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ДЪРЖАВНА 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 – 45 от 31.10.2012 г. 

 

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито заседание, 

проведено на 31.10.2012 г., като разгледа преписка № ПЦ-99/2012 г., образувана по 

заявление с вх. № Е-14-44-3/22.05.2012 г. за утвърждаване на цена на топлинна 

енергия, подадено от „Бул Еко Енергия” ООД, гр. София, както и доклади с  

вх. № Е-Дк-621/03.10.2012 г. и вх. № Е-Дк-698/31.10.2012 г., събраните данни и 

доказателства при проведеното на 09.10.2012 г. открито заседание и на 16.10.2012 г. 

обществено обсъждане, установи следното: 

 

С решение № Ц-05/15.02.2010 г. ДКЕВР е приела прилагането на метод на регулиране 

чрез стимули „горна граница на цени”, утвърдила е цена на топлинна енергия и е 

определила регулаторен период от две години на „Бул Еко Енергия” ООД, считано от 

01.03.2010 г. 

По време на регулаторния период комисията не е утвърждавала изменение на 

пределната цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода на „Бул Еко Енергия” 

ООД. 

Цената на топлинната енергия, утвърдена с решение № Ц - 05/15.02.2010 г. на 

ДКЕВР и ценообразуващите елементи са както следва: 

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 

При цена на дървесен чипс /ВЕИ/ – 63,00 лв./т., при калоричност 2461 kcal/kg 

 

Разпоредбите на чл. 3, ал. 1 и ал. 3 от Наредбата за регулиране на цените на 

топлинната енергия (НРЦТЕ) изискват при започване на нов регулаторен период комисията 

да извърши регулаторен преглед, който включва анализ и оценка на отчетната информация 

за базисната година и прогнозна информация за следващия ценови период, предоставена от 

производителите на топлинна енергия и от топлопреносните предприятия. Предвид тези 

нормативни изисквания и във връзка с решение по протокол № 28/21.02.2012 г. на ДКЕВР 

за прилагане на метод „Норма на възвръщаемост на капитала” за следващия регулаторен 

период за дружествата от сектор „Топлоенергетика”, 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 № 28/21.02.2012 г. на ДКЕВР (Указания - НВ). 

 

Във връзка с необходимостта от извършването на регулаторен преглед поради 

изтичането на определените регулаторни периоди, с писмо на ДКЕВР изх.  

№ Е-14-006/02.03.2012 г. на 20 дружества от сектор „Топлоенергетика”, в т.ч. и на  

„Бул Еко Енергия“ ООД е указано до 01.04.2012 г. да подадат заявление в ДКЕВР за 

утвърждаване на цените на топлинната и/или електрическа енергия, като представят: 
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І. По отношение на прогнозните данни: 

1. Прогнозната информация да се изготви и представи в съответствие с Указанията 

за образуване на цените на топлинната енергия и на електрическата енергия от 

комбинирано производство при регулиране чрез метода „Норма на възвръщаемост на 

капитала”, по приложения модел (справки от № 1 до № 9), приети с решение по т. 2 от 

протокол № 28/21.02.2012 г. на ДКЕВР. 

2. За следващия регулаторен период стойността на дълготрайните материални 

активи в регулаторната база на активите да е равна на балансовата стойност към  

31.12.2011 г. 

3. Дружествата да представят на комисията писмени обосновки на прогнозните 

ценообразуващи елементи, придружени с доказателства и подробна аргументация, относно 

необходимостта и икономическата им целесъобразност. 

4. Договорите за продажба на електрическа енергия за 2012 г., с всички приложения 

към тях (вкл. спецификациите към договорите). 

5. Копие на действащите договори за доставка на въглища и течни горива с всички 

приложения към тях. 

6. Доказателства за изпълнение на изискванията на чл. 36а, ал. 1 от ЗЕ за 

оповестяване на предложените цени в средствата за масова информация в едномесечен срок 

преди подаване на заявлението в ДКЕВР. 

7. Доказателства за платена такса за разглеждане на заявлението. 

 

Изчисленията да се извършат при следните условия: 

1. Структура на капитала към 31.12.2011г., с примерна стойност на нормата на 

възвръщаемост на собствения капитал равна на утвърдената от ДКЕВР за предходния 

ценови период.  

