ПРОТОКОЛ
№ 84
София, 28.04.2017 година
Днес, 28.04.2017 г. от 10:04 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 и Георги Златев, и главният секретар
Росица Тоткова (без право на глас).
На заседанието присъстваха 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 доклад с Вх. № Е-Дк-142 от 24.03.2017 г. относно:
Изменение на действащата цена на електрическата енергия, произведена от
„Топлофикация- Русе“ ЕАД във връзка с изменение на цената на въглищата.
Работна група: Пламен Младеновски; Елена Маринова;
Ивайло Александров; Георги Петров; Ана Иванова;
Ели Алексиева; Йовка Велчева
По т.1. Комисията, като разгледа преписка, образувана по заявление с вх. № Е-1409-3 от 09.02.2017 г. за изменение на действащата цена на електрическата енергия на
„Топлофикация Русе” ЕАД, доклад с вх. № Е-Дк-142 от 24.03.2017 г., както и събраните
данни от проведено на 05.04.2017 г. открито заседание и на 12.04.2017 г. обществено
обсъждане, установи следното:
Административното производство е образувано във връзка със заявление с вх. № Е14-09-3 от 09.02.2017 г., подадено от „Топлофикация Русе” ЕАД за изменение на
действащата цена на електрическата енергия.
София – 1000, бул. ”Княз Дондуков“ № 8 -10; тел.: 988 24 98; 935 96 13; факс: 988 87 82

За разглеждане на подаденото заявление със заповед № З-Е-21 от 17.02.2017 г. на
Председателя на КЕВР е сформирана работна група, като резултатите от извършения
анализ са отразени в доклад с вх. № Е-Дк-142 от 24.03.2017 г., който е приет от КЕВР с
решение по Протокол № 67 от 30.03.2017 г., т. 1 и е публикуван на интернет страницата на
Комисията.
В изпълнение на разпоредбите на чл. 47, ал. 3 от Наредба № 1 от 14 март 2017 г. за
регулиране на цените на електрическата енергия (НРЦЕЕ) и чл. 13, ал. 5, т. 2 от Закона за
енергетиката (ЗЕ) на 05.04.2017 г. е проведено открито заседание, на което Комисията е
обсъдила доклада с изпълнителния директор на заявителя. От страна на дружеството е
направено възражение към доклада в частта относно доставни цени на въглища и цена на
транспортни разходи, като се повтарят аргументите, които според дружеството увеличават
цената на въглищата, а именно повишаване на разходите за транспорт поради
политическата обстановка в Украйна, както и обстоятелството, че дружеството ползва
руски въглища - марка Т, които са със съдържание на сяра до 0,4%. От страна на
Комисията е зададен въпрос относно конкретния механизъм за доставки - на каква
периодика се правят заявки и как се прогнозират, на колко време се сключват договори за
доставки.
С писмо с вх. № Е-14-09-9 от 06.04.2017 г. „Топлофикация Русе” ЕАД е
представило обосновка на направените на откритото заседание възражения и е подало
допълнителна информация, във връзка с разискванията.
На първо място дружеството възразява относно подхода при определяне на цената
на въглищата, като счита, че в нея не са включени разходи за транспорт и настоява да бъде
призната претендираната от „Топлофикация Русе“ ЕАД цена от 127$/t, която според
заявителя включва транспортни разходи и такси по доставка.
Излага аргументи, че на международните пазари е налице тенденция за сериозно
покачване на цената на въглищата в сравнение с нивата от лятото на 2016 г. Причините,
които изтъква са, че през 2016 г. Китай затваря голямо количество въглищни мини,
увеличава своя внос на въглища и това води до сериозен ръст в цените им на
международно ниво. От своя страна „Топлофикация Русе” ЕАД може да изгаря в
парогенераторите си вносни въглища с много специфични характеристики, които могат да
бъдат доставени единствено от внос от Централно Азиатската част на Русия в близост до
границата с Китай (област Кемерово, окръг Красноярск). Тези въглища се транспортират
от Русия транзитно през Украйна и от Пристанище Измаил (Украйна) по река Дунав
пристигат до гр. Русе. Политическата обстановка в Украйна води до повишаване на
транспортните разходи, които играят основна роля в крайната стойност на въглищата.
