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                                          Р Е Ш Е Н И Е 
 
                                  № Ц - 066 от 25.08. 2008 г. 
 
 
   ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 
на закрито заседание, проведено на 25.08.2008 г., като разгледа преписка  

№ ПЦ-19/2008 г., образувана по заявление вх. № Е-12-00-410/27.03.2008 г., подадено от 
„АЛТ КО” АД, гр. София, за определяне на преференциална цена на електрическа 
енергия, събраните данни от проведеното на 17.07.2008 г. открито заседание и на 
05.08.2008 г. обществено обсъждане по преписката и доклад с вх.  
№ Е-ДК-237/04.07.2008 г. установи следното: 

 
Със заявление с вх. № Е-12-00-410/27.03.2008 г., по което е образувана преписка  

№ ПЦ-19/2008 г., “АЛТ КО” АД, гр. София е поискало от Държавната комисия за енергийно 
и водно регулиране (ДКЕВР, комисията) да му бъде утвърдена преференциална цена на 
електрическа енергия от комбинирано производство в размер на 142,10 лв./МВтч, без ДДС.  

Искането на заявителя е с правно основание чл. 36 от Наредбата за регулиране цените 
на електрическата енергия (НРЦЕЕ, обн. ДВ. бр.17 от 2 март 2004г., изм. ДВ. бр.62 от 31 
юли 2007г.), съгласно който лица, чиято дейност не подлежи на лицензиране по Закона за 
енергетиката (ЗЕ), 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. 
Заявителят е юридическо лице, регистрирано по Търговския закон, чиято дейност не 
подлежи на лицензиране по ЗЕ, но продавайки на краен снабдител по-голямата част от 
произвежданата електрическа енергия от комбинирано производство той ще извършва 
сделки по регулирани цени. В тази връзка заявителят е представил заверено копие от 
договор за изкупуване на електрическа енергия № 75 от 20.02.2008 г., сключен с  
„ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ” АД, в качеството му на краен снабдител с електрическа 
енергия, съгласно който крайният снабдител приема да изкупува електрическа енергия, 
произведена от „АЛТ КО” АД, като заплаща количеството електрическа енергия, 
регистрирано със сертификат за произход по преференциални цени, утвърдени от ДКЕВР, 
което доказва че заявителят ще извършва сделки по регулирани цени. 

Заявителят има монтиран газобутален двигател (когенератор – Jenbacher JMS 612 GS –
NLС), с инсталирана електрическа мощност 1,85 МВт и инсталирана топлинна мощност - 
гореща вода 1,99 МВт, както и шест броя водогрейни котли, всеки един с инсталирана 
топлинна мощност гореща вода – 0,64 МВт, за което е представил разрешение за ползване  
№ СТ-12-124/12.02.2008 г. (акт образец 16), издадено от ДНСК.  

  Текущият финансов резултат на “АЛТ КО”АД към 31.12.2007 г. е печалба в размер на 
416 хил.лв., като спрямо предходната година се наблюдава намаление от 29,85%. 
Извършеният подробен анализ на финансовото състояние на заявителя се съдържа в доклад с 
вх. № Е-ДК-237/04.07.2008 г., публикуван на Интернет страницата на ДКЕВР. Направеният 
краен извод в него е, че нарастването на делът на дълготрайните активи, финансирани чрез 
привлечени средства и нарастването на коефициентът на задлъжнялост влошават общото 
финансово състояние, определено на база балансовата структура към 31.12.2007 г. спрямо 
предходната година, като напрегнато. Дружеството разполага с оборотен капитал за 
покриване на текущите си задължения, но не притежава достатъчно по размер собствен 
капитал за инвестиране в ДМА и за покриване на финансовите си задължения. 
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При прегледа на разходообразуващите елементи в представеното от заявителя 
предложение за утвърждаване на цени е констатирано, че: 

1. В представените технико–икономически показатели не са посочени данни за 12 
месечен отчетен период (базисна година), тъй като заявителят не е извършвал дейността 
„комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия”; 

2. Прогнозните данни в Справки от № 1 до № 6 са за прогнозен период 2008 г.;  
3. Прогнозните изчисления са извършени при цена на природния газ –  

413,47 лв./1000 нм3  (заявителят е представил копие на договор № 423/2007 г. за покупка на 
природен газ от „Булгаргаз” ЕАД).  

 
След направените констатации комисията е извършила следните корекции: 
1. В Справка №1 „Разходи” в съответствие с когенерационни инсталации от този тип и 

при горивна база природен газ са извършени следните корекции: 
- Коригирани са разходите материали за текущо поддържане от 20 хил. лв.  

