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П Р О Т О К О Л 

 

№ 212 

 
София, 11.10.2017 година 

 

 

Днес, 11.10.2017 г. от 12:31 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията), в състав „Енергетика“, ръководено от 

председателя доц. д-р Иван Н. Иванов.  
 

 На заседанието присъстваха членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, 

Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова и Юлиян 

Митев – за главен секретар съгласно Заповед № 767/27.09.2017 г. (без право на глас). 

 

 На заседанието присъстваха Е. Маринова – директор на дирекция „Правна“, П. 

Младеновски – директор на дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“, И. 

Александров – началник на отдел „Цени и лицензии: електропроизводство, ВКП на 

електрическа и топлинна енергия“ и експерти на КЕВР. 

 

Председателят установи, че няма възражения по проекта за дневен ред и няма 

други предложения, както и няма правни пречки за провеждане на заседанието, което 

протече при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Проект на решение относно заявление с вх. № Е-14-71-9 от 01.09.2017 г. за 

утвърждаване на пределна цена на топлинна енергия и определяне на преференциална 

цена на електрическа енергия от комбинирано производство на „Топлофикация Петрич” 

ЕАД. 

Работна група: Пламен Младеновски; Елена Маринова; Ивайло Александров; 

Георги Петров; Йовка Велчева; Надежда Иванова; Ели Алексиева; Ана Иванова  

 
 

По т.1. Комисията разгледа проект на решение относно заявление с вх. № Е-14-

71-9 от 01.09.2017 г. за утвърждаване на пределна цена на топлинна енергия и 

определяне на преференциална цена на електрическа енергия от комбинирано 

производство на „Топлофикация Петрич” ЕАД. 

 

ПРОЕКТ! 

Р Е Ш Е Н И Е     

 

№ Ц - ….. 
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от ……..2017 г. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 30, ал. 1, т. 3, чл. 33, чл. 36а, ал. 

2  от Закона за енергетиката, чл. 2, ал. 2, т. 1, чл. 3, ал. 2, т. 1, чл. 24 и чл. 49, ал. 1 от 

Наредба № 1 от 14.03.2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия и 

чл. 2, т. 1, чл. 3, ал. 2, т. 1 и чл. 32, ал. 1 от Наредба № 5 от 23.01.2014 г. за регулиране 

на цените на топлинната енергия и 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 Протокол 

№ 95 от 25.05.2015 г., т. 8 на Комисията 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

 Считано от ……….2017 г., утвърждава на „Топлофикация Петрич” ЕАД 

пределна цена на топлинна енергия и определя преференциална цена на 

електрическа енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин от 

централи с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, при 

прилагане на метода на ценово регулиране „норма на възвръщаемост на капитала”, 

както следва: 

1. Преференциална цена на електрическата енергия (без ДДС) – 157,86 лв./MWh, в т. ч.:  

- индивидуални разходи за единица енергия – 149,86 лв./MWh 

- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 8,00 лв./MWh  

2. Еднокомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода (без ДДС)- 

83,68 лв./MWh  

3. Ценообразуващи елементи на цените по т. 1 и т. 2 :  

- Необходими годишни приходи – 18 177 хил. лв., в т. ч.:  

o Разходи – 16 896 хил. лв., от които условно-постоянни – 5 951 хил. лв. и 

променливи – 10 945 хил. лв. 

o Регулаторна база на активите – 20 073 хил. лв. 

o Норма на възвръщаемост – 6,38% 

- Електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство – 69 300 MWh 

- Топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 86 490 MWh 

*Цена на природен газ на „Овергаз мрежи“ АД за община Петрич – 448,36 лв./knm
3
. 

 

 Изказвания по т.1: 

 Докладва И. Александров. В Комисията е депозирано възражение от страна на 

„Топлофикация Петрич” ЕАД, след проведеното открито заседание с представителите на 

дружеството. Работната група ще разгледа подробно възражението и ще го отрази в 

крайното решение, като ще бъде прието или отхвърлено със съответните аргументи. 

