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КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
София – 1000, бул. „Княз Дондуков“ № 8-10; тел.: 02 988 24 98; 02 935 96 13; факс: 02 988 87 82 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ Ц - 15  

от 30.03.2015 г. 

 

Комисията за енергийно и водно регулиране, на закрито заседание, проведено 

на 30.03.2015 г., като разгледа преписка, образувана по заявление с вх. № Е-12-00-65 

от 26.02.2015 г., за определяне на преференциална цена на електрическа енергия от 

комбинирано производство, подадено от „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГО-

ПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ., Д-Р СТОЯН 

КИРКОВИЧ“ АД, гр. Стара Загора, както и доклад № Е-Дк-84 от 16.03.2015 г., 

събраните данни при проведеното на 27.03.2015 г. открито заседание, установи 

следното: 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за енергетиката (ЗЕ) Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) осъществява регулиране на цените в 

случаите, предвидени в този закон. 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 

централите с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия по ал. 1, се 

определя по начина, посочен в ал. 3 на чл. 33 от ЗЕ, а именно 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. 25 от Наредба № 1 от 

18.03.2013 г. за регулиране на цените на електрическата енергия (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. 

Основните принципи на ценово регулиране са заложени в ЗЕ, а методите за 

регулиране на цените, правилата за тяхното образуване или определяне и изменение, 

редът за предоставяне на информация, внасяне на предложенията за цените и 

утвърждаването на цените се определят с НРЦЕЕ.  

Във връзка с решение по протокол № 28/21.02.2012 г. на ДКЕВР за прилагане на 

метод „Норма на възвръщаемост на капитала” за дружествата от сектор 

„Топлоенергетика” и на основание чл. 36, ал. 1 от ЗЕ, са разработени 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 т. 2 от протокол № 30 от 24.02.2014 г. на ДКЕВР (Указания - НВ). 

Правната рамка на метода на ценово регулиране „Норма на възвръщаемост на 

капитала” се съдържа в ЗЕ и НРЦЕЕ. 

Съгласно чл. 4, ал. 2, т. 1 от НРЦЕЕ това е метод, при който Комисията след 

проведен регулаторен преглед утвърждава цени и необходими годишни приходи на 

енергийното предприятие за регулаторен период не по-кратък от една година; следващ 

регулаторен преглед се извършва по решение на Комисията или по заявление на 

енергийното предприятие при съществени отклонения между одобрените и отчетените 

елементи на необходимите приходи.  

 

Със заявление с вх. № Е-12-00-65 от 26.02.2015 г., „УНИВЕРСИТЕТСКА 

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ., Д-Р СТОЯН 
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КИРКОВИЧ“ АД, гр. Стара Загора е предложило за утвърждаване: 

Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 263,27 лв./MWh, в т.ч.: 

 - индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 263,26 лв./MWh; 

 - добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 0,01 лв./MWh.  

при цена на природен газ - 790,00 лв./knm3. 

 

Към заявлението „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА 

АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ., Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ“ АД е приложило 

следната информация и документи:  

1. Обосновка на разходите за производство на електрическа енергия от газов 

когенерационен модул 150kw на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД Стара 

Загора; 

2. Годишен финансов отчет за 2014 г. 

3. Документ за внесена такса за разглеждане на заявлението; 

4. Прогнозна информация в съответствие с Указанията за образуване на цените на 

топлинна енергия и на електрическа енергия от комбинирано производство при 

регулиране чрез метода „Норма на възвръщаемост на капитала”, по модел – 

справки от №1 до №9 за периода 05.2015 – 04.2016; 

5. Извлечение от Инвентарната книга; 

6. Договор за доставка на газов когенерационен модул; 

7. Разрешение за ползване №ДК 07-С3-47/13.05.2011 г. 

8. Договор за достъп до електроразпределителната мрежа №11476/4104538; 

9. Договор за изкупване на електрическа енергия №232/30.09.2011 г.; 

10. Договор за присъединяване на електрическа централа към 

електроразпределителната мрежа на „ЕВН България Електроразпределение“ АД 

№ 11476/2010 г.; 

11. Договор №1151/14.12.2013 г. за разпределение и снабдяване с природен газ от 

„Овергаз Изток“ АД. 

 

Обосновката на дружеството е следната: 

Описание на местонахождението и основни експлоатационни характеристики 

на газов когенерационен модул „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА 

БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ., Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ“ АД, 

Стара Загора. 

