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ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
София – 1000, бул. “Княз Дондуков” № 8-10, тел. 988 24 98; 9359 613, факс 988 87 82 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ Ц - 46 

 

от 28.12.2011 г. 

 
 

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

проведено на 28.12.2011 г., като разгледа преписка № ПЦ - 77/2011 г., образувана по 

заявление с вх. № Е-14-62-1/04.10.2011 г. за определяне преференциална цена на 

електрическа енергия от комбинирано производство, подадено от „Скът” ЕООД, гр. 

Сливен, доклад с вх. № Е-Дк-589/18.11.2011 г. и след проведените на 29.11.2011 г. 

открито заседание и на 13.12.2011 г. обществено обсъждане, установи следното: 

 

С решение № Ц-047/27.12.2010 г. Държавната комисия за енергийно и водно 

регулиране (ДКЕВР, комисията) е определила преференциална цена на електрическа енергия 

от комбинирано производство на „Скът” ЕООД, гр. Сливен, при метод на регулиране чрез 

стимули „горна граница на цени” и регулаторен период от две години, считано от 07.01.2011 

г. 

 

Действащата към момента преференциална цена на електрическа енергия, 

определена с решение № Ц - 033/27.09.2011 г. на ДКЕВР, считано от 01.10.2011 г. и 

ценообразуващите елементи са както следва: 

1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 176,49 лв./МВтч, в т.ч.:  

- индивидуална цена на електрическа енергия – 173,49 лв./МВтч;  

- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 3,00 лв./МВтч;  

 

При необходими годишни приходи и прогнозни количества енергия за ценовия период:  

Необходими годишни приходи – 3 161 хил. лв.  

Прогнозни количества електрическа енергия от високоефективно комбинирано 

производство – 11 967 МВтч;  

 

* Изчисленията се извършени при цена 81,69 лв./МВтч. и прогнозно количество  

12 846 МВтч. на топлинната енергия с топлоносител гореща вода.  

** Изчисленията са извършени с цена на природен газ на газоразпределително 

дружество – 655,45 лв./хнм3. (594,37+61,08) 

 

На основание чл. 4, ал. 1, т. 2, б. „а” от Наредбата за регулиране на цените на 

топлинната енергия (НРЦТЕ) и чл. 4, ал. 1, т. 2, б. „а” от Наредбата за регулиране на 

цените на електрическата енергия (НРЦЕЕ), при прилагането на метод на регулиране 

„горна граница на цени” комисията в края на поредната година от регулаторния период 

изменя утвърдените цени по определена формула, отчитайки индекса на инфлация за 

предходния отчетен период и коефициента за подобряване на ефективността на 

дружеството. Разпоредбите на чл. 28а, ал. 2 от НРЦТЕ и чл. 28б, ал. 2 от НРЦЕЕ изискват 

заявленията за изменение на цените да се подават от дружествата не по-късно от три 

месеца преди изтичането на предходния ценови период.  

В тази връзка с писмо изх. № Е-14-08-11/09.09.2011 г. на ДКЕВР от „Скът” ЕООД е 

поискано, в срок до 01.10.2011 г., да подаде заявление за изменение на цените на 

електрическата и/или топлинната енергия за втори ценови период от двугодишния 
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регулаторен период. На дружеството е указано предложенията за изменение на цените да 

бъдат в съответствие с „Указания на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране 

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

комбинирано производство при регулиране чрез метода „Горна граница на цени”, приети с 

протоколно решение на ДКЕВР № 30/25.02.2010 г. и публикувани на страницата комисията 

в Интернет (накратко Указанията), като във връзка с корекцията на разходите по глава 

трета от Указанията се прилагат примерни стойности, както следва: 

- инфлация от 4,4%, по данни на НСИ за индекса на потребителските цени за месец  

юли 2011 г. спрямо месец юли 2010 г.; 

- коефициент за подобряване на ефективността за цени на електрическата енергия и 

топлинната енергия с топлоносител водна пара и гореща вода равен на 2,2 %. 

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

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

дружеството към момента на подаване на заявлението за цени. 

Към заявлението да се представят отчетни данни, в т.ч.: 

1. Отчет и анализ на планираните и изпълнени инвестиционни и ремонтни 

мероприятия за ценовия период за видовете лицензионна дейност, придружени с подробни 

обосновки в случай на отклонения от прогнозираните разходи. 

2. Отчетна информация за ценовия период, разработена във форма и 

съдържание, съвместимо с правилата за ценообразуване, както следва: 

- за дружествата с преобладаващ топлинен товар за промишлени нужди - отчетна 

информация, съгласно справки от № 1 до № 6, изчисленията по приложените справки да се 

извършват с норма на възвръщаемост на собствения капитал от 5%; 

- за топлофикационните дружества - отчетна информация, съгласно справки от № 1 до 

№ 7, изчисленията по приложените справки да се извършват с норма на възвръщаемост на 

собствения капитал от 6%. 