2. Прогнозни ценови параметри: 

- природен газ – действащата цена към момента на подаване на заявлението; 

- въглища и течни горива - среднопретеглена цена между наличните количества на 

склад към 01.03.2012 г. и по действащите договори за доставка (Приложение № 2); 

3. Прогнозен курс на долара – валутен курс, валиден към датата на подаване на 

заявлението; 

4. Примерна стойност на добавката по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ - определената от ДКЕВР за 

съответното дружество към момента на подаване на заявлението за цени. 

 

ІІ. По отношение на отчетните данни: 

1. Отчет и анализ на изпълнените и планирани технико-икономически показатели за 

2011 г. и за ценовия период 01.07.2011 г. – 30.06.2012 г. (Приложение № 3); 

2. Отчет и анализ на изпълнените и планирани ремонтни  и инвестиционни 

мероприятия за дейностите производство на топлинна и електрическа енергия и пренос на 

топлинна енергия (Приложение № 3); 

3. Отчетна информация за 2011 г., разработена във форма и съдържание, съгласно 

правилата за ценообразуване, съгласно справки от № 1 до № 9;  

4. Цените на горивата да бъдат изчислени като среднопретеглени спрямо 

количествата горива за съответния период на действие на цените (Приложение № 2). 

*За ценовия период (12-месечен период) информацията да бъде изготвена, като 

отчет за периода 01.07.2011-31.03.2012 г. и прогноза за периода 01.04.2012-30.06.2012 г. 

5. Отчетна информация за приходите от продажба на топлинна и електрическа 

енергия за 2010 г., 2011 г. и ценовия период 01.07.2011-30.06.2012 г., съгласно приложена 

справка (Приложение № 4). 

6. Одитиран годишен финансов отчет за 2011 г., с всички пояснителни приложения 

към него, съгласно приложимите счетоводни стандарти, вкл. доклад за дейността на 

дружеството.  

От дружествата е изискано в приложената информация към годишния финансов 

отчет да представят допълнителни справки и пояснения относно прилагането на Единната 
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система за счетоводно отчитане (ЕССО) за целите на регулирането, приета с протоколно 

решение № 90/03.08.2006 г. на ДКЕВР. 

От дружествата, до които е изпратено писмо с изх. № Е-14-006/02.03.2012 г. само 

„Бул Еко Енергия” ООД не е подало заявление за цени за следващия регулаторен период в 

указания срок. 

С писмо изх. № Е-14-44-2/11.05.2012 г. на ДКЕВР от дружеството е поискано в  срок 

до 15.05.2012 г. да подаде заявление за утвърждаване на цени на топлинната енергия, като 

изпълни дадените указания. 

С оглед осъществяване на правомощията на ДКЕВР по ценовото регулиране, 

произтичащи от Закона за енергетиката (ЗЕ) и подзаконовите актове по прилагането му и 

във връзка с подаденото от „Бул Еко Енергия” ООД заявление за утвърждаване на цена на 

топлинна енергия, работна група, създадена със Заповед № З-Е-73/10.04.2012 г. на 

Председателя на ДКЕВР, е извършила преглед на заявлението и приложенията към него за 

съответствие с изискванията на НРЦТЕ, изпратила е писмени уведомления до заявителя за 

отстраняване на констатираните нередности и за представяне на информацията, 

необходима за преценка на исканията, както и проучване на данните и документите, 

съдържащи се в заявлението и приложенията към него. 

 

С писмо вх. № Е-14-44-3/22.05.2012 г. „Бул Еко Енергия” ООД е подало заявление 

за утвърждаване на цена на топлинна енергия, към което е приложило на хартиен и 

електронен носител:  

1. Прогнозна технико-икономическа информация за следващия ценови период от 

01.07.2012 г. - 30.06.2013 г. с приложени Справки от № 1 до № 9, изготвени съгласно 

„Указания – НВ” на ДКЕВР; 

2. Отчетна информация за 2011 г., разработена във форма и съдържание, съгласно 

правилата за ценообразуване, с приложени Справки от № 1 до № 9; 

3. Справка за складова наличност на твърдите горива и средно претеглени цени 

(Приложение № 2); 

4. Отчет и анализ на изпълнените и планирани технико-икономически показатели за 

2011 г. и за ценовия период 01.07.2011 г.-30.06.2012 г. (Приложение № 3); 

5. Отчетна информация за приходите от продажба на топлинна енергия за 2010 г., 

2011 г. и 2012 г. (Приложение № 4); 

6. Годишен финансов отчет за 2011 г.; 

7. Писмена обосновка на ценообразуващите елементи; 

8. Документ за платена такса за разглеждане на заявлението. 

