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                                        Р Е Ш Е Н И Е 
 
                                  № Ц – 05  от 15.02.2010 г. 
 
ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 
на закрито заседание, проведено на 15.02.2010 г., като разгледа преписка № ПЦ-

112/2009 г., образувана по заявление с вх. № Е-14-44-5/28.07.2009 г. за утвърждаване на 
еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода,  подадено от 
“Бул Еко Енергия” ООД, гр. София, доклад с вх. № Е-Дк-471/02.12.2009 г. и след 
провеждане на открито заседание на 15.12.2009 г. и обществено обсъждане на 
26.01.2010 г., установи следното: 

 
Със заявление с вх. № Е-14-44-5/28.07.2009 г., по което е образувана преписка  

№ ПЦ-112/2009 г., “Бул Еко Енергия” ООД е поискало от Държавната комисия за енергийно 
и водно регулиране (ДКЕВР, комисията) утвърждаване на еднокомпонентна цена на 
топлинна енергия с топлоносител гореща вода. Заявлението е подадено в изпълнение на 
изискването на чл. 22, ал. 6 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката 
(НЛДЕ), съгласно който при процедурата по въвеждане в търговска експлоатация на 
енергийни обекти се прилага чл. 16 от НЛДЕ.  

С Решение № Р-109/05.10.2009 г., комисията е разрешила на „Бул Еко Енергия” ООД 
започване осъществяването на лицензионните дейности - производство на топлинна 
енергия, чрез обект „Отоплителна централа за изгаряне на дървесни отпадъци гр. Банско” - 
втори етап и пренос на топлинна енергия.  „Бул Еко Енергия” ООД е монтирало два броя 
водогрейни котли тип HVR 5000, всеки с инсталирана топлинна мощност 5 MW и КПД 86% 
на площадката на отоплителна централа в гр. Банско. В преноса са монтирани 35 броя 
абонатни станции и 3 379 м. тръбопроводи. Лицензиантът ще осъществява дейността 
„пренос на топлинна енергия”, поради което на основание чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за 
енергетиката (ЗЕ) на регулиране от комисията ще подлежи цената на топлинната енергия с 
топлоносител гореща вода, която заявителят, в качеството си на топлопреносно 
предприятие, ще продава на потребителите в гр. Банско. 

С писма вх. № Е-14-44-5/12.10.2009 г. и № Е-14-44-5/28.10.2009 г., заявителят е 
представил необходимата допълнителна информация за разглеждане на заявлението. 

При прегледа на разходообразуващите елементи в представеното от заявителя 
предложение за утвърждаване на цена е констатирано: 

1. В представените технико–икономически показатели в производството са посочени 
отчетни данни за 2008 г.;  

2. Прогнозните данни в Справки от № 1 до № 7 са за прогноза 2009 г., както следва: 
Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 142,23 

лв./MWh без ДДС. 
При ценообразуващи елементи: 
Необходими годишни приходи – 2 133 хил.лв. 
Регулаторна база на активите – 7 340 хил.лв. 
Норма на възвръщаемост – 8,39 % 
Прогнозни количества продадена топлинна енергия – 15 000 MWh 
3. Прогнозните изчисления са извършени при цена на биомаса – 63,00 лв./t. 
 
Извършеният анализ на финансовите резултати от дейността на заявителя към 

30.06.2009 г. е отразен в доклад вх. № Е-Дк-471/02.12.2009 г., публикуван на страницата на 
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ДКЕВР в Интернет. От направения анализ на финансовото състояние на „Бул Еко Енергия” 
ООД за първото полугодие на 2009 г. може да бъде направен извода, че балансовата 
структура към 30.9.2009 г. предполага влошено финансово икономическо състояние спрямо 
предходния отчетен период, като високият дял на привлечения капитал определя  по-голяма 
степен на финансов риск.  

След преглед на представената от заявителя информация са извършени следните 
корекции: 

1. В Справка №1 „Разходи” са коригирани:  
- разходите за амортизации в производството от 471 хил. лева на 385 хил. лева в 

съответствие с представената от дружеството инвентарна книга; 
- разходите за ремонт в производството от 71 хил. лева на 68 хил. лева в съответствие с 

отчетените разходи на дружеството за 2008 г.; 
- разходите за ремонт в преноса от 80 хил. лева на 42 хил. лева в съответствие с 

разходите на подобни топлопреносни мрежи.  
2. В Справка №3 „Норма на възвращаемост на капитала” са коригирани: 
- стойността на привлечения капитал от 5 783 хил. лева на 6 102 хил. лева и средно 

претеглената норма на възвръщаемост на привлечения капитал от 8,5 % на 6,26 % в 
съответствие с представената справка от дружеството; 

- стойността на собствения капитал в съответствие с представения  счетоводен баланс 
към 31.12.2008 г. от 987 хил. лв. на 944 хил. лв. 

3. В Справка №4 „Технико-икономически показатели и цени в производството” е 
коригирана цената на биомасата от 63,00 лв./t на 51,45 лв./t, съгласно представената от 
дружеството справка за среднопретеглената цена на основното гориво за производство и 
анекси към договорите за покупка на отпадна дървесина. 