Предстои допълнително представяне на доказателства (кредитни известия и др.) относно 

цената на природния газ, който „Топлофикация Петрич” ЕАД използва за своето 

производство. Доставчик на дружеството е „Овергаз“ АД. Очевидно е, че се получават 

разминавания (след последните промени относно начина на изчисляване на цената на 

природния газ) между цената, която дружеството твърди, че ползва и цената, която е в 

решението на КЕВР за„Овергаз“ АД в Петрич. Всичко това ще бъде преизчислено в 

крайното решение.  

 И. Иванов запита какво предлага работната група като решение.  

 И. Александров отговори, че предлага проектът на решение да отиде на 

обществено обсъждане, което да се проведе на 13.10.2017 г.  

 И. Иванов каза, че проектът на решение е раздаден предварително и предложи 

Комисията да вземе решение за насрочване на обществено обсъждане на 13.10.2017 г. от 
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10:00 часа. Ще бъдат поканени заявителите и всички заинтересовани лица, които имат 

отношение към производството на топлинна и електрическа енергия от „Топлофикация 

Петрич” ЕАД.  

 С. Тодорова обърна внимание, че в проектите на решения вече е включена и датата 

за отрито заседание. Не е лошо да се направи и следващата стъпка. В Правилника за 

дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране е записано, че КЕВР приема 

решения и за заинтересованите лица. Относно отритите заседания това е направено и 

може да се вземе решение и за обществените обсъждания. В решението трябва да са 

записани и заинтересованите лица, които трябва да бъдат поканени.  

 И. Иванов каза, че това е правилно, но трябва да бъде като част от решението.  

 С. Тодорова обърна внимание, че в Правилника за дейността на КЕВР е записано, 

че Комисията взима решения относно поканването на заинтересовани лица, т.е. трябва да 

се определи кои са те.  

 И. Иванов каза, че това предложение е основателно и ще бъде въведено. Този 

въпрос трябва да се уточни с главния секретар и при представянето на такива документи е 

необходимо да се включва и списък със заинтересованите лица.  

 

 

Предвид гореизложеното, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

 

1. Приема проект на решение относно заявление с вх. № Е-14-71-9 от 01.09.2017 г. 

за утвърждаване на пределна цена на топлинна енергия и определяне на преференциална 

цена на електрическа енергия от комбинирано производство на „Топлофикация Петрич” 

ЕАД; 

2. Насрочва обществено обсъждане по реда на чл. 14 от ЗЕ на проекта по т. 1 на 

13.10.2017 г. от 10:00 ч.; 

 3. За участие в общественото обсъждане да бъдат поканени заинтересованите по 

смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката лица; 

4. Датата и часът на провеждане на общественото обсъждане да бъдат обявени на 

интернет страницата на КЕВР; 

5. Проектът на решение относно утвърждаване на пределна цена на топлинна 

енергия и определяне на преференциална цена на електрическа енергия от комбинирано 

производство на „Топлофикация Петрич” ЕАД да бъде публикуван на интернет 

страницата на КЕВР. 

 

В заседанието по точка първа участват председателят Иван Н. Иванов и членовете 

на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров, 

Георги Златев, Евгения Харитонова. 

 

Решението е взето с седем гласа „за”, от които четири гласа (Александър 

Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на 

Комисията със стаж в енергетиката. 
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Приложения: 

1. Проект на решение относно заявление с вх. № Е-14-71-9 от 01.09.2017 г. за 

утвърждаване на пределна цена на топлинна енергия и определяне на преференциална 

цена на електрическа енергия от комбинирано производство на „Топлофикация Петрич” 

ЕАД. 
 

 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

.................................................                   ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ 

 (С. Тодорова) 

 

................................................. 

 (Р. Осман) 

 

................................................. 

 (А. Йорданов) 

 

.................................................       ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

 (В. Владимиров) 

          Ю. МИТЕВ 

................................................. 

 (Г. Златев)                                                       Съгласно Заповед № 767/27.09.2017 г. 

 

................................................. 

 (Е. Харитонова) 

 

 

 

 

 

 

 
Протоколирал: 

 (Н. Косев - главен експерт) 

 