 

Дружеството е предложило за утвърждаване следната цена и елементи на 

необходимите приходи за следващия регулаторен период: 

 

Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода –  

125,92 лв./MWh, без ДДС.  

При ценообразуващи елементи: 

Необходими годишни приходи – 2 078 хил.лв. 

Регулаторна база на активите – 7 792 хил.лв. 

Норма на възвръщаемост – 7,07 % 

Прогнозни количества продадена топлинна енергия – 16 500 MWh 

 

Така предложените за утвърждаване цени на енергия са изчислени при цена на 

дървесен чипс /ВЕИ/ – 82,00 лв./т., при калоричност 2461 kcal/kg. 

 

Обосновката на дружеството е следната: 

„Цената на топлинната енергия с топлоносител гореща вода, доставяна на 

потребителите от „Бул Еко Енергия“ ООД, от Отоплителна централа – Банско е образувана 

съгласно Наредба за регулиране на цените на топлинната енергия и Указанията на 
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Държавната комисия за енергийно и водно регулиране за корекции на цените на топлинната 

енергия и електрическата енергия от комбинирано производство за топло енергийни 

дружества, регулирани чрез метода „Горна граница на цени” за втория ценови период от 

първия регулаторен период (Указанията). 

  

І. Количества произведена, пренесена и доставена топлинна енергия 

Количествата произведена и доставена на потребителите топлинна енергия са в 

съответствие с утвърдените нива в решение № Ц-05/15.02.2010 г. 

 

ІІ. Динамика на разходите за регулирани дейности 

Условно-постоянните разходи за дейността производство на топлинна енергия са 

прогнозирани от дружеството в съответствие на указанията на комисията, като утвърдените 

им нива за предходния ценови период са индексирани с процента на инфлация за 

предходната година (4,2%). Изключение правят разходите за амортизация, които запазват 

нивото си от базовата година. 

Променливите разходи са на нивата утвърдени от ДКЕВР с изключение на разходите 

за гориво - биомаса (дървесни частици). Дружеството е запазило утвърденото количество 

биомаса необходимо за получаването на 1 MW топлинна енергия. Стойностното изражение 

е представено съгласно сключените договори за доставки на дървесина за 2011 г., като 

увеличението на доставните цени, са повлияни едновременно от ръста в търсенето и 

увеличението на държавните такси за добив на дървесина. През 2012 г. дружеството 

предвижда дървесината да се доставя в необработен вид срещу 82,00 лв. на тон спрямо 

63,00 лв. за тон през 2010-2011 г. 

 

ІІІ. Оборотен капитал 

„Бул Еко Енергия“ ООД счита, че оборотният капитал е един от елементите за 

определяне на сумата на възвращаемостта на вложените от дружеството капитали при 

извършване на обичайната си дейност. Размерът му е определен като 1/12 от стойността на 

направените парични разходи за условно-постоянни разходи на годишна база за 

съответната регулирана дейност. За базовата (2010 г.) утвърдената от комисията стойност 

на оборотния капитал за дейността производство на топлинна енергия е 76 хил. лв., а за 

дейността пренос на топлинна енергия е в размер на 6 хил. лв. 

 

ІV. Норма на възвращаемост на капитала 

Средно претеглената норма на възвращаемостта на привлечения капитал е 

пресметната на база на относителния дял на всеки заем и неговата цена, съгласно 

Указанията. Утвърдената от ДКЕВР стойност за базовата (2011 г.) е 7,00%. 

Възвращаемостта на собствения капитал е 7,00% и е без изменение спрямо утвърдената от 

ДКЕВР норма за предходния ценови период. Сумата на възвращаемостта е 551 хил. лв. 

 

V. Определяне стойността на Регулаторната база на активите 

В представената справка №2 Регулаторна база на активите, стойността на активите 

за базовата 2011 г., част от РБА за трети ценови период от първия регулаторен период са в 

съответствие с утвърдените им стойности в решение № Ц-05/15.02.2010 г. 

