕАД - 

733,23 лв./knm3, а за дружествата, присъединени към газоразпределителна мрежа, със съответната 
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цена на газоразпределителното дружество, както и с коригирани добавки по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ.  

 

Разпоредбите на чл. 3, ал. 1 и ал. 3 от НРЦТЕ и НРЦЕЕ изискват при започване на нов 

регулаторен период комисията да извърши регулаторен преглед, който включва анализ и оценка на 

отчетната информация за базисната година и прогнозна информация за следващия ценови период, 

предоставена от производителите на топлинна енергия и от топлопреносните предприятия. 

Предвид тези нормативни изисквания и във връзка с решение по протокол№ 28/21.02.2012 г. на 

ДКЕВР за прилагане на метод „Норма на възвръщаемост на капитала” за следващия регулаторен 

период за дружествата от сектор „Топлоенергетика”, 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 т. 2 от 

протокол № 28/21.02.2012 г. на ДКЕВР (Указания - НВ). 

 

Действащите към момента цена на топлинна енергия и преференциална цена на 

електрическа енергия, определена с решение № Ц - 22/29.06.2012 г. на ДКЕВР и ценообразуващите 

елементи са както следва: 

1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 288,15 лв./MWh, в т.ч.:  

- индивидуална цена на електрическа енергия – 198,15 лв./MWh;  

- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 90,00 лв./MWh;  

2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода без ДДС – 93,56 

лв./МВтч; 

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

Необходими годишни приходи – 684 хил. лв.; 

Прогнозни количества комбинирана електрическа енергия от високо ефективно 

комбинирано производство – 1 960 MWh; 

Прогнозни количества топлинна енергия с гореща вода – 1 270 MWh. 

 

Във връзка с необходимостта от извършване на регулаторен преглед с писмо изх. № Е-14-

56-3/17.04.2012 г. на ДКЕВР, на 5 дружества в т.ч. и на „Юлико – Евротрейд” ЕООД е указано в 

срок до 15.05.2012 г. да подадат заявление за утвърждаване на цени на енергия, като представят: 

 

І. Прогнозни данни 

1. Прогнозната информация се изготвя и представя в съответствие с Указанията за 

образуване на цените на топлинната енергия и на електрическата енергия от комбинирано 

производство при регулиране чрез метода „Норма на възвръщаемост на капитала”, по приложения  

модел (справки от № 1 до № 9), приети с решение по т. 2 от протокол № 28/21.02.2012 г. на 

ДКЕВР. 

2. За следващия регулаторен период стойността на дълготрайните материални активи в РБА 

е равна на балансовата стойност към 31.12.2011 г. 

3. Дружествата да представят на комисията писмени обосновки на  прогнозните 

ценообразуващи елементи, придружени с доказателства и подробна аргументация, относно 

необходимостта и икономическата им целесъобразност. 

4. Договори за продажба на електрическа енергия за 2012 г., с всички приложения към тях 

(вкл. спецификациите към договорите). 

5. 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.;  

6. Доказателства за изпълнение на изискванията на чл. 36а, ал. 1 от ЗЕ за оповестяване на 

предложените цени в средствата за масова информация в едномесечен срок преди подаване на 

заявлението в ДКЕВР. 

7. Доказателства за платена такса за разглеждане на заявлението. 

 

Изчисленията да се извършат при следните условия: 
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1. Структура на капитала към 31.12.2011г., с примерна стойност на нормата на 

възвръщаемост на собствения капитал равна на утвърдената от ДКЕВР за предходния ценови 

период.  

2. Прогнозни ценови параметри: 

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

- течни горива - среднопретеглена цена между наличните количества на склад към 

01.05.2012 г. и по действащите договори за доставка (Приложение № 2). Прилагат се заверени 

копия от всички договори за доставка, заедно с приложенията към тях; 

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

съответното дружество към момента на подаване на заявлението за цени. 

 

ІІ. Отчетни данни, в т.ч.: 

1. Отчет и анализ на изпълнените и планирани технико-икономически показатели за 2011 г. 