1. Местонахождение на електрическата централа: 

-град Стара Загора, бул. „Столетов“ № 2, кв. 524 по плана на града. 

Основни съоръжения: 

-Когенератор- UPB 926 TC-N-E, година на производство 2010г, година на пуск 2011, завод 

производител Upb energi gmbh, инсталирана електрическа мощност 0,15 MW, обща 

топлинна мощност 0,202 MW. 

- Двигател на модула- тип In-Line, година на производство 2010г., завод производител 

Libcher, мощност 0,158 MW, номинални обороти 1500 об./мин., разход на газ при 

номинално натоварване 42nm3/h. 

- Генератор - тип MJB 250, година на производство 2010г. завод производител Mareli, 

максимална мощност 0,15 MW, минимална мощност 0,075 MW, генераторно напрежение 

0,4kV,номинални обороти 1500 об/мин. 

- Управление - автоматично 

- Релейна защита-защита при високи обороти, при висока максимална мощност. 

2.Режим на работа – 12 ч./ден, 30 дни в месеца, 12 месеца в годината - общо 

прогнозно 4500 ч. годишно. 

3. Разход на природен газ по данни на производителя - 41,5 nm³/час. 

4. Цена на природен газ -  795,42 лв. без ДДС  за 1000nm³ - дружеството е 

приложило договор с Овергаз – Изток и ценова листа за 2015 г. Според заявката за 2015 

дружеството попада в неравномерно потребление до 400 000 м3 при цена 954,50 с ДДС. 
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5. Отчетна стойност на газов когенерационен модул / Когенератор/– 620660 лв. без 

ДДС - приложена е справка Извлечение от Инвентарната книга – 744792,67 лв. с ДДС. 

6. Предвиждани ремонти – 2 пъти годишно – 5000 лв. 

7. Дружеството планира газовия когенерационен модул да бъде обслужван от 

персонал – 2 работника, брутна месечна заплата – 600 лв. или общо 1200 лв. на месец, за 1 

година - 14400 лв. Социални и здравни осигуровки за сметка на работодателя – 7000 лв. за 

1 година. 

8. Материали за текуща поддръжка: 

- Смяна на масло се прави на 1500 часа по 45 литра, при цена на маслото – 6 лв. за 

литър без ДДС. За 4500 часа годишно – 135 литра  по 6лв. = 810лв.;  

- Подмяна на свещи, ремъци, филтри и др. - 2200 лв. годишно; 

 - Общо Материали за текуща поддръжка - 3000 лв. за година без ДДС. 

9. Дружеството планира сключване на договор за абонаментна поддръжка на 

стойност - 5000 лв. без ДДС за 1 година.  

 

При прегледа на разходообразуващите елементи в представеното от заявителя 

предложение за утвърждаване на цени е констатирано следното: 

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 № 9 са за периода 05.2015 г. – 04.2016 

г. 

 

След прегледа на цялата представена от заявителя информация е констатирано 

следното: 

„УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - 

ПРОФ., Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ“ АД е акционерно дружество, регистрирано в 

Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията към Министерство на 

правосъдието, с ЕИК 123535874, със седалище и адрес на управление: област Стара 

Загора, община Стара Загора, гр. Стара Загора 6000, бул. „Генерал Столетов“ № 2. 

Предметът му на дейност е: „осъществяване на болнична дейност“. Дружеството е с 

регистриран капитал в размер на 11 756 260 лв.  

Дружеството не е лицензирано по ЗЕ, но се явява производител по смисъла на т. 46 

от § 1 от Допълнителните разпоредби на ЗЕ, която определя, че „производител“ е „лице, 

произвеждащо електрическа и/или топлинна енергия“. От представените по преписката 

документи е видно, че дружеството произвежда електрическа енергия чрез Когенератор - 

UPB 926 TC-N-E, с инсталирана електрическа мощност 0,15 MW, което е под 5 МW и 

съгласно чл. 39, ал. 4, т. 1 от ЗЕ не подлежи на лицензиране. „УНИВЕРСИТЕТСКА 

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ., Д-Р СТОЯН 

КИРКОВИЧ“ АД ще използва топлинната енергия за собствено потребление, поради 

което на основание чл. 39, ал. 4, т. 4 от ЗЕ не се изисква издаване на лицензия.  