 

VІ. Необходими приходи, количества и цени  

Необходимите приходи са формирани от признатите годишни разходи и 

възвращаемостта на инвестирания капитал и заедно с прогнозните фактурирани количества 

образуват цената на топлинната енергия с топлоносител гореща вода. В справка №1 от 

модела към Указанията са представени техните стойности. 

 

VІІ. Коефициент за подобряване на ефективността 

Съгласно Наредбата и Указанията дружеството е направило анализ на дейността на 

Отоплителна централа – Банско през първия ценови период на първия регулаторен период 



 

 5 

и на база на резултатите от него „Бул Еко Енергия“ ООД предлага за утвърждаване от 

комисията примерен Коефициент за подобряване на ефективността - 0,00.“ 

 

С писмо изх. № Е-14-44-3/06.06.2012 г. на основание чл. 38, ал. 2 от ЗЕ и чл. 26а,  

ал. 2 във вр. с чл. 27 от НРЦТЕ от дружеството е изискано да представи: 

1. Доказателства за изпълнение на изискванията на чл. 36а, ал. 1 от ЗЕ за 

оповестяване на предложената цена в средствата за масова информация в едномесечен срок 

преди подаване на заявлението в ДКЕВР; 

2. Справка за среднопретеглена цена на горивото между наличните количества на 

склад към 01.03.2012 г. и по действащите договори за доставка, като се приложат и копия 

от всички действащи договори и анекси за доставка на дървесина за новия ценови период; 

3. Отчет и анализ на изпълнените и планирани ремонтни и инвестиционни 

мероприятия за дейностите производство на топлинна енергия и пренос на топлинна 

енергия (Приложение № 3); 

4. Справки и пояснения относно прилагането на Единната система за счетоводно 

отчитане (ЕССО) за целите на регулирането, приета с протоколно решение  

№ 90/03.08.2006 г. на ДКЕВР; 

5. Попълнена коректно Справка № 2  „Регулаторна база на активите за 

дружеството”, като ДМА за новия ценови период се приведат към 31.12.2011 г.; 

6. Попълнена Справка №3 „Норма на възръщаемостта на капитала“ към  

31.12.2011 г., в съответствие с Годишния финансов отчет на дружеството към 31.12.2011 г. 

и попълнена към нея Справка за привлечения капитал към 31.12.2011 г., с приложени 

заверени копия на дългосрочните договори за лизинг и кредит, и анексите към тях; 

7. Отчетна информация за ценовия период (01.09.2011 г. – 31.08.2012 г.) разработена 

във форма и съдържание, съгласно правилата за ценообразуване (справки от №1 до № 9). За 

ценовия период (12-месечен период) информацията да бъде изготвена, като отчет за 

периода 01.09.2011-30.04.2012 г. и прогноза за периода 01.05.2012-31.08.2012 г. 

 

Дружеството не е представило исканата информация. 

 

С писмо изх. № Е-14-44-3/21.09.2012 г. на основание чл. 38, ал. 2 от ЗЕ и чл. 26а, 

ал. 2 във вр. с чл. 27 от НРЦТЕ от дружеството е изискано да представи: 

1. Доказателства за изпълнение на изискванията на чл. 29 от НРЦТЕ за 

оповестяване на предложената цена в средствата за масова информация в едномесечен срок 

преди подаване на заявлението в ДКЕВР; 

2. Справка за среднопретеглена цена на горивото между наличните количества 

на склад към 01.03.2012 г. и по действащите договори за доставка, като се приложат и 

копия от всички действащи договори и анекси за доставка на дървесина за новия ценови 

период; 

3. Отчет и анализ на изпълнените и планирани ремонтни и инвестиционни 

мероприятия за дейностите производство на топлинна енергия и пренос на топлинна 

енергия (Приложение №3); 

4. Отчет и анализ на изпълнените и планирани технико-икономически 

показатели за 2011 г. и за ценовия период от 01.09.2011 г. – 31.08.2012 г. (Приложение №3). 

5. Отчетна информация за ценовия период (01.09.2011 г. – 31.08.2012 г.) 

разработена във форма и съдържание, съгласно правилата за ценообразуване (справки от 

№1 до № 9); 

6. Попълнена Справка №2 „Регулаторна база на активите за дружеството”, като 

дълготрайните активи и амортизацията за периода на използване, за новия ценови период 

се приведат към 31.12.2011 г.; 

7. Попълнена Справка №3 „Норма на възръщаемостта на капитала“ към 

31.12.2011 г., в съответствие с Годишния финансов отчет на дружеството (ГФО) към 

31.12.2011 г. и попълнена към нея Справка за привлечения капитал към 31.12.2011 г., с 

приложени заверени копия на дългосрочните договори за лизинг и кредит, и анексите към 
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тях; 

8. Справки и пояснения относно прилагането на Единната система за 

счетоводно отчитане (ЕССО) за целите на регулирането, приета с протоколно решение 

№90/03.08.2006 г. на ДКЕВР; 

9. Попълнени в Справка №4 „Технико-икономически показатели в 

производството” коректни отчетни данни за 2011 г. за количеството на гориво биомаса, в 

съответствие с разходите за енергийни продукти, посочени в Справка за приходите и 

разходите по видове и икономически дейности за 2011 г. от ГФО за 2011 г. и количеството 

топлинна енергия за собствени нужди; 

10. Попълнени в Справка №5 „Технико-икономически показатели в преноса” 

коректни отчетни данни за 2011 г. за количеството топлина енергия за разпределение, в 

съответствие с нетните приходи от продажби - продукция, посочени в Отчета за приходите 

и разходите за 2011 г. и технологичните разходи на топлинна енергия по преноса. 

 

Дружеството не е представило исканата информация. 

 

След прегледа на представената от дружеството информация е констатирано 

следното: 

Дружеството не представило коректно попълнено Приложение № 3 и отчетна 

информация за ценовия период (01.07.2011 г. - 30.06.2012 г.), поради което не може да се 

направи анализ на изменението на отчетените условно-постоянни разходи спрямо 

прогнозните им стойности. 

 

Образуване на цената 

След преглед на представената от заявителя информация са извършени следните 

корекции: 

1. В Справка №1 „Разходи за производство” са извършени следните корекции: 

- разходите за амортизации са намалени от 425 хил. лв. на 342 хил. лв., от които 

отнесени към топлинната енергия в производството са 306 хил. лв., а към преноса са 36 хил. 

лв., съгласно ОПР за 2011 г.;  

- разходите за ремонт са намалени от 115 хил. лв. на 8 хил. лв. и са отнесени към 

топлинната енергия в производството, съгласно Справка за приходите и разходите по 

видове и икономически дейности за 2011 г.; 

- разходите за заплати и възнаграждения са увеличени от 104 хил. лв. на 140 хил. лв., 

като отнесените към топлинната енергия в производството са 123 хил. лв., а тези към 

преноса са 17 хил. лв., съгласно ОПР за 2011 г.;  

- разходите за застраховки са намалени от 17 хил.лв. на 12 хил. лв., съгласно Справка 

за приходите и разходите по видове и икономически дейности за 2011 г.; 

- пощенските разходи и разходите за телефони и абонамент са намалени от  

19 хил. лв. на 6 хил. лв., съгласно Справка за приходите и разходите по видове и 

икономически дейности за 2011 г.; 

- разходите за вода са намалени от 5 хил.лв. на 2 хил. лв., съгласно Справка за 

приходите и разходите по видове и икономически дейности за 2011 г.; 

- разходите за закупена енергия са намалени от 41 хил.лв. на 17 хил. лв., от които 

отнесени към топлинната енергия в производството са 14 хил. лв., а към преноса 3 хил. лв., 

съгласно отчетени разходи за енергийни продукти през 2011 г., посочени  в Справка за 

приходите и разходите по видове и икономически дейности за 2011 г. 

 

2. В справка № 2 „РБА” са извършени следните корекции: 

- коригирана е стойността на оборотния капитал на 103 хил. лв., като определена 

като не по-висока стойност от 1/8 от утвърдените годишни оперативни парични разходи за 

дейността, съгласно „Указания-НВ“. 
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3. В справка № 3 „НВК” са извършени следните корекции: 

- стойността на собствения капитал е коригирана от 944 хил. лв. на 0, в съответствие 

с ГФО за 2011 г.; 

- стойността на привлечения капитал е коригирана от 10 023 хил. лв. на  

9 680 хил. лв., в съответствие със стойността към 31.12.2011 г. 

