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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 - 025 от 04.08.2008 г. 

 
 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

на закрито заседание, проведено на 04.08.2008 г., като разгледа документите, 
приложени по преписка № ПЦ-14/2008 г., образувана по заявление вх.№ Е-12-00-302/ 
10.03.2008г., подадено от „Юлико-Евротрейд” ЕООД, гр. Пловдив за утвърждаване на 
цени на електрическа и топлинна енергия, събраните данни от проведеното на 
17.06.2008 г. открито заседание по преписката и доклад с вх. № Е-ДК-204/06.06.2008 г., 
установи следното: 

 
Преписка № ПЦ-14/2008 г. е образувана по заявление с вх. № Е-12-00-302/ 

10.03.2008г., подадено от „Юлико-Евротрейд” ЕООД, гр. Пловдив, с искане за утвърждаване 
на цени на електрическа и топлинна енергия на основание чл. 41, ал. 2 от Закона за 
енергетиката (ЗЕ) във връзка с чл. 16, ал. 1 от Наредбата за лицензиране на дейностите в 
енергетиката (НЛДЕ). Заявлението е подадено заедно със заявления с вх. № Е-ЗЛР-Р-4/ 
14.02.2008 г. на „Юлико-Евротрейд” ЕООД за издаване на лицензии за производство на 
електрическа и топлинна енергия и за пренос на топлинна енергия на територията на град 
Стамболийски. 

Съгласно чл. 41, ал. 2 от ЗЕ във връзка с чл. 16, ал. 1 от НЛДЕ, 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. По силата 
на чл. 41, ал. 3 от ЗЕ в срок до три месеца от подаване на заявленията комисията издава или 
мотивирано отказва издаването на лицензия и утвърждава или определя съответните цени. 

  
Предложените за утвърждаване цени от дружеството са формирани при цена на 

природния газ 365,10 лв./1000 нм3  и са както следва: 
1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 180,45 лв./МВтч, с 

включена добавка по чл.33, ал.3 от ЗЕ – 1,00 лв./МВтч. 
2. Еднокомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода без ДДС 

– 103,74 лв./МВтч. 
Към заявлението дружеството е приложило следната информация: 
1. Справки с технико-икономически данни от №1 до №7 съгласно указанията на 

ДКЕВР; 
2. Документ за платена такса за разглеждане на заявлението. 
 
На основание чл. 38, ал. 2 от ЗЕ и чл. 26а от Наредбата за регулиране на цените на 

топлинната енергия от заявителя е поискано с писмо изх. № Е-12-00-302/17.03.2008 г. да 
представи в ДКЕВР следната допълнителна информация:  

1. Публикация в средствата за масова информация на предложението за 
утвърждаване на новите цени на основание чл.36а от ЗЕ; 

2. Обосновка на разходите за амортизации по видове дейности от Справка №1 
„Разходи”; 

3. Справка-изчисление на среднопретеглената норма на възвращаемост на 
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привлечения капитал от Справка №3 „Норма на възвращаемост на капитала”, като 
на дружеството е указано в стойността на привлечения капитал да се включват 
само възмездни заеми и задължения по договори за финансов лизинг; 

4. Копие от всички договори за кредит с приложенията към тях; 
5. Подписани от главния счетоводител на дружеството справки от №1 до №7. 
 

С писмо вх. № Е-12-00-302/25.03.2008 г. дружеството е представило исканата 
информация. 

 
След прегледа на представената информация са извършени корекции по отношение на 

разходите на дружеството, в т.ч.: 
- промяна на цената на природния газ от 365,10 лв./1000 нм3 на 463,09 лв./1000 нм3 

– прогнозна цена на природния газ, с която са изчислени цените на дружествата 
от сектор „Топлоенергетика”; 

- намаление на общите разходи за амортизации от 130 хил. лв. на 62 хил. лв. в 
съответствие с полезния живот на активите; 

- намаление на разходите за ремонт от 73 хил. лв. на 43 хил. лв. в съответствие с 
нивата на отчетените разходи през последните години за централата. 

  
 Предвид прилагания от комисията метод на регулиране чрез стимули “горна граница 
на цени” за дружествата от сектор “Топлоенергетика” регулирането на цените на „Юлико-
Евротрейд” ЕООД също следва да се осъществи чрез този метод. На основание § 4 от ПЗР на 
Наредбата за регулиране на цените на топлинната енергия (НРЦТЕ) и § 5 от ПЗР на 
Наредбата за регулиране на цените на електрическата енергия (НРЦЕЕ) комисията приема с 
решение прилагането на методи на регулиране чрез стимули. Тъй като „Юлико-Евротрейд” 
ЕООД за пръв път получава лицензия за извършване на дейност в енергетиката и съответно 
за пръв път му се утвърждават цени, то за него следва да бъде определен регулаторен период 
с минималната продължителност от 2 години, съгласно чл. 4, ал. 1, т. 2, б. „а” от НРЦТЕ и  
чл. 4, ал. 1, т. 2, б. „а” от НРЦЕЕ. 
 

След извършените корекции изчислените цени и елементите на необходимите 
приходи на „Юлико-Евротрейд” ЕООД за първата година от следващия двугодишен 
регулаторен период са променени, като увеличението на описаните по-долу цени е 
резултат от увеличената цена за покупка на природен газ, а именно: 

 
1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 193,80 лв./МВтч, в т.ч.: 
- индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 192,80 лв./МВтч; 
- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 1,00 лв./МВтч; 

 2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода без ДДС  
– 99,87 лв./МВтч; 
3. Необходими годишни приходи – 547 хил. лв.; 
4. Регулаторна база на активите – 743 хил. лв.; 
5. Норма на възвръщаемост – 9,42%; 
6. Прогнозни количества електрическа енергия – 1 960 МВтч; 
7. Прогнозни количества топлинна енергия с гореща вода – 1 670 МВтч. 
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Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 30, ал. 1, т. 3,  

чл. 32, ал. 1 и 3, чл. 33, ал. 1 и 3 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. 1 и § 4 от ПЗР на Наредбата за регулиране на 
цените на топлинната енергия, чл. 4, ал. 1, т. 2, б. “а”, чл. 19б, чл. 32а, ал. 1, т. 1 и § 5 от 
ПЗР 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 “Юлико-Евротрейд” ЕООД и определя регулаторен период от две години, 
считано от 01.09.2008 г. 

 
ІІ.Считано от 01.09.2008 г. утвърждава пределна цена на топлинната енергия и 

определя преференциална цена на електрическата енергия, произведена по 
комбиниран начин, на “Юлико-Евротрейд” ЕООД, както следва: 

1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 193,80 лв./МВтч, в т.ч.: 
- индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 192,80 лв./МВтч; 
- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 1,00 лв./МВтч; 

 2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода без ДДС  
– 99,87 лв./МВтч; 

 
При ценообразуващи елементи: 
Необходими годишни приходи – 547 хил. лв.; 
Регулаторна база на активите – 743 хил. лв.; 
Норма на възвръщаемост – 9,42%; 
Прогнозни количества електрическа енергия – 1 960 МВтч; 
Прогнозни количества топлинна енергия с гореща вода – 1 670 МВтч. 

 
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в  

14 (четиринадесет) дневен срок. 
 

 


	Р Е Ш Е Н И Е
	ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
	ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
	Р Е Ш И:

