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            ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
София – 1000, бул.”Княз Дондуков “ № 8 -10, тел. 988 24 98, 935 96 13, факс 988 87 82 

 

 

 

                                          Р Е Ш Е Н И Е 

 

                                  № Ц - 003  от 28.01.2008 г. 

 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

на закрито заседание, проведено на 28.01.2008 г., като разгледа преписка № ПЦ-91/2007 

г., образувана по заявление вх. № Е-12-00-1145/06.11.2007 г. за определяне на 

преференциална цена на електрическа енергия от комбинирано производство, подадено 

от ЧЗП “Румяна Иванова Величкова”, гр. София, доклад с вх. № Е-Дк-14/14.01.2008 г. и 

събраните данни от проведеното на 22.01.2008 г. открито заседание по преписката, 

установи следното: 

 

 Със заявление с вх. № Е-12-00-1145/06.11.2007 г. частният земеделски производител 

(ЧЗП) “Румяна Иванова Величкова” е поискал от ДКЕВР да му бъде утвърдена 

преференциална цена на електрическа енергия от комбинирано производство в размер на 

107,96 лв./МВтч, без ДДС.  

 Искането за определяне на преференциална цена на електрическата енергия, 

произведена по комбиниран начин, е с правно основание чл. 36, във връзка с чл. 27, ал. 1 от 

Наредбата за регулиране цените на електрическата енергия (НРЦЕЕ), съгласно който лица, 

чиято дейност не подлежи на лицензиране съгласно Закона за енергетиката, 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 .               

В съответствие с Решение № Ц – 067/13.07.2007 г., с което комисията е приела 

преминаване към метод на регулиране чрез стимули “горна граница на цени” за 

дружествата от сектор “Топлоенергетика”, регулирането на цените на ЧЗП “Румяна Иванова 

Величкова” също следва да се осъществи чрез този метод. На основание § 5 от ПЗР на 

НРЦЕЕ комисията приема с решение прилагането на методи на регулиране чрез стимули. 

След преглед на данните и документите, съдържащи се в подаденото заявление, 

комисията установи следното: 

Заявителят е монтирал газобутален двигател (когенератор – Jenbacher GMS 612 GS –

NLС), с инсталирана електрическа мощност 1,85 МВт и инсталирана топлинна мощност - 

гореща вода 1,82 МВТ, както и четири броя водогрейни котли - ВМ 3,5, всеки един с 

инсталирана топлинна мощност - гореща вода – 4,1 МВт. ЧЗП “Румяна Иванова Величкова” 

е представил копие от разрешение за ползване на строеж – „Когенераторна инсталация в 

оранжерия „Трудовец”, издадено от ДНСК. 

         Представените от ЧЗП “Румяна Иванова Величкова”, гр. София прогнозни данни 

показват към 31.12.2007 г. прогнозната нетна печалба на е 120 хил. лв., като за предходната 

2006 г. печалбата в размер на 628 хил.лв. Намалението на прогнозната печалба за 2007 

година, в сравнение с отчетената за 2006 г. е резултат на завишените плащания по 

сключените лизингови договори за покупка на когенератора  и други инвестиционни 

разходи, свързани с обичайната дейност на заявителя. Същевременно намаляват и нетните 

приходи от продажби с 9 %, а разходите за дейността се увеличават с 15% от 1 963 хил. лв. 

до 2 091 хил. лв. спрямо предходната година. Промяната на финансовите показатели за 

ефективност на ЧЗП“Румяна Величкова”, гр. София показват намаление на коефициента на 

ефективност от 134,28 лв. приходи от дейността на 100 лв. разходи през 2006 г. на 105,69 лв. 

приходи от дейността на 100 лв. разходи през 2007 г или намаление с 28,59 лв. приходи  на 

100 лева разходи. Независимо от тази негативна тенденция, може да се счита, че заявителят 
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работи ефективно, тъй като се очаква да приключи финансовата година с печалба. 

Собствения капитал към 31.12.2007 г. е в размер на 873 хил. лв., а привлеченият капитал е в 

размер на 934 хил.лв. Краткосрочните задължения на заявителя са в размер на 1396 хил.лв. и 

намаляват с 26% спрямо 2006 г, в резултат на намаление на задълженията към доставчици и 

клиенти и задълженията по търговски заеми. Дългосрочните задължения през 2007 г. 

намаляват спрямо предходната  с 23%. Това намаление се дължи предимно на намалените 

задължения на заявителя по други дългосрочни задължения, представляващи задължения по 

лизингови договори. Общата ликвидност  намалява от 0,74 през 2006 г.  до 0,53 за 2007 г., 

което е резултат от изпреварващото намаление на краткотрайните активи спрямо 

намалението на краткосрочните пасиви. Нетния паричен поток за 2007 г. е положителен, 

като основна част от постъпленията и плащанията са свързани с основна и финансова 

дейност. При анализ на плащанията свързани с финансовата дейност се вижда, че заявителят 

е изплатил частично задълженията си по лизинговите договори, както и е получил 

финансиране от ТБ”МКБ Юнионбанк”АД в размер на 170 хил.лв. за покриване на текущите 

си задължения. Прогнозните показатели за текуща рентабилност през анализираният период 

леко се понижават в сравнение с предходния период, но са положителни величини, което от 

своя страна показва възможността на заявителя да реализира доходност от дейността си 

въпреки намалената печалба. 