Посочва, че разстоянието от въглищните мини, от които се закупуват въглищата до
Измаил, Украйна е около 6000 км. и 500 км от Измаил до гр. Русе. В допълнение на това
към стойността на въглищата се добавят претоварни разходи, терминални такси и др. в
порт Измаил. Друг фактор за повишаване цената на въглищата според заявителя е
обменният курс RUB-USD.
Дружеството счита, че по логистични причини, с цел постигане на възможно найоптимален вариант за доставка, въглищата за „Топлофикация Русе“ ЕАД се доставят по р.
Дунав. Това, обаче носи следните недостатъци и рискове: поради спецификата на речния
транспорт, количествата, възможни за еднократен превоз са силно ограничени – до около
4000 – 5000 t, което прави невъзможно постигането на икономия от мащаба при
транспорта; при неблагоприятни климатични условия (трайно ниски температури или
продължително засушаване) р. Дунав замръзва или нивото ѝ спада, което прави
затруднено или невъзможно корабоплаването. Ниски нива на реката са наблюдавани през
месеците ноември и декември 2016 г., а в следствие на трайното застудяване през периода
януари - февруари 2017 г. корабоплаването е било изцяло преустановено, което е
наложило осъществяване на внос през пристанище Варна.
„Топлофикация Русе“ ЕАД обосновава избора на „Дайнинг Енерджи“ ЕООД като
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доставчик с необходимостта от доставки на вносни въглища, които изискват регулярни
плащания: в зависимост от логистично-доставната схема на руския доставчик плащанията
към него следва да бъдат ритмични – преди товарене в мината, при пристигане на стоката
в Порт Измаил; освен това се налага редовно заплащане на складови разходи в отправно
пристанище; речният транспорт следва за бъде заплатен задължително преди разтоварване
и т.н. Всичко това налага изграждане и поддържане на стройна платежна система, която в
много случаи, поради цикличността на финансовия поток на дружеството е невъзможна за
поддържане от него, тъй като е обвързано със събиране на вземания от абонати, НЕК ЕАД
и др., падежите по които не винаги съвпадат с необходимостта за обезпечаване на ресурса
въглища.
Като секторен възложител по смисъла на Закона за обществените поръчки, на
основание чл. 15, ал. 1, т. 4 от ЗОП „Топлофикация Русе“ ЕАД не прилага закона, когато
доставя гориво за основна си дейност – производство на електрическа енергия.
На второ място дружеството възразява относно курса на долара при формиране на
ценообразуващите елементи на цените, като предлага КЕВР да вземе предвид прогнозен
курс на щатския долар 1,83629 лв./USD към 05.04.2017 г. и тенденция за увеличаване.
В заключение изразява позиция за утвърждаване на изменението на цената от
01.02.2017 г., като в съответствие с гореизложените аргументи настоява за цена от 127 $/t,
като се вземат предвид представените доказателства относно реалните разходи за основно
гориво и да се отрази тенденцията на увеличение спрямо актуалния валутен курс на
щатския долар.
Комисията намира възраженията относно подхода при определяне на цената на
въглищата за неоснователни и недоказани, тъй като при направен анализ за ценовите
параметри и възможностите за доставка на подобни партиди въглища сред централите в
региона са отчетени ценови равнища значително по-ниски от 127 $/t. От друга страна
Комисията коректно отчита специфичните особености на енергийните предприятия и
невъзможността за унифициране на доставките за всички потребители на конкретната
марка руски въглища. В същото време Комисията отчита, че към настоящия момент се
извършва цялостен регулаторен преглед на цените на електрическа и топлинна енергия на
дружеството, като ще бъдат определени цени за новия регулаторен период от 01.07.2017 г.
Възражението по повод транспортните разходи не се приема, защото в цената от 94
$/t са включени транспортни разходи.
Комисията намира възраженията относно курса на долара при формиране на
ценообразуващите елементи за неоснователни, тъй като курсът към 08.02.2017 г. (датата
на подаване на заявлението) е 1,83216 лв./$ и това е курсът на долара спрямо лева,
предложен от самото дружество при подаване на заявлението за промяна на цената.
По отношение на изразената от дружеството позиция за утвърждаване на
изменението на цената от 01.02.2017 г., Комисията счита, че не са налице правни
основания за издаване на административен акт с обратно действие. Административните
актове действат занапред, освен когато по силата на нормативен акт им е придадено
обратно действие, което в случая не е налице. Решенията на КЕВР за регулиране на цени
са от категорията на конститутивните административни актове, наричани още актоверазпореждания, които за разлика от декларативните административни актове създават
занапред определени права или задължения, които до тогава не са съществували. В тази
връзка Комисията намира искането да се придаде обратно действие на административния
акт за недопустимо.