3. Цените на горивата да бъдат изчислени като среднопретеглени спрямо 

количествата горива за съответния период на действие на цените.  

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

енергия за ценовия период. 

*** За ценовия период (12 месеца) информацията да бъде изготвена като отчет до 

31.08.2011 г. и прогноза до края на периода. 

5. Актуален договор за продажба на електрическа енергия съответно с 

обществения доставчик или краен снабдител, заедно с приложенията към него. 

6. Одитиран годишен финансов отчет за 2010 г. с всички пояснителни 

приложения към него, съгласно приложимите счетоводни стандарти, включително доклад 

за дейността на дружеството.  

В приложената информация към годишния финансов отчет е изискано да се 

представят допълнителни 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.  

 

С писмо вх. № Е-14-62-1/04.10.2011 г. „Скът” ЕООД е подало заявление за 

утвърждаване на преференциална цена на електрическа енергия и е представило на 

хартиен и електронен носител следната информация: 

1. Отчетна информация за 2011 г. и прогнозна за ценовия период с приложени 

справки от №1 до №6; 

2. Отчет и анализ на планираните и изпълнени инвестиционни и ремонтни 

мероприятия.  

3. Отчетна информация за продадените количества електрическа енергия и 

приходите от продажбите.  

4. Отчет и прогнозен технически отчет 2011 г. 

5. Одитиран годишен финансов отчет за 2010 г. 
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6. Договор за продажба на електрическа енергия. 

7. Копие от документ за платена такса за разглеждане на заявлението. 

 

Заявителят е предложил за утвърждаване: 

Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 189,58 лв./МВтч. , в т.ч.: 

- индивидуална цена на електрическа енергия – 186,58 лв./МВтч; 

- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 3,00 лв./МВтч; 

 

При прегледа на подаденото заявление се установи, че в приложените към него 

справки от №1 до №6 (ценовия модел) са запазени приблизително същите прогнозните 

количества произведена и реализирана електрическа и топлинна енергия за следващия 

ценови период спрямо предходния. 

„Скът” ЕООД не е подало информация, съгласно единната система за счетоводно 

отчитане (ЕССО) за целите на регулирането, като с писмо от 19.10.2011 г. дружеството е 

уведомило, че такава информация не е подготвена, като се обосновава с това, че през 2010 

г. газовия ко-генератор не е пуснат в експлоатация и не е произвеждана електрическа и 

топлинна енергия.    

Общото финансово състояние на „Скът” ЕООД, определено на база общата 

балансова структура към 31.12.2010 г. може да се определи като относително лошо, 

независимо че разполага с необходимият оборотен капитал за погасяване на текущите си 

задължения. Дружеството осъществява дейността си в условията на висока степен на 

задлъжнялост при структура на източниците за финансиране в съотношение 1.2% 

собствени капитал и 98.8% привлечен капитал. 

 

След прегледа на представеното от „Скът” ЕООД заявление в ценовия модел 

(справки от № 1 до № 6) са нанесени следните корекции в съответствие с Указанията: 

1. В справка №1 „Разходи” условно постоянните разходи (без разходите за 

амортизации) са индексирани с индекс на инфлация от 3,50% по данни на НСИ за индекса 

на потребителските цени за месец октомври 2011 г. спрямо месец октомври 2010 г.; 

2. Коефициентът за подобряване на ефективността на УПР е равен на 1,75%; 

3. В справка №2 „РБА” оборотния капитал е увеличен с 24 хил. лв. в съответствие с 

извършените корекции в т. 1 и т.2, съгласно Указанията на ДКЕВР, като 1/8 от признатите 

годишни разходи за дейността без разходите за амортизации; 

4. В справка №3 „НВК” е коригирана нормата на възвращаемост на собствения 

капитал от 5% на 4%, в съответствие с приложения общ подход при утвърждаване на 

цените на дружествата от сектор „Топлоенергетика” с решение № Ц – 21 от 29.06.2011 г. на 

ДКЕВР. Нормата на възвръщаемост на собствения капитал е намалена при отчитане на 

изискванията на чл. 23, ал. 1, т. 2 от ЗЕ, както и специфичните условия на работа на 

енергийните предприятия и ценовата еластичност на търсенето на предлаганите услуги. В 

процеса на финансово управление на активите и пасивите, нормата на възвръщаемост на 

капитала определя възможността на дружеството за по-гъвкаво финансово-икономическо 

поведение спрямо настъпилите значителни промени в пазарната икономическа среда ; 

5. В справка №4 „ТИП в производството” е коригирана цената на природния газ от 

598,48 лв./хил. нм3 на 655,45 лв./хил. нм3. – утвърдената от ДКЕВР цена на природния газ 

на газоразпределително дружество за количества над 1 000 000 м
3
/год., считано от 

01.10.2011 г. с решение № Ц-32/27.09.2011 г. 