4. В Справка №5 „Технико-икономически показатели и цени в преноса” са коригирани 
технологичните разходи на топлинна енергия по преноса от 26,11 % на 18,72 % /от 5 300 
MWh на 3 800 MWh/, съответно топлинната енергия за разпределение с гореща вода от 15 
000 MWh на 16 500 MWh, в съответствие с топлинните загуби на подобни топлопреносни 
мрежи.  

На заявителя за пръв път ще бъде утвърждавана цена на топлинна енергия, в 
качеството му на топлопреносно предприятие. По отношение на всички дружества от 
сектор „Топлоенергетика” комисията е приела да се прилага метод на регулиране чрез 
стимули “Горна граница на цени”, поради което по отношение на заявителя е приложен 
същия метод, като първият регулаторен период е с минималната продължителност от 2 
години, съобразно чл. 4, ал. 1, т. 2, б. „а” от НРЦТЕ. 

 
След извършените корекции изчислената цена и елементите на необходимите 

приходи на “Бул Еко Енергия” ООД за първата година от двугодишния регулаторен 
период са следните: 

Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода  
– 106,63 лв./MWh, без ДДС.  

При ценообразуващи елементи: 
Необходими годишни приходи – 1 759 хил.лв. 
Регулаторна база на активите – 7 340 хил.лв. 
Норма на възвръщаемост – 6,46 % 
Прогнозни количества продадена топлинна енергия – 16 500 MWh 
 
Съгласно изискванията на чл. 30 и чл. 31 от НРЦТЕ на 15.12.2009 г. и 26.01.2010 г. са 

проведени съответно открито заседание за обсъждане на доклад с вх. № Е-Дк-
471/02.12.2009 г. и обществено обсъждане на проект на решение за утвърждаване на цена на 
топлинна енергия на „Бул Еко Енергия” ООД. В законоустановения срок с писма с вх. №Е-
14-44-8/30.12.2009 г. и вх. № Е-14-44-8/11.01.2010 г., заявителят е представил писмено 
възражение срещу предложената за утвърждаване еднокомпонентна цена на топлинна 



 3

енергия с топлоносител гореща вода и направените корекции в справки № 3, 4 и 5, като е 
приложил съответни документи. С писмо №Е-14-44-5/05.02.2010г. заявителят е представил 
копия на договор с ЕТ “ДИК- Димитър Катранджиев” и анекс №2 към него за покупка на 
дървесен чипс, както и справка за среднопретеглената цена на основното гориво за 
производство.  
         След анализ  на допълнително представените данни, комисията приема за обосновано 
да бъдат направени  следните корекции:  
             1. Нормата на възвръщаемост на капитала е коригирана в резултат на представени 
допълнителни сключени договори за заеми предоставени от свързани лица. Стойността на 
привлечения капитал е променена от 6 102  хил.лв. на 9 680 хил.лв. От представената 
допълнителна информация среднопретеглената норма на възвръщаемост на привлечения 
капитал е коригирана на 7,00%, като  лихвените проценти, по договорите за  заеми от 
юридически и   физически лица, в качеството им на собственици на дружеството, за целите 
на ценовото регулиране са съобразени с действащите пазарни лихвени проценти.   

2. Коригирана е цената на биомасата от 51,45 лв./t на 63,00 лв./t, съгласно 
представената от дружеството справка за среднопретеглената цена на основното гориво за 
производство и анекси към договорите за покупка на отпадна дървесина. 

 
След извършените корекции изчислената цена и елементите на необходимите приходи 

на „Бул Еко Енергия” ООД за първата година от следващия двугодишен регулаторен период 
са следните: 

Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода  
– 114,59 лв./MWh, без ДДС.  

При ценообразуващи елементи: 
Необходими годишни приходи – 1 891 хил.лв. 
Регулаторна база на активите – 7 340 хил.лв. 
Норма на възвръщаемост – 7,07 % 
Прогнозни количества продадена топлинна енергия – 16 500 MWh 
 
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 30, ал. 1, т. 3, чл. 32, 

ал. 1 и 3 от Закона за енергетиката и чл. 2, т. 2, чл. 4, ал. 1, т. 2, б. “а” и § 4 от 
Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за регулиране на цените на 
топлинната 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 „Бул Еко Енергия” ООД, гр. София и определя регулаторен период от две 
години, считано от 01.03.2010 г. 

ІІ. Считано от 01.03.2010 г., утвърждава на „Бул Еко Енергия” ООД, гр. София за 
първата година от следващия двугодишен регулаторен период: 

Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода  
– 114,59 лв./MWh, без ДДС.  

 
При ценообразуващи елементи: 
Необходими годишни приходи – 1 891 хил.лв. 
Регулаторна база на активите – 7 340 хил.лв. 
Норма на възвръщаемост – 7,07 % 
Прогнозни количества продадена топлинна енергия – 16 500 MWh 
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Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в  
14-дневен срок. 

 
                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
                                                                                (А. Семерджиев) 
                                                     
                                                      ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 
                                                                                (Е. Савева)                                           