 

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

извършени следните корекции: 

- намалено е количеството на гориво от биомаса за инсталацията за разделно 

производство на топлинна енергия от 7 503 t на 6 577 t, в съответствие с постигнатата през 

2011 г. енергийна ефективност на използваното гориво за производство на топлинна 

енергия и извършена корекция на долната топлотворна способност на биомасата –  

3 200 kcal/t при 25 % влажност; 

- намалена е цената на горивото от биомаса от 82,00 лв./t на 69,61 лв./t, в 

съответствие с Решение № Ц – 018/28.06.2012 г. на ДКЕВР. 

 

След извършените корекции изчислените цени и елементите на необходимите 

приходи на „Бул Еко Енергия” ООД получени при метода на регулиране „Норма на 

възвръщаемост на капитала“, са както следва: 

 

1. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода без 

ДДС – 103,83 лв./MWh; 

2. Регулаторна база на активите – 7 813 хил. лв.; 

3. Норма на възвръщаемост – 7,00%; 

 

При необходими годишни приходи и прогнозни количества енергия за ценовия 

период: 

Необходими годишни приходи – 1 713 хил. лв.; 

Прогнозни количества топлинна енергия с топлоносител гореща вода –  

16 500 MWh. 

 

В съответствие с изискванията на чл. 13, ал. 3, т. 2 и чл. 14, ал. 1 от ЗЕ, чл. 30 и чл. 31 

от НРЦТЕ на 09.10.2012 г. и 16.10.2012 г., ДКЕВР е провела съответно открито заседание за 

разглеждане на доклад с вх. № Е-Дк-621/03.10.2012 г. и обществено обсъждане на проект на 

решение за утвърждаване, считано от 01.11.2012 г., на цена на топлинната енергия на “Бул 

Еко Енергия” ООД. 

На откритото заседание комисията е обсъдила със заявителя доклада, след което в 

рамките на определения в чл. 30, ал. 3 от НРЦТЕ срок от 5 дни, дружеството е имало 

възможност да представи своето писмено становище и обосновки. 

На общественото обсъждане, на основание чл. 14, ал. 2 от ЗЕ, в качеството на 

заинтересовани лица са били поканени да присъстват представители на Конфедерация на 

независимите синдикати в България, Конфедерация на труда „Подкрепа”, Българска 

стопанска камара, Комисия за защита на потребителите, Българска браншова камара на 

енергетиците, Асоциация на топлофикационните дружества, Федерация на потребителите в 

България, Българска национална асоциация на потребителите, община Банско, които не са 

изпратили представители. Съгласно изискванията на чл. 14, ал. 3 от ЗЕ заинтересованите 

лица са имали възможност да представят становища по проекта на решение в 14-дневен 

срок. 

С писмо вх. № Е-14-44-3/23.10.2012 г. е постъпило становище от „Бул Еко Енергия” 

ООД, относно доклада и проект на решение за утвърждаване на цена на топлинна енергия с 

топлоносител гореща вода от 01.11.2012 г. С писмо вх. № Е-14-44-3/25.10.2012 г. 

дружеството е представило допълнение към становището си с вх. № Е-14-44-3/23.10.2012 г. 

с приложени към него неподписани и незаверени документи. 
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Дружеството счита, че проектът на Решение не отговаря на принципите и 

разпоредбите на ЗЕ, тъй като не са отчетени основни ценообразуващи принципи и 

елементи. Същевременно счита, че предложената от него цена е разработена при пълно 

спазване, както на изискванията на ЗЕ, така и на подзаконовите нормативни актове при 

ценово регулиране чрез метода „горна граница на цени”. 

“Бул Еко Енергия” ООД посочва за това следните мотиви: 

 

1. Количества, цена и калоричност на използваната дървесина 

 

Допускането, което прави ДКЕВР за елементите количества и калоричност на 

използваната дървесина, както и за среднопретеглената цена на доставената биомаса, а 

именно, че за предходната регулаторна година е постигната енергийна ефективност не 

отговаря на реално отчетените стойности. Необходимото количество дървесина за 

производството на единица топлинна енергия се запазва през 2011 и деветмесечието на 

2012 г. в същите съотношения спрямо базовата 2010 г. 

Възприетата в доклада на работната група калоричност на дървесината от 3200 

kcal/kg е определена при влажност от 25%, но биомасата която се доставя от доставчиците 

на „Бул Еко Енергия” ООД е с доста по-висока влажност, което намалява нейната 

калоричност до нивото заявено от дружеството, а именно 2638 kcal/kg. 