и за ценовия период от 01.09.2011 г. – 31.08.2012 г., съгласно Приложение № 3; 

2. Отчет и анализ на изпълнените ремонтни  и инвестиционни мероприятия за дейностите 

производство на топлинна и електрическа енергия и пренос на топлинна енергия (Приложение № 

3); 

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

разработена във форма и съдържание, съгласно правилата за ценообразуване (справки от №1 до № 

9). За ценовия период (12-месечен период) информацията да бъде изготвена, като отчет за периода 

01.09.2011-30.04.2012 г. и прогноза за периода 01.05.2012-31.08.2012 г.;  

4. Цените на горивата да бъдат изчислени като среднопретеглени спрямо количествата 

горива за съответния период на действие на цените (Приложение № 2). За ценовия период (12-

месечен период) информацията да бъде изготвена, като отчет за периода 01.09.2011-30.04.2012 г. и 

прогноза за периода 01.05.2012-31.08.2012 г.;  

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

2010 г., 2011 г. и ценовия период 01.09.2011 г. – 31.08.2012 г., съгласно приложена справка 

(Приложение № 4). 

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

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

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. 

 

От дружествата, до които е изпратено писмо с изх. № Е-14-56-3/17.04.2012 г „Юлико 

Евротрейд” ЕООД не е подало заявление за цени за следващия регулаторен период в указания 

срок.  

С оглед осъществяване на правомощията на ДКЕВР по ценовото регулиране, със Заповед № 

З-Е-73/10.04.2012 г. на Председателя на ДКЕВР е създадена работна група, която да извърши 

преглед на подаваните заявления за цени и приложенията към тях за съответствие с изискванията 

на НРЦТЕ и НРЦЕЕ, както и проучване на данните и документите, съдържащи се в заявлението за 

цени, подадено от „Юлико Евротрейд” ЕООД. 

 

С писмо вх. № Е-14-56-4/11.07.2012 г. „Юлико Евротрейд” ЕООД е подало заявление за 

утвърждаване на цени на електрическа и топлинна енергия, към което е приложило на хартиен и 

електронен носител: 

1. Прогнозна технико-икономическа информация за следващия ценови период с приложени 

Справки от № 1 до № 9, изготвени съгласно „Указания – НВ” на ДКЕВР; 

2. Отчетна информация за 2011 г., разработена във форма и съдържание, съгласно 

правилата за ценообразуване, с приложени Справки от № 1 до № 9; 

3. Приложения от № 2 до №4; 

 

Дружеството не е посочило в заявлението предложените цени на електрическа и топлинна 
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енергия. 

 

С писмо изх. № Е-14-56-4/19.07.2012 г. на основание чл. 38, ал. 2 от ЗЕ и чл. 26а, от 

дружеството е изискано да представи: 

1. Попълнено Заявление за утвърждаване на цени по утвърден от ДКЕВР образец съгласно 

чл. 26, ал. 1 от НРЦТЕ; 

2. Документ за платена такса за разглеждане на заявлението; 

3. Отчетна информация за ценовия период (01.09.2011 г. – 31.08.2012 г.) разработена във 

форма и съдържание, съгласно правилата за ценообразуване (справки от №1 до № 9). За ценовия 

период (12-месечен период) информацията да бъде изготвена, като отчет за периода 01.09.2011-

30.04.2012 г. и прогноза за периода 01.05.2012-31.08.2012 г.;  

4. Доказателства за оповестяване в средствата за масово осведомяване на предложените 

със заявлението цени, съгласно чл. 36 а, ал. 1 от ЗЕ и чл. 29 от НРЦТЕ. 

5. Копия от всички договори за продажба на електрическа енергия за 2012 г. с всички 

приложения към тях (включително и спецификациите към тях). 

6. Годишен финансов отчет за 2011 г., с всички пояснителни приложения към него, 

съгласно приложимите счетоводни стандарти, вкл. доклад за дейността на дружеството; 

В приложената информация към годишния финансов отчет е необходимо 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 писмо вх. № Е-14-56-5/01.08.2012 г. „Юлико Евротрейд” ЕООД е подало заявление за 

утвърждаване на цени на електрическа и топлинна енергия, към което е приложило на хартиен и 

електронен носител:  

1. Прогнозна технико-икономическа информация за следващия ценови период с приложени 

Справки от № 1 до № 9, изготвени съгласно „Указания – НВ” на ДКЕВР; 

2. Отчетна информация за 2011 г., разработена във форма и съдържание, съгласно 

правилата за ценообразуване, с приложени Справки от № 1 до № 9; 

 

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

- преференциална цена на електрическа енергия – 397,12 лв./МВтч; 

- цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода - 117,94 лв./МВтч. 