 

След извършените корекции изчислената цена на „Скът” ЕООД за втората 

година от регулаторния период е следната: 

1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 176,98 лв./МВтч, в 

т.ч.: 

- индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 173,98 лв./МВтч; 
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- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 3,00 лв./МВтч; 

 

При стойности на показателите за корекции, прогнозни необходими годишни 

приходи и прогнозни количества енергия за ценовия период: 

Индекс на инфлация – 3,50%; 

Коефициент за подобряване на ефективността на УПР – 1,75%; 

Прогнозни необходими годишни приходи – 3 168 хил. лв.; 

Прогнозно количество комбинирана електрическа енергия – 11 967 МВтч; 

 

При еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода без ДДС 

– 81,78 лв./МВтч и прогнозно количество топлинна енергия – 12 846 МВтч. 

 

*** Изчисленията са извършени с цена на природен газ на газоразпределително 

дружество – 655,45 лв./хил. нм
3
. (594,37+61,08) 

 

В съответствие с изискванията на чл. 13, ал. 3, т. 2 и чл. 14 от Закона за енергетиката 

във вр. с чл. 30 и чл. 31 от НРЦЕЕ на 29.11.2011 г. и 13.12.2011 г., ДКЕВР е провела 

съответно открито заседание за разглеждане на доклад с вх. № Е-Дк-589/18.11.2011 г. 

(доклада) и обществено обсъждане на проект на решение за определяне, считано от 

01.01.2012 г., на преференциална цена на електрическа енергия от комбинирано производство 

на „Скът” ЕООД гр. Сливен. 

На откритото заседание комисията е обсъдила с представителя на заявителя доклада, 

след което в рамките на определения в чл. 30, ал. 3 от НРЦЕЕ срок от 5 дни, дружеството е 

имало възможност да представи своето писмено становище и обосновки на направените 

възражения. 

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 и представители на заявителя, 

които не са изпратили свои представители. Съгласно изискванията на чл. 14, ал. 3 от ЗЕ на 

заинтересованите лица е бил определен 14-дневен срок за представяне на становища по 

проекта на решение. 

В определения срок е постъпило писмено становище от заявителя с писмо вх.  

№ Е-14-62-2/05.12.2011 г. с молба да се разгледа възможността за повишаване на 

преференциалната цена, посочена в доклада на работната група, поради следните 

съображения: 

През изминалата регулаторна година реалните разходи, свързани с енергийното 

производство са надвишили значително първоначална прогнозираните и близо два пъти 

над планираните са се оказали разходите за поддръжка на съоръжението – консумативи за 

генератора, поддържане и ремонти. Консумацията от системата на природен газ е 

надвишена с над 10 %. Дружеството счита, че при определяне на нормата на 

възвръщаемост на собствения капитал, не е взет предвид увеличения капитал на 

дружеството до 1 005 000 лева. През изминалия регулаторен  период заявителят е 

претърпял огромни загуби в следствие на нелоялна конкуренция и влошени пазарни 

условия, което е довело до невъзможност до намаляването на кредитната задлъжнялост на 

дружеството, което според „Скът” ЕООД следва да се вземе предвид при анализа на новата 

цена и влиянието на привлечения капитал върху състоянието на дружеството. Отбелязва се 

също, че се работи при по-високи нива на високоефективно производство и 

оползотворяване на топлинната енергия за собствени нужди. 
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Възраженията на дружеството относно разходите за поддръжка на съоръжението 

– консумативи за генератора, поддържане и ремонти, консумацията от системата на 

природен газ, както и увеличения собствен капитал на дружеството комисията счита 

за неоснователни, съгласно Указанията на ДКЕВР.  

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 32, ал. 1, чл. 33, ал. 

1 и 3 от Закона за енергетиката, 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 и Указания на ДКЕВР за образуване на цените на топлинната енергия и на 

електрическата енергия от комбинирано производство при регулиране чрез метода 

„горна граница на цени”, приети с протоколно решение на ДКЕВР № 30/25.02.2010 г. 
 

 ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

 

Считано от 01.01.2012 г. определя преференциална цена на електрическата 

енергия от комбинирано производство на „Скът” ЕООД, за втората година от 

регулаторния период, както следва: 

 

Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 176,98 лв./МВтч, в 

т.ч.: 

- индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 173,98 лв./МВтч; 

- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 3,00 лв./МВтч; 

 

При стойности на показателите за корекции, прогнозни необходими годишни 

приходи и прогнозни количества енергия за ценовия период: 

Индекс на инфлация – 3,50%; 

Коефициент за подобряване на ефективността на УПР – 1,75%; 

Прогнозни необходими годишни приходи – 3 168 хил. лв.; 

Прогнозно количество комбинирана електрическа енергия – 11 967 МВтч; 

 

При еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода без ДДС 

– 81,78 лв./МВтч и прогнозно количество топлинна енергия – 12 846 МВтч. 

 

*** Изчисленията са извършени с цена на природен газ на газоразпределително 

дружество – 655,45 лв./хил. нм
3
. (594,37+61,08) 

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в  

14-дневен срок. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
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