След обсъждане и анализ на всички събрани в хода на административното
производство данни и доказателства, както и на постъпилите становища и
възражения от енергийните предприятия и от заинтересованите лица, Комисията
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приема за установено следното:
С Решение № Ц - 18 от 30.06.2016 г. Комисията за енергийно и водно регулиране
(КЕВР, Комисията) е утвърдила на „Топлофикация Русе” ЕАД, за периода 01.07.2016 30.06.2017 г., преференциална цена на електрическа енергия и пределни цени на топлинна
енергия с топлоносител гореща вода и водна пара, както следва:
1. Преференциална цена на електрическата енергия (без ДДС) – 132,31 лв./MWh, в т.
ч.:
- индивидуални разходи за единица енергия – 122,31 лв./MWh
- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 10,00 лв./MWh
2. Еднокомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода (без
ДДС) - 71,64 лв./MWh;
3. Еднокомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител водна пара (без
ДДС) - 81,41 лв./MWh;
4. Ценообразуващи елементи на цените по т. 1, т. 2 и т. 3:
Необходими годишни приходи – 55 296 хил. лв., в т. ч.:
o Разходи – 52 422 хил. лв., от които условно-постоянни – 15 026 хил. лв. и променливи
37 396 хил. лв.;
o Регулаторна база на активите – 43 618 хил. лв.
o Норма на възвръщаемост – 6,59%
Електрическа енергия – 247 045 MWh, в т. ч.:
o от високоефективно комбинирано производство – 194 500 MWh
Към НЕК- 170 005 MWh
Към ЕРД- 24 495 MWh
o от некомбинирано производство – 52 545 MWh
Топлинна енергия с топлоносител водна пара – 77 290 MWh
Топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 247 818 MWh
Цена на въглищата – 158,69 лв./t при калоричност 6 000 kcal/kg.

„Топлофикация Русе” ЕАД е подало заявление с вх. № Е-14-09-3 от 09.02.2017 г.
за изменение на действащите цени на електрическата и топлинната енергия, към
което е приложило:
1. Обосновка на заявлението за утвърждаване на цени;
2. Прогноза за периода от 01.02.2017 г. до 30.06.2017 г., разработена съгласно
справки от №1 до №9;
3. Копие от Анекс към рамково споразумение за продажба на антрацитни въглища от
25.01.2017 г.;
4. Документ за забрана за движение на руски жп компании в Украйна;
5. Документ за повишение на жп тарифата от ноември 2016 г.;
6. Диаграма-извадка от националния статистически институт на Китай за вноса на
въглища през 2016 г.;
7. Копие от платежно нареждане за платена такса в размер на 1000 лв.;
8. Справка-извлечение за движението на курса на щатския долар за периода от
01.07.2016 до 30.01.2017 г.
Дружеството е предложило за утвърждаване цени, без ДДС, както следва:
1. Преференциална цена на електрическа енергия от комбинирано производство –
164,56 лв./MWh;
2. Цена за топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 71,64 лв./MWh.
3. Цена за топлинна енергия с топлоносител пара – 81,41 лв./MWh.
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Предложените цени са обосновани от дружеството със следните факти и
обстоятелства:
„Топлофикация Русе” ЕАД посочва, че изменението на преферeнциалната цена на
електрическата енергия е във връзка с настъпилите значителни промени във формирането
на цената на въглищата, дължащи се основно както на увеличението на цената им от
доставчици, така и на ръста на курса на щатския долар. В тази връзка изтъква, че
централата работи изключително на вносно украинско и руско гориво, доставено
изключително по река Дунав от порт „Измайл“. Твърди, че поради политическата
обстановка в Украйна от 2015 г. съществува забрана за износ на въглища марка „Т“, което
налага внос единствено от Русия. „Топлофикация Русе” ЕАД излага, че през м. септември
2016 г. руските въгледобивни компании са сключили договори за доставка на въглища с
китайски компании, което е довело до ръст на цените; през м. октомври 2016 г. поради
сложната политическа обстановка между Украйна и Русия, е наложена забрана на
повечето железопътни превозвачи да превозват товари за Украйна. Повишеният износ за
Китай, както и ограничаването на компаниите, превозващи въглища през Украйна, е
довело до повишаване цените на ж.п. транспорта, което драстично се отразява на крайната
доставна цена. Повишението е двуетапно – съответно през ноември 2016 г. и януари 2017
г.
Като друг неблагоприятен, макар и краткосрочен фактор, дружеството посочва
замръзването и последващата забрана за плаване по река Дунав, което допълнително води
до оскъпяване на моментните доставки, тъй като се доставят по Черно море на по-високи
ценови нива.
Дружеството счита, че тенденциите на пазара в Русия показват, че както цената на
горивото, така и транспортните разходи, нямат изгледи да се понижават в дългосрочен
план.
Като друг основен фактор, „Топлофикация Русе” ЕАД посочва значителното
увеличение на валутния курс на щатския долар. В тази връзка са приложени справкиизвлечения от Българска народна банка (БНБ).
Дружеството твърди, че при утвърждаване на цени на топлинна енергия и определяне
на преференциални цени на електрическа енергия от високоефективно комбинирано
производство на дружества от сектор „Топлоенергетика” от 01.07.2016 г. е използван
прогнозен курс на щатския долар – 1,72 лв./$, както и че базовата стойност на цената на
въглищата във валута, мотивирана от КЕВР е 75.0 $/t. при калоричност 6000 kcal/kg , към
която са добавени транспортните и товароразтоварни дейности, съотносими към дружеството.
При изготвянето на предложението за изменение на цените на електрическата
енергия дружеството се е съобразило с направените корекции в раздел „Образуване на
цените” в т. 1 до т. 3, изложени в мотивите на Решение № Ц -18 от 30.06.2016 г.
Единствената, според дружеството, разлика е в т. 4 от същия раздел, касаеща цената
на въглищата. Исканата от дружеството нова цена на електрическа енергия произтича:
1) от изменението на цената на въглищата от доставчиците в доларово изражение –
от 94 щ.$/t на 127 щ.$/t, включваща и разходите за транспортни и товароразтоварни
дейности до Пристанище Русе;
2) от увеличението на курса на щ.долар - от 1,72 лв./$ на нива значително по-високи за
периода след 01.07.2016 г. (Приложени са Справки за движението на курса на щ.долар),
Дружеството предлага за периода от 01.02.2017 г. до края на настоящия регулаторен
период цената на въглищата да се формира по следния начин:
127,00 $/t *1,83216 лв./$/ + 4,55 лв./t =237,23 лв./t, където
1,83216 лв./$ - курс към 08.02.2017 (към деня на подаване на заявлението)
4,55 лв./t – допълнителни разходи за разтоварване и съхранение на въглищата,
митническо складиране към всеки съд при внос, стоков и количествен контрол, вземане и
разработване на проба на Пристанище Русе.
С Решение № Ц – 18 от 30.06.2016 г. КЕВР е утвърдила преференциална цена за
електрическа енергия на „Топлофикация Русе” ЕАД в размер на 132,31 лв./МВтч. След
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прилагането на новата разчетна цена на въглищата в Модела за ценообразуване (Справка
№4) новата преференциална цена за електрическа енергия е 164,56 лв./МВтч.
Предвид изложените по-горе факти и обстоятелства, дружеството счита, че са налице
форсмажорни обстоятелства, както и основания по чл. 31а, ал. 1, т. 3 от Закона за
енергетиката за изменение на утвърдените цени на електрическата енергия на
„Топлофикация Русе” ЕАД от 01.02.2017 г. в съответствие с промяната на
ценообразуващия елемент – основното гориво, ползвано в централата.
С писмо изх. № Е-14-09-3 от 17.02.2017 г. на КЕВР на основание чл. 25, ал. 2 от
Наредба № 5 от 23 януари 2014 г. за регулиране на цените на топлинната енергия (НРЦТЕ),
във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) от
заявителя е изискано да представи следните документи и информация:
1. Точен превод на български език на представените документи;
2. Доказателства за изпълнение на изискванията на чл. 29 от НРЦТЕ за
предварително оповестяване в средствата за масово осведомяване предложението на
„Топлофикация Русе” ЕАД за изменение на действащите цени на топлинната енергия.
С писмо вх. № Е-14-49-9 от 28.02.2017 г. дружеството е представило допълнителна
информация. Във връзка с изпълнение на изискванията на чл. 29 от НРЦТЕ дружеството е
уточнило, че не е направило искане за изменение на цената на топлинната енергия, която е
запазена в размерите, определени от действащото ценово решение, поради което не е
правено оповестяване по смисъла на чл. 29 от НРЦТЕ. Посочва се, че с подаденото
заявление от „Топлофикация Русе” ЕАД е направено искане за изменение на действащото
решение на КЕВР в частта за цената на електрическата енергия.
След обсъждане и анализ на всички данни и доказателства във връзка с
подаденото заявление се установи следното:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за енергетиката (ЗЕ) КЕВР осъществява
регулиране на цените в случаите, предвидени в този закон. Според разпоредбата на чл. 30,
ал. 1, т. 4 от ЗЕ Комисията регулира цените, по които топлопреносното предприятие
продава топлинна енергия на клиенти. Съгласно чл. 33, ал. 1 от ЗЕ Комисията определя
преференциални цени за продажба на електрическа енергия, произведена по
високоефективен комбиниран начин от централи с комбинирано производство на
електрическа и топлинна енергия по чл. 162, ал. 1 от ЗЕ. Преференциалната цена на
електрическата енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин от
посочените централи се определя на база индивидуалните разходи за производство и
добавка, определена от Комисията по групи производители и по критерии съгласно
наредбата по чл. 36, ал. 3 от ЗЕ - чл. 24 от Наредба № 1 от 14.03.2017 г. за регулиране на
цените на електрическата енергия (обн. ДВ, бр. 25 от 24.03.2017 г., НРЦЕЕ).
Цените, които подлежат на регулиране, се образуват от енергийните предприятия
съобразно изискванията на ЗЕ, наредбите по приложението му и указанията, дадени от
Комисията относно образуването на цените. Дружествата подават заявления по утвърдени
от Комисията образци.
В първоначалното заявление с вх. № Е-14-09-3 от 09.02.2017 г. „Топлофикация
Русе” ЕАД е посочило както цена на електрическата енергия, така и цени на топлинната
енергия, които да бъдат утвърдени от КЕВР. В последствие с писмо с вх. № Е-14-49-9 от
28.02.2017 г. дружеството е уточнило, че предложението му за изменение се отнася само за
цената на електрическата енергия, като цените за топлинна енергия се запазват в размера,
утвърден с Решение № Ц-18 от 30.06.2016 г. на КЕВР и в тази връзка не представя
изискуемите документи за разглеждане на изменение на цените на топлинната енергия.
Съгласно чл. 24, ал. 1 от АПК производството по издаване на индивидуален
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административен акт започва по инициатива на компетентния орган или по искане на
гражданин или организация, а в предвидените в закона случаи - на прокурора, омбудсмана,
по-горестоящия или друг държавен орган. В случая „Топлофикация Русе” ЕАД е уточнило,
че не е направило искане за изменение на цените на топлинната енергия, поради което не е
налице основание по чл. 24, ал. 1 от АПК за откриване на производство за изменение на
тези цени. В допълнение, не са представени необходимите документи за разглеждане по
същество на подобно искане, както и не е налице правен интерес от страна на
„Топлофикация Русе” ЕАД да иска повторно утвърждаване на тези цени в размера, който
вече е утвърден с Решение № Ц-18 от 30.06.2016 г. на КЕВР.
По изложените съображения, заявлението на „Топлофикация Русе” ЕАД е
допустимо само в частта му, с която е направено искане за изменение на цената на
електрическата енергия.
„Топлофикация Русе” ЕАД е предложило като правно основание за изменение на
цената на електрическата енергия чл. 31а, ал. 1, т. 3 от ЗЕ, съгласно който Комисията има
право при необходимост да изменя утвърдените цени на електрическата енергия по време
на ценовия период, но не по-често от веднъж на календарно тримесечие, като изменя
признатия размер на ценообразуващи елементи при спазване на принципа за осигуряване
на баланс между интересите на енергийните предприятия и клиентите. Тази правна норма
обаче е диспозитивна и административно производство по предвидения в нея ред се
открива само по преценка на Комисията.
Във връзка с изложеното и след извършен икономически анализ относно
измененията в признатия размер на ценообразуващите елементи на енергийното дружество
са направени следните заключения и последващи изчисления:
Базовата стойност на цената на въглищата във валута, мотивирана от КЕВР в цените
от 1.07.2016 г. е 75.0 $/t. при калоричност 6000 kcal/kg, към която са добавени транспортните
и товароразтоварни дейности, съотносими към всяко едно дружество. В действащите цени,
КЕВР не е включила цената на въглищата от 94 щ.$/t, включваща и разходите за транспортни
и товароразтоварни дейности до Пристанище Русе, в Анекса към рамковото споразумение за
доставка на антрацитни въглища, преди последващата промяна. Разходите за гориво са
изчислени с прогнозен курс на долара – 1,75034 лв./USD към 01.06.2016 г., съгласно данни
на БНБ, както е посочено в мотивите на Решение № Ц-18 от 30.06.2016 г. на КЕВР.
В представения от дружеството Анекс към рамковото споразумение за доставка на
антрацитни въглища цената от доставчиците в доларово изражение е променена от 94
щ.$/t на 127 щ.$/t, включваща и разходите за транспортни и товароразтоварни дейности до
Пристанище Русе.
Във връзка с горното са извършени следните изчисления при образуване на
цената:
94 $/t *1,83216 лв./$/ + 4,55 лв./t = 176,77 лв./t, където;
94 щ.$/t, цената на въглищата в Анекса към рамковото споразумение за доставка на
антрацитни въглища, преди последното увеличение,
включваща и разходите за
транспортни и товароразтоварни дейности до Пристанище Русе.
1,83216 лв./$ - курс към 08.02.2017 (към деня на подаване на заявлението)
4,55 лв./t – допълнителни разходи за разтоварване и съхранение на въглищата,
митническо складиране към всеки съд при внос, стоков и количествен контрол, вземане и
разработване на проба на Пристанище Русе.
Така изчислената цена на въглищата от 176,77 лв./t е повишена с 11,39% в сравнение
с досегашната цена от 158,69 лв./t. Цената на високоефективната електрическа енергия се
повишава от 132,31 лв./МВтч, на 140,79 лв./МВтч, т. е. с 6,41%. По прогнозни данни от
дружеството на база реализираните количества електрическа енергия за предстоящото
тримесечие, финансовият ефект от повишението на цената е 426 хил.лв.
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Съгласно чл. 38, ал. 2 от НРЦЕЕ при регулиране на цените чрез метода „норма на
възвръщаемост на капитала“ по време на ценовия период цените могат да бъдат променяни
при наличие на обстоятелства, чието настъпване не е могло да бъде предвидено при
утвърждаването на цените и води до съществено изменение на утвърдените им
ценообразуващи елементи и на финансовото състояние на енергийното предприятие.
Основателността на изменение на цените на електрическата енергия, произведена от
централи с високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна
енергия, е обусловена от наличието на три предпоставки: да е налице обстоятелство, чието
настъпване не е могло да бъде предвидено при утвърждаването на цените с Решение № Ц18 от 30.06.2016 г. на КЕВР и това обстоятелство да води до съществено изменение на
утвърдените ценообразуващи елементи и на финансовото състояние на енергийното
предприятие.
В случая заявлението на „Топлофикация Русе” ЕАД е обосновано с непредвидени
обстоятелства – изменение на цената на въглищата, изменение на транспортните разходи
за доставка на вносното гориво и изменение на курса на долара, настъпили след
постановяване на Решение № Ц-18 от 30.06.2016 г. на КЕВР. Икономическият анализ,
изложен по-горе показва, че изчислената цена на въглищата от 176,77 лв./t, в която се
включват и разходите за транспортни и товароразтоварни дейности до Пристанище Русе, е
повишена с 11,39% в сравнение с досегашната цена от 158,69 лв./t. Цената на
високоефективната електрическа енергия се повишава от 132,31 лв./МВтч, на 140,79
лв./МВтч, т. е. с 6,41%. В тази връзка може да се приеме, че е налице съществено
изменение на утвърдените ценообразуващи елементи.
По отношение на третата предпоставка – настъпването на непредвидените
обстоятелства да води до съществено изменение на финансовото състояние на енергийното
предприятие, следва да се отбележи, че правната норма на чл. 38, ал. 2 от НРЦЕЕ я
регламентира като кумулативна, което означава, че тя трябва да се осъществи
едновременно с останалите две предпоставки. За целта е извършен икономически анализ
на отражението на промяната на цената върху разходите на дружеството за електрическата
енергия, която ще бъде произведена до края на ценовия период. В тази връзка по
прогнозни данни на дружеството, за количествата електрическа енергия, които ще бъдат
реализирани през предстоящото тримесечие, „Топлофикация Русе” ЕАД ще претърпи
финансова загуба в размер на 426 хил.лева.