Така предложените за утвърждаване цени на енергия са изчислени при следните параметри: 

- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 90,0 лв./МВтч; 

- цена на природен газ – 733,23 лв./хил. нм
3
; 

 

С писмо изх. № Е-14-56-4/17.08.2012 г. на основание чл. 38, ал. 2 от ЗЕ от дружеството е 

изискано да представи: 

1. Документ за платена такса за разглеждане на заявлението; 

2. Отчетна информация за ценовия период (01.09.2011 г. – 31.08.2012 г.) разработена във 

форма и съдържание, съгласно правилата за ценообразуване (справки от №1 до № 9). За ценовия 

период (12-месечен период) информацията да бъде изготвена, като отчет за периода 01.09.2011-

30.04.2012 г. и прогноза за периода 01.05.2012-31.08.2012 г.;  

3. Доказателства за оповестяване в средствата за масово осведомяване на предложените със 

заявлението цени, съгласно чл. 36 а, ал. 1 от ЗЕ и чл. 29 от НРЦТЕ. 

4. Копия от всички договори за продажба на електрическа енергия за 2012 г. с всички 

приложения към тях (включително и спецификациите към тях). 

5. Годишен финансов отчет за 2011 г., с всички пояснителни приложения към него, 

съгласно приложимите счетоводни стандарти, вкл. доклад за дейността на дружеството; 

В приложената информация към годишния финансов отчет е необходимо да се представят 

допълнителни справки и пояснения относно прилагането на Единната система за счетоводно 

отчитане (ЕССО) за целите на регулирането, приета с протоколно решение  
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№ 90/03.08.2006 г. на ДКЕВР. 

Дружеството не е представило исканата информация. 

 

С писмо изх. № Е-14-56-5/21.09.2012 г. на основание чл. 38, ал. 2 от ЗЕ от дружеството е 

изискано да представи: 

1. Документ за платена такса за разглеждане на заявлението; 

2. Доказателства за оповестяване в средствата за масово осведомяване на предложените 

със заявлението цени, съгласно чл. 29 от Наредбата за регулиране на цените на топлинната 

енергия; 

3. Попълнена коректно Справка № 2 „Регулаторна база на активите за дружеството”, 

като дълготрайните активи и амортизацията за периода на използване за новия ценови период се 

приведат към 31.12.2011 г.; 

4. Попълнена Справка № 3 „Норма на възръщаемостта на капитала“ към 31.12.2011 г., в 

съответствие с годишния финансов отчет на дружеството към 31.12.2011 г. и попълнена към нея 

Справка за привлечения капитал към 31.12.2011 г., с приложени заверени копия на дългосрочните 

договори за лизинг и кредит, и анексите към тях; 

5. Годишен финансов отчет за 2011 г., с всички пояснителни приложения към него, 

съгласно приложимите счетоводни стандарти, вкл. доклад за дейността на дружеството; 

6. Отчетна информация за ценовия период (01.09.2011 г. – 31.08.2012 г.) разработена 

във форма и съдържание, съгласно правилата за ценообразуване (справки от № 1 до № 9); 

7. Коректно попълнен Отчет и анализ на изпълнените и планирани технико-

икономически показатели за 2011 г. и за ценовия период от 01.09.2011 г. – 31.08.2012 г. 

(Приложение № 3). 

8. Копия от всички договори за продажба на електрическа енергия за 2012 г. с всички 

приложения към тях (включително и спецификациите към тях). 

В приложената информация към годишния финансов отчет е необходимо 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. 

Дружеството не е представило исканата информация. На 01.10.2012 г. „Юлико Евротрейд“ 

ЕООД е заплатило дължимата такса за разглеждане на заявлението. 

 

След прегледа на представената от дружеството информация е констатирано следното: 

Отчетените количества реализирана електрическа енергия за ценовия период са с 2,25% по-

ниски от прогнозираните.  

Отчетените количества реализирана топлинна енергия с гореща вода за ценовия период са с 

4,73% по-ниски от прогнозираните. 

Със заявлението за утвърждаване на цени за новия регулаторен период дружеството е 

предложило увеличение на разходите за ремонт с 258,33 % спрямо отчетените през предходния 

ценови период (01.09.2011 – 31.08.2012 г.). Завишени са с 50,00 % прогнозните разходи за 

инвестиции в производството. 

Дружеството не представило коректно попълнено Приложение №3 и отчетна информация за 

ценовия период (01.09.2011 – 31.08.2012 г.), поради което не може да се направи анализ на 

изменението на отчетените условно-постоянни разходи спрямо прогнозните им стойности   

 

Образуване на цената 

 

1. В Справка №1 „Разходи за производство” са извършени следните корекции: 

- разходите за амортизации са коригирани от 115 хил. лв. на 42 хил. лв., на ниво отчет 2011 

г., общо за двата продукта, от които  отнесените към електрическата и топлинната енергия са 37 

хил. лв., а към преноса на топлинната енергия са  5 хил. лв., в съответствие с признатите разходи в 

предходния ценови период; 

- разходи за ремонт са коригирани от 47 хил. лв. на 12 хил. лв., на ниво отчет ценови период 
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01.09.2011 г.-31.08.2012 г.; 

- разходите за заплати и възнаграждения са коригирани от 40 хил. лв. на 36 хил. лв., до 

нивото на отчетените през 2011 г., като от тях към преноса на топлинна енергия са отнесени4 хил. 

лв.; 

- начисленията свързани с осигурителните вноски са коригирани от 10 хил. лв. на 6 хил. лв., 

на ниво отчет 2011 г., като от тях към преноса на топлинна енергия са отнесени 1 хил. лв.;  

- разходите, пряко свързани с регулираните дейности по ЗЕ, са коригирани от 59 хил. лв.  на 

52 хил. лв. на ниво отчет 2011 г., като са  преразпределени - 49 хил. лв. в производството и 3 хил. 

лв. в преноса;  

- разходите за вода са коригирани от 40 хил. лв. на 15 хил. лв., в съответствие с признатите 

разходи в предходния ценови период;  

- разходите за закупена енергия са коригирани от 18 хил. лв. на 5 хил. лв. и са отнесени 

към преноса, предвид това, че  през отоплителния период централата ползва част от произведената 

електрическа енергия за собствени нужди;  

- разходите за консумативи (химикали, реагенти)  са коригирани от 25 хил. лв. на 8 хил. лв., 

в съответствие с признатите разходи в предходния ценови период;  

- разходите за външни услуги са коригирани от 15 хил. лв. на 5 хил. лв., в съответствие с 

признатите разходи в предходния ценови период.  

 

2. В справка № 2 „РБА” са извършени следните корекции: 

- стойността на активите е определена, съгласно справка  представена от дружеството към 

31.12.2011 г.; 

- коригирана е стойността на оборотния капитал на 73 хил. лв.,определена като не по-висока 

стойност от 1/8 от утвърдените годишни оперативни парични разходи за дейността, съгласно 

„Указания-НВ”. 

 

3. В справка № 3 „НВК” са извършени следните корекции: 

- нормата на възвръщаемост на собствения капитал е коригирана от 8% на 4%, в 

съответствие с общия подход, приложен за всички дружества от сектор „Топлоенергетика“; 

- нормата на възвръщаемост на привлечения капитал е коригирана от 9,42% на 9,33%, в 

съответствие с пазарните нива, „Указания-НВ“ и общия подход, приложен за всички дружества от 

сектор „Топлоенергетика“. 

 

4. В Справка №4 „Технико-икономически показатели в производството” са извършени 

следните корекции: 

- намалено е количеството на гориво природен газ за инсталацията за комбинирано 

производство от 605 хил. нм
3
 на 601 хил. нм

3
 в съответствие с постигнатата през 2011 г. енергийна 

ефективност на използваното гориво за производство на електрическа енергия и извършена 

корекция на долната топлотворна способност на природния газ – 8 040 kcal/knm
3
; 

- намален е делът на количеството на електрическата енергия за собствени нужди и 

трансформация от 7,92% (160 MWh) на 4,46% (90 MWh) и респективно количеството със 70 MWh; 

- увеличено е количеството на продадената комбинирана електрическа енергия от 

високоефективно производство от 1 860 MWh на 1 930 MWh; 

- коригирана е цената на природния газ на 728,34 лв./knm
3
 в съответствие с Решение № Ц – 

34/26.09.2012 г. на ДКЕВР; 

            - изчислени са 437 t прогнозните количества на емисии СО2  и съответните разходи за 

тяхното закупуване при цена на тон емисии от 13,69 лв./t. 