 „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - 

ПРОФ., Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ“ АД подава заявление за определяне на цена на 

електрическата енергия от комбинирано производство на основание чл. 53 от НРЦЕЕ, 

който определя, че лица, чиято дейност не подлежи на лицензиране съгласно ЗЕ, но 

извършват сделки по регулирани цени, подават заявления по чл. 39, ал. 1 от НРЦЕЕ, които 

се разглеждат от комисията по реда на глава четвърта от същата наредба. 

 Съгласно приетите от Народното събрание промени в ЗЕ, обн. ДВ. бр.17 от 2015 г., в 

сила от 6 март 2015 г., чл. 162, ал. 1 от ЗЕ определя, че общественият доставчик, съответно 

крайните снабдители са длъжни да изкупят от производители, присъединени към 

съответната мрежа, цялото количество електрическа енергия от високоефективно 

комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, регистрирано със 

сертификат за произход, по преференциални цени, определени съгласно съответната 

наредба по чл. 36, ал. 3 от ЗЕ, с изключение на количеството електрическа енергия, 
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необходимо за осигуряване експлоатационната надеждност на основните съоръжения, 

произведено над количеството електрическа енергия от комбинирано производство и 

количествата, които производителят ползва за собствени нужди и за собствено 

потребление по смисъла на чл. 119, ал. 1 от ЗЕ или има сключени договори по реда на 

глава девета, раздел VII от ЗЕ, или с които участва на пазара на балансираща енергия, или 

която е потребявана от небитови клиенти, които не са на бюджетна издръжка, и които 

производителят с преобладаващ топлинен товар за стопански нужди снабдява с топлинна 

енергия. Количествата електрическа енергия от високоефективно комбинирано 

производство на топлинна и електрическа енергия се изкупуват до размера на 

количествата, определени с решение на Комисията за определяне на индивидуална цена за 

инсталациите. Съгласно чл. 162, ал. 2 от ЗЕ производителят може да продава количествата 

електроенергия извън тези по ал. 1 по свободно договорени цени по реда на глава девета, 

раздел VII от ЗЕ, или на балансиращия пазар. Във връзка с направените промени в чл. 162 

от ЗЕ, е изменен и чл. 33 от ЗЕ, като е заличена ал. 4.  

 С оглед на изложеното, считано от 06.03.2015 г., КЕВР не разполага с правомощие 

да определя цени на електрическа енергия на база индивидуалните разходи за 

производство съгласно наредбата по чл. 36, ал. 3 от ЗЕ за количествата електрическа 

енергия, произведена по комбиниран начин от централите с комбинирано производство на 

електрическа и топлинна енергия, без постигнати критерии за високоефективно 

комбинирано производство, и за количествата електрическа енергия, произведена по 

некомбиниран начин, необходими за осигуряване на експлоатационната надеждност на 

основните съоръжения. 

 

„УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - 

ПРОФ., Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ“ АД е представило годишен финансов отчет към 

31.12.2014 г. от който е видно, че финансовия резултат е загуба в размер на 2 301 хил. лв. 

при загуба от 1 710 хил. лв. за 2013 г. Ръста на загубата през 2014 г., спрямо предходната 

година се дължи на спад на приходите с 21.3%, докато на разходите е 18.3%.  

Вследствие на натрупаната непокрита загуба собствения капитал е отрицателна 

величина. Общо задълженията в края на 2014 г. са в размер на 24 770 хил. лв. от тях 20 553 

хил. лв. са към доставчици и са завишени спрямо 2013 г. 

Отчетната стойност към 31.12.2014 г. на активите с които се извършва производство на 

електрическа и топлинна енергия е 744 792 лв., съгласно представено извлечение от 

инвентарната книга. 

 

Заявителят е монтирал: 

- газобутален двигател (когенератор – UPB 926 TC-N-E), с инсталирана 

електрическа мощност 0,150 МW и инсталирана топлинна мощност - гореща вода 0,202 

МW. 

Електрическа ефективност – 36,1 %, топлинна ефективност 48,6 %, обща ефективност – 

84,7 % 

- 1 брой промишлен парен котел  – КМ 12 с инсталирана топлинна мощност – 7 

МW и топлинна ефективност 83 %. Основното гориво е природен газ. 