Видно от прогнозната балансова структура към 31.12.2007 г., заявителят не притежава 

свободни собствени капиталови източници за инвестиране в ДА, поради което се използват 

външни източници на финансиране както за ДА, така и за оборотни средства за покриване 

на текущите задължения. Независимо от очакваните по-ниски показатели за рентабилност и 

ефективност, заявителят има ресурс за покриване на задълженията си и възможността да 

генерира доходност от дейността си.  

 Въз основа на извършения анализ на икономическата обоснованост на 

предложенитете от дружеството разходи, комисията е извършила следните коррекции: 

1. Коригирани са собствения капитал на заявителя от 790 хил. лв. на 753 хил. лв., 

както и сумата на привлечения капитал от 1 390 на 884 хил. лв. в Справка №3 – „Норма на 

възвръщаемост на капитала” в съответствие с представения от дружеството предварителен 

годишен финансов отчет към 31.12.2007 г. 

2. Коригирана е цената на природения газ от 340,85 лв./1000 нм
3
 на 403,42 лв./1000 

нм
3
, съгласно решение №Ц-098/20.12.2007 г. на ДКЕВР в сила от 01.01.2008 г.  

3. Определена е добавка по чл. 33, ал.3 от ЗЕ в размер на 1,00 лв./МВтч, която е 

определена от ДКЕВР за когенерационни инсталации от този тип и при горивна база 

природен газ. 

4. Коригиран е разхода на природен газ от 2 900 хил. нм
3
 на 3 000 хил. нм

3
 с оглед 

отстраняване на фактическа грешка. 

5. Не са включени в цените предложените от заявителя разходи за енергия от 

Справка №1 - „Разходи” в размер на 20 хил. лв., тъй като ги е обосновал като разходи за 

собствено потребление.  

6. Коригирани са разходите за ремонт в Справка № 1 – „Разходи” от 378 хил. лв. на 

189 хил. лв., тъй като заявителят е обосновал, че упоменатите цени за ремонтни дейности са 

прогнозни и не е сигурно, че ще ги реализира на 100%. 

7. Коригирана е стойността на оборотния в Справка № 2 – „Регулаторна база на 

активите” от 360 хил. лв. на 124 хил. лв., като 1/12 част от признатите годишни парични 

разходи.   

След извършените корекции изчислената цена и елементите на необходимите приходи 

на ЧЗП “Румяна Иванова Величкова” град София за първата година от тригодишния 

регулаторен период са следните: 

Преференциална цена на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин – 

104,58 лв./МВтч (без ДДС), в т.ч.: 

- индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 103,58 лв./МВтч (без 

ДДС); 

- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 1,00 лв./МВтч (без ДДС), 
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при ценообразуващи елементи: 

Необходими годишни приходи – 1 701 хил.лв. 

Регулаторна база на активите – 1 542 хил.лв. 

Норма на възвръщаемост – 7,09 % 

Прогнозни количества произведена електрическа енергия – 11 100 МВтч 

Прогнозни количества произведена топлинна енергия – 11 950 МВтч 

 

Съгласно изискването на чл. 30 от НРЦЕЕ на 22.01.2008 г. е проведено открито 

заседание за обсъждане на доклад с вх. № Е-Дк-14/14.01.2008 г. по заявлението за  

определяне на преференциална цена на електрическа енергия, произведена по комбиниран 

начин, подадено от ЧЗП “Румяна Иванова Величкова” град София. На откритото заседание 

заявителят не е възразил по отношение на цената. 

 

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, чл. 2, т. 1, чл. 4, ал. 1, т. 2, б. “а”, чл. 

19б,  и § 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 ЧЗП “Румяна Иванова Величкова” и определя регулаторен период от три 

години, считано от 01.02.2008 г. 

ІІ. Считано от 01.02.2008 г., определя на ЧЗП “Румяна Иванова Величкова”, за 

първата година от следващия тригодишен регулаторен период,  преференциална цена 

на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин – 104,58 лв./МВтч, в т.ч.: 

- индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 103,58 лв./МВтч 

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

В цените не е включен ДДС. 

При ценообразуващи елементи: 

Необходими годишни приходи – 1 701 хил.лв. 

Регулаторна база на активите – 1 542 хил.лв. 

Норма на възвръщаемост – 7,09 % 

Прогнозни количества произведена електрическа енергия – 11 100 МВтч 

Прогнозни количества произведена топлинна енергия – 11 950 МВтч 

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-

дневен срок. 

 