на 10 хил. лв. 
- Коригирани са разходите за абонаментно поддържане от 72 хил. лв. на 12 хил. лв. 
- Коригирани са разходите за ремонт отнесени към топлинната енергия от 45 хил. лв. 

на 15 хил. лв. 
- Коригирани са разходите за ремонт общи за двата продукта от 44 хил. лв.  

на 15 хил. лв. 
- Коригирани са разходите за вода от 62 хил. лв. на 12 хил. лв. 
- Коригирани са разходите за консумативи (химикали, реагенти) от 119 хил. лв. 

 на 29 хил. лв. 
2. В Справка №2 „Регулаторна база на активите” е коригирана стойността на ДНА 

участвуващи в регулирането от 0 на 1 хил. лв.  
3. В Справка №3 „Норма на възвращаемост на капитала” е коригирана нормата на 

възвръщаемост на собствения капитал от 8,00% на 7,00%, следвайки изискването за 
равнопоставеност между енергийните дружества.  

4. Коригирана е цената на природния газ от 413,47 лв./1000 нм3  
на 463,09 лв./1000 нм3.  

5. Коригиран е разхода на природен газ от 2 628 хил. нм3 на 2 708 хил. нм3, с оглед 
поправка на техническа грешка. 

 
Комисията е приела преминаване към метод на регулиране чрез стимули “горна 

граница на цени” за дружествата от сектор “Топлоенергетика” и в тази връзка регулирането 
на цената на заявителя също следва да се осъществи чрез този метод. На заявителя за пръв 
път ще се определя цена, поради което следва да бъде определен регулаторен период с 
минималната продължителност от две години. 

Определена е добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ в размер на 1,00 лв./МВтч, която е 
определена от комисията за когенерационни инсталации от този тип и при горивна база 
природен газ. 

 
След извършените корекции изчислената цена и елементите на необходимите приходи 

на “АЛТ КО” АД за първата година от следващия двугодишен регулаторен период са 
следните: 

Преференциална цена на електрическа енергия – 147,52 лв./МВтч, в т.ч.: 
- индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 146,52 лв./МВтч 
- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 1,00 лв./МВтч 
Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода от 

производството – 79,81 лв./МВтч 
В цените не е включен ДДС. 
 
При ценообразуващи елементи: 
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Необходими годишни приходи – 2 194 хил.лв. 
Регулаторна база на активите – 4 465 хил.лв. 
Норма на възвръщаемост – 7,83 % 
Прогнозни количества реализирана електрическа енергия – 9 423 МВтч 
Прогнозни количества реализирана топлинна енергия – 10 067 МВтч 
 
Съгласно изискването на чл. 30 от НРЦЕЕ на 17.07.2008 г. е проведено открито 

заседание за обсъждане на доклад с вх. № Е-ДК-237/04.07.2008 г. на което изпълнителният 
директор на дружеството е заявил, че единственото им възражение е по отношение на 
коригираните разходи за абонаментно обслужване, което изхождайки от представената 
информация комисията намира за неоснователно. 

Съгласно изискването на чл. 31 от НРЦЕЕ и чл. 14 от ЗЕ на 05.08.2008 г. е проведено 
обществено обсъждане на проект на решение относно утвърждаване на преференциална 
цена на електрическа енергия от комбинирано производство на “АЛТ КО” АД, на което не 
са постъпили възражения. 

 
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 и чл. 4, ал. 1, т. 2, б. “а”, чл. 19б, § 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 „АЛТ КО” АД и определя регулаторен период от две години, считано от 
01.09.2008 г. 

  ІІ. Считано от 01.09.2008 г., определя на „АЛТ КО” АД, за първата година от 
следващия двугодишен регулаторен период преференциална цена на електрическа 
енергия – 147,52 лв./МВтч, в т.ч.: 

  - индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 146,52 лв./МВтч 
  - добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 1,00 лв./МВтч 
  В цената не е включен ДДС. 
   
При ценообразуващи елементи: 
  Необходими годишни приходи – 2 194 хил.лв. 
  Регулаторна база на активите – 4 465 хил.лв. 
  Норма на възвръщаемост – 7,83 % 
  Прогнозни количества реализирана електрическа енергия – 9 423 МВтч 
  Прогнозни количества реализирана топлинна енергия – 10 067 МВтч 
 
  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в  

14-дневен срок. 
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