Изказвания по т.1:
Докладва И. Александров. Проведено е открито заседание с „Топлофикация Русе”
ЕАД по повод доклада на работната група. Възникнали са допълнителни въпроси, които
са били зададени на откритото заседание от членовете на Комисията и работната група. С
писмо от 06.04.2017 г. дружеството е представило обосновка на съответните разходни
елементи, касаещи цената на въглищата. В обосновката дружеството възразява срещу
направената корекция в доклада от 127 $/t на 94 $/t натурално гориво. Аргументите са
свързани с качеството на въглищата и възможността на котлите да изгарят други въглища
(с друго качество и от друго място). Според мотивите на дружеството въглищата с 6 000
kcal/kg се доставят единствено от Централна Русия. В обосновката са представили една
схема. Това са 6 хил. км плюс 500 км от Измаил до гр. Русе. С тези мотиви „Топлофикация
Русе” ЕАД не приемат ниските разходи за транспорт. Твърдят, че в 94 $/t не фигурират
транспортни разходи. В доклада са описани аргументите на „Топлофикация Русе” ЕАД
както на политическата обстановка в Украйна, така и събитията в Китай.
„Топлофикация Русе” ЕАД възразява срещу курса на долара, който работната група
е използвала при калкулацията. Приет е такъв курс на долара спрямо лева, какъвто е към
момента на подаване на заявлението. Работната група не приема аргументите на
дружеството и счита, че в 94 $/t се включват транспортни разходи. Те са в стария анекс
към договора за доставка. Допълнително са включени 4,55 лв./t за товаро-разтоварни
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дейности.
Аргументите на дружеството по отношение на определяне на цената и доставчика в
резултат на тръжна процедура са, че като секторен възложител по смисъла на Закона за
обществените поръчки и на основание чл. 15, ал. 1, т. 4 от ЗОП „Топлофикация Русе“ ЕАД
не прилага закона, когато доставя гориво за основната си дейност – производство на
електрическа енергия.
Работната група предлага цените да не се променят и да останат такива, каквито са
били и в доклада.
И. Н. Иванов установи, че няма изказвания и прочете проекта на решение. Той
отбеляза, че са посочени преференциалната цена на електрическата енергия,
ценообразуващите елементи, в т.ч. необходимите годишни преходи и електрическата
енергия. И. Н. Иванов подложи на гласуване проекта на решение.
С. Тодорова попита от коя дата влиза в сила решението.
И. Н. Иванов отговори, че решението влиза в сила от 01.05.2017 г.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 33, ал. 1
и ал. 3 от Закона за енергетиката, чл. 24, чл. 38, ал. 2 и чл. 49, ал. 1 от Наредба № 1 от
14.03.2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
Р Е Ш И:
Считано от 01.05.2017 г., утвърждава изменение на преференциалната цена на
електрическата енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин от
централа с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия,
на „Топлофикация Русе” ЕАД, както следва:
Преференциална цена на електрическа енергия (без ДДС) – 140,79 лв./MWh, в т.ч.:
- индивидуални разходи за единица енергия – 130,79 лв./MWh
- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 10 лв./MWh
Ценообразуващи елементи:
 Необходими годишни приходи – 59 172 хил. лв., в т. ч.:
o Разходи – 56 266 хил. лв., от които условно-постоянни – 15 026
хил. лв. и променливи – 41 240 хил. лв.;
o Регулаторна база на активите – 44 099 хил. лв.
o Норма на възвръщаемост – 6,59%
 Електрическа енергия – 247 045 MWh, в т. ч.:
o от високоефективно комбинирано производство – 194 500 MWh
Към НЕК ЕАД - 170 005 MWh
Към краен снабдител с електрическа енергия - 24 495 MWh
o от некомбинирано производство – 52 545 MWh

В заседанието по точка първа участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров
и Георги Златев
Решението е взето с шест гласа „за”, от които три гласа (Александър Йорданов,
Владко Владимиров и Георги Златев) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.
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Приложения:
1. Решение на КЕВР № Ц-8/28.04.2017 г. - преференциална цена на електрическата
енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин от централа с комбинирано
производство на електрическа и топлинна енергия, на „Топлофикация Русе” ЕАД.
ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:
.................................................
(С. Тодорова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

.................................................
(Р. Осман)
.................................................
(А. Йорданов)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Р. ТОТКОВА

.................................................
(В. Владимиров)
.................................................
(Г. Златев)
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