 

5. В Справка № 5 „Технико-икономически показатели в преноса”:  

- намалено е количеството топлинна енергия с топлоносител гореща вода за технологични 

разходи по преноса от 1 306 MWh на 1 106 MWh с оглед защитаване на интересите на 

потребителите и създаване на стимули за ефективна дейност на топлопреносното предприятие; 
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- увеличено е количеството на топлинната енергия за разпределение с топлоносител гореща 

вода за потребители за стопански нужди от 66 MWh на 266 MWh, т.е. с 200 MWh с оглед това 

количество да е за сметка на топлопреносното предприятие. 

 

6. В Справка №6 „Изчисляване на коефициенти за разпределяне на разходите” са 

извършени следните корекции:  

- коригирана е хармонизираната референтна стойност на ефективност за разделно 

производство на топлинна енергия на 90%; 

- след прилагането на коригиращите фактори във връзка с климатичните условия и за 

избегнати загуби от мрежата хармонизираната референтна стойност на ефективност за разделно 

производство на електрическа енергия е коригирана на 49,15%. 

 

След извършените корекции изчислените цени и елементите на необходимите приходи на 

„Юлико Евротрейд” ЕООД са следните: 

1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС –294,42 лв./MWh, в т.ч.: 

- индивидуална цена на електрическа енергия – 204,42  лв./MWh; 

- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 90,00 лв./MWh; 

2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода без ДДС –86,90 

лв./MWh; 

3. Регулаторна база на активите 672 хил. лв.; 

4. Норма на възвръщаемост –  9,31%; 

 

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

Необходими годишни приходи –  690  хил. лв.; 

Прогнозни количества комбинирана електрическа енергия от високоефективно 

производство – 1 930 MWh; 

Прогнозни количества топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 1 396 MWh. 

 

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 09.10.2012 г. и 16.10.2012 г., ДКЕВР е провела 

съответно открито заседание за разглеждане на доклад с вх. № Е-Дк-622/03.10.2012 г. и 

обществено обсъждане на проект на решение за утвърждаване, считано от 01.11.2012 г., на цена на 

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

производство на „Юлико Евротрейд“ ЕООД. 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, „Юлико Евротрейд“ ЕООД 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”, Българска стопанска камара, Комисия за защита на 

потребителите, Българска браншова камара на енергетиците, Асоциация на топлофикационните 

дружества, Федерация на потребителите в България, Българска национална асоциация на 

потребителите, които не са изпратили свои представители. Поканени са представители на „Юлико 

Евротрейд“ ЕООД, които също не 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 „Юлико Евротрейд“ ЕООД и 

заинтересованите лица. 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 30, ал. 1, т. 4, чл. 33 и чл. 

36а, ал. 2 от Закона за енергетиката, чл. 4, ал. 1, т. 1, чл. 32, ал. 1 от Наредбата за регулиране 

на цените на топлинната енергия, чл. 4, ал. 1, т. 1, чл. 19д и чл. 32, ал. 1 от Наредбата за 

регулиране на цените на електрическата енергия и Указания за образуване на цените на 
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топлинната енергия и на електрическата енергия от комбинирано производство при 

регулиране чрез метода „Норма на възвръщаемост на капитала”, приети с решение по т. 2 от 

протокол № 28/21.02.2012 г. на ДКЕВР, 

 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

 

Р Е Ш И: 

 

 

Считано от 01.11.2012 г. утвърждава пределна цена на топлинната енергия и определя 

цена на електрическата енергия, произведена по комбиниран начин от „Юлико Евротрейд” 

ЕООД, при прилагане на метода на ценово регулиране „норма на възвръщаемост на 

капитала”, както следва: 

 

1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 294,42 лв./MWh; 

2. Индивидуална цена на електрическа енергия – 204,42  лв./MWh; 

3. Добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 90,00 лв./MWh; 

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

86,90 лв./MWh; 

5. Регулаторна база на активите 672 хил. лв.; 

6. Норма на възвръщаемост –  9,31%; 

 

При необходими годишни приходи и прогнозни количества енергия за ценовия 

период: 

Необходими годишни приходи –  690  хил. лв.; 

Прогнозни количества комбинирана електрическа енергия от високоефективно 

производство – 1 930 MWh; 

Прогнозни количества топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 1 396 MWh. 

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен 

срок. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

(Ангел Семерджиев) 

 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

(Емилия Савева) 

 