В същото време среднопретеглената цена на доставките на дървесина през 2011 и 

2012 г. нараства спрямо нивата си от базовата 2010 г., като за доставките за отоплителния 

сезон 2012-2013 г. тя ще се доставя при средна цена от 82 лв./т. 

Дружеството счита, че приходите определени за целите на ценообразуването (1 713 

хил.лв.), определени при прогнозна стойност на доставената топлинна енергия в размер на 

16 500 MWh се отличават значително от реалните приходи на „Бул Еко Енергия” ООД, 

които за 2011 г. са в размер на 437 хил.лв. Тази значителна разлика създава съществени 

отклонения в реалния паричен поток на дружеството, който от своя страна трябва да 

обезпечи реални оперативни разходи и финансови плащания. 

 

2. Разходи за текущ ремонт 

 

В своето заявление за цени за 2012 г. дружеството е посочило разходи за текущ 

ремонт за регулирани дейности, по-голямата част от които не са възприети от Комисията в 

доклада на работната група. Разходите за ремонт са намалени от признатите и утвърдени от 

ДКЕВР ниво от 115 хил.лв. на 8 хил.лв. Работната група прави допускането, че размера на 

ремонтните дейности са равни на отчетената стойност в ГФО за 2011 г., където за 

статистически цели като разходи за ремонт в частта разходи за външни услуги са посочени 

8 хил.лв., представляващи единствено стойността на извършените ремонтни дейности от 

външни изпълнители без да са отчетени вложените материали в размер на 83 хил.лв. 

 

3.   Разходи за електрическа енергия 

 

В своето заявление за цени за 2012 г. дружеството е посочило разходи за 

електрическа енергия за технологични нужди в размер на 41 хил.лв. отнасящи се за 

регулирани дейности, по-голямата част от които не са възприети от Комисията в доклада на 

работната група. Реалните разходи за доставена и закупена електрическа енергия за 

периода 09.2011-08.2012 г. са в размер на 33 хил.лв. 

Отчетената консумация на електрическа енергия извън отоплителния сезон е до 3 

пъти по-ниска в сравнение с активния отоплителен сезон, то и влиянието на новите цени на 

електрическата енергия в сила от 01.07.2012 г. в общата стойност за периода е 

незначително. Според дружеството определената от работната група стойност на 

електрическата енергия за регулираните дейности е крайно недостатъчна. 

 

Анализ на достатъчността на финансовия ресурс от регулирана дейност 



 

 9 

 

След анализ на предложените от Комисията ценови елементи в доклада на работната 

група (и Проекта на Решение) и в частност на предложените нива на Необходими годишни 

приходи (НГП), разходи и съответните на тях ценови изменения, както и с оглед 

изискванията към дружеството през 2012 г. за обслужване на финансовите разходи по 

заемни споразумения, „Бул Еко Енергия” ООД счита, че с предложения Проект на решение 

на цени не могат да бъдат осигурени достатъчни средства за финансиране на регулираната 

дейност производство, пренос и доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода, 

както и за осъществяване на изискваната производствена, инвестиционна и ремонтна 

програма в рамките на текущия ценови период. 

Дружеството достига до горното твърдение на основание изложения по-долу 

експертен анализ. Подходът за анализа се основава на съпоставката на резултатната 

Възвръщаемост на дружеството (след приспадане на признатите разходи от НГП) спрямо 

разходите през годината за посрещане на задълженията по обслужването на плащанията за 

лихви и главници по съществуващите заемни споразумения и други финансови разходи и 

обслужването на плащанията по данъчни задължения. Дружеството анализира 

регулираната дейност, водейки се от принципа, че регулираната дейност следва да бъде 

икономически себедостатъчна без да се допуска кръстосано субсидиране от други 

нерегулирани дейности. Ето защо при анализа са изключени докладваните разходи и 

приходи от нерегулирана дейност. Изходна база за анализа са стойностите на ценовите 

елементи съгласно Решение на ДКЕВР за цени №Ц-05/15.02.2010г. както и докладваните 

към Комисията данни за отчетната 2011 г. и заверените ГФО за 2011 г. 

Извършена е оценка на предложените от Комисията Необходими годишни приходи 

(НГП) в доклада на работната група като е извършена съпоставка с последните одобрени от 

Комисията ценови модели с Решение №Ц-05/15.02.2010 г. За целите на анализа са 

използвани също така докладваните данни към ДКЕВР по отношение изпълнението на 2011 

г. и вече предоставена от дружеството „Справка за реализиран приход през 2011 г. и 

равнение с ГФО”.  