- 1 брой промишлен парен котел  – ПКМ 6,5 с инсталирана топлинна мощност – 3 

МW и топлинна ефективност 84 %. Основното гориво е природен газ. 

- 1 брой промишлен парен котел  – ПКМ 4 с инсталирана топлинна мощност – 1,5 

МW и топлинна ефективност 83 %. Основното гориво е природен газ. 

 

„УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 

- ПРОФ., Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ“ АД ще използва топлинната енергия за собствено 

потребление, а електрическата енергия ще се продава на напрежение 0,4 kV на „ЕВН 

България Електроразпределение“ АД. 

„УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО 

ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ., Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ“ АД е представило копие от разрешение за 
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ползване №ДК 07- С3 - 47/13.05.2011 г. на строеж: „Газов когенерационен модул“ за 

УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД, гр. Стара Загора.  

 

Образуване на цената 

След направените констатации са извършени следните корекции: 

В Справка №4 „Технико-икономически показатели в производството” e коригирана 

цената на природния газ на 795,42 лв./хил. нм3 в съответствие с Решение № Ц– 

8/01.04.2014 г. на ДКЕВР. Изчислените цени и елементите на необходимите приходи на 

„УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - 

ПРОФ., Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ“ АД са отразени в доклад № Е-Дк-84 от 16.03.2015 г., 

приет с решение на Комисията на закрито заседание и публикуван на интернет страницата 

й, който е разгледан на открито заседание на КЕВР, проведено на 27.03.2015 г., в 

съответствие с изискванията на чл. 13, ал. 5, т. 2 от ЗЕ.  

На откритото заседание КЕВР е обсъдила доклада с упълномощените представители 

на заявителя. В рамките на определения в чл. 45, ал. 3 от НРЦЕЕ срок от 3 дни 

дружеството е имало възможност да представи становище и писмена обосновка, въпреки, 

че на откритото заседание не е направило възражения.  

В определения срок не е постъпило писмено възражение от „УНИВЕРСИТЕТСКА 

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ. „Д-Р СТОЯН 

КИРКОВИЧ“ АД. 

В Справка №4 „Технико-икономически показатели в производството” допълнително 

е коригирана цената на природния газ на 716,00 лв./хил. нм3  в съответствие с Решение  

№ Ц-13 от 30.03.2015 г. на КЕВР. 

След извършените корекции изчислените цени и елементите на необходимите 

приходи на „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО 

ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ. „Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ“ АД са следните: 
 

1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС* – 249,44 лв./MWh, в 

т.ч.: 

- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 0,01 лв./MWh; 

 

При ценообразуващи елементи: 

Необходими годишни приходи – 274 хил. лв.; 

Регулаторна база на активите – 575 хил. лв.; 

Норма на възвръщаемост – 4,44%; 

Прогнозни количества електрическа енергия от високоефективно комбинирано 

производство – 650 MWh.  

 

* Преференциалната цена е изчислена при индивидуална цена на комбинирана 

електрическа енергия – 249,43 лв./MWh; 

 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 33,  

чл. 36а, ал. 2 от Закона за енергетиката, чл. 2, т. 2 и чл. 25 от Наредба № 1 от 

18.03.2013 г. за регулиране на цените на електрическата 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 т. 2 от протокол  № 30/24.02.2014 г. на ДКЕВР, 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

Р Е Ш И: 
 

Считано от 01.04.2015 г. определя преференциална цена на електрическата 

енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин, при прилагане на 
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метода на ценово регулиране „норма на възвръщаемост на капитала”, както следва: 
 

„УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - 

ПРОФ. „Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ“ АД: 

1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС* – 249,44 лв./MWh, в 

т.ч.: 

- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 0,01 лв./MWh; 

 

При ценообразуващи елементи: 

Необходими годишни приходи – 274 хил. лв.; 

Регулаторна база на активите – 575 хил. лв.; 

Норма на възвръщаемост – 4,44%; 

Прогнозни количества електрическа енергия от високоефективно комбинирано 

производство – 650 MWh.  

 

* Преференциалната цена е изчислена при индивидуална цена на комбинирана 

електрическа енергия – 249,43 лв./MWh; 

Цена на природен газ на газоразпределително дружество -716,00 лв./хил. нм3  

(523,72+183,68+8,6) 
 

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд София – град в  

14-дневен срок. 
 

 

 

 

 

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

         СВЕТЛА ТОДОРОВА 

       

      ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

         НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ 