Действителните фактурирани количества през 2012 г. се очаква да бъдат по-ниски от 

регулаторно признатите, като според дружеството е вероятно фактурираните количества 

през 2012 г. да бъдат дори по-ниски от тези за 2011 г. 
 

След преглед на постъпилото възражение комисията счита, че същото е 

неоснователно по следните съображения: 

1. Неоснователно е твърдението на дружеството, че предложената от него цена е 

разработена при пълно спазване, както на изискванията на ЗЕ, така и на подзаконовите 

нормативни актове при ценово регулиране чрез метода „горна граница на цени”. Подаденото от 

дружеството заявление и приложената към него информация са разработени съгласно 

Указанията за образуване на цените на топлинната енергия и на електрическата енергия от 

комбинирано производство при регулиране чрез метода „Норма на възвръщаемост на 

капитала”, по приложения към тях модел (справки от № 1 до № 9), приети с решение по т. 

2 от протокол № 28/21.02.2012 г. на ДКЕВР; 

2. Не се приема искането на дружеството да не се коригира долната топлотворна 

способност на биомасата. Заявената калоричност от дружеството е 2 461 ккал/кг, погрешно 

посочена във възражението на 2 638 ккал/кг. Заявената калоричност съответства на около 

40% влажност на дървесината. След раздробяване дървесината не се използва веднага, а се 

складира и смесва с отпадъци от преработка на суха дървесина. За целите на 

ценообразуването и с оглед създаването на стимул дружеството да планира така доставката 

и преработката на биомаса, че да се  постигне по-голяма ефективност и съответно 

използването на по-малко количество гориво е прието, че биомасата на изхода от 

дозиращия бункер на котела, където става и измерването на постъпилото количество е с 

влажност от около 25% и с калоричност от 3 200 ккал/кг. 

3. Не се приема искането на дружеството да не се коригира цената на биомасата, тъй 

като тя е намалена от 82,00 лв./т на 69,61 лв./т, в съответствие с Решение  
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№ Ц – 018/28.06.2012 г. на ДКЕВР, в което е преценена икономическата обоснованост на 

прогнозни разходи за покупка на биомаса на базата на сравнителни анализи, при използване 

на данни от националната практика. 

4. Не се приема искането на дружеството да не се коригират разходите за ремонт. 

Същите, в размер на 8 хил. лв. са посочени в Раздел ІІІ. Разходи за външни услуги на 

Справка за приходите и разходите по видове и икономически дейности за 2011 г. В Раздел 

ІV. Други разходи от същата справка на ред Суровини и материали няма записана стойност, 

предвид на което  не се приемат разходи за вложени материали в размер на 83 хил. лв. 

5. Не се приема искането на дружеството да не се коригират разходите за 

електрическа енергия. Същите са определени, в размер на 17 хил. лв., като от посочената 

стойност, в размер на 302 хил. лв., в ред Енергийни продукти, в Раздел ІІ. Разходи за 

суровини и материали на Справка за приходите и разходите по видове и икономически 

дейности за 2011 г. са извадени разходи за биомаса в размер на 285 хил. лв., получени  като 

сума от месечните данни за 2011 г. в Справка за складова наличност на твърдите горива и 

средно претеглени цени (Приложение № 2). 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 30, ал. 1, т. 4 и чл. 

36а, ал. 2 от Закона за енергетиката, чл. 2, т. 2, чл. 4, ал. 1, т. 1, чл. 32, ал. 1 от 

Наредбата 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 т. 2 от протокол № 28/21.02.2012 г. на ДКЕВР 

 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

Считано от 01.11.2012 г. утвърждава пределна цена на топлинната енергия, при 

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

както следва: 

 

„Бул Еко Енергия” ООД 

1. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода без 

ДДС – 103,83 лв./MWh; 

2. Регулаторна база на активите – 7 813 хил. лв.; 

3. Норма на възвръщаемост – 7,00%; 

 

При необходими годишни приходи и прогнозни количества енергия за ценовия 

период: 

Необходими годишни приходи – 1 713 хил. лв.; 

Прогнозни количества топлинна енергия с топлоносител гореща вода –  

16 500 MWh. 

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в  

14-дневен срок. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

(Ангел Семерджиев) 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

(Емилия Савева) 